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 به خردساالن، زنان و مردانِ مُزدبگیر؛

 و به مُزددهندگان؛ 

 ی انسان بیافرینند! ِ شایسته باشد تا بهروزی

 )مترجم(                                                                             
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 جلدِ اول فهرستِ

 پیش سخن مترجم فارسی -

 یادداشت ناشر متن انگلیسی -

 یادداشت مترجم گُجْراتی به انگلیسی -

============================== 

 سارودایا )به قلم گاندی( 

 درآمد -

 های حقیقت ریشه -مقاله یکم  -

 ی ررو  در کااست های طال رگه -مقاله دوم  -

 دست عدالتِ یک -مقاله سوم  -

 ارزشْ افزوده -مقاله چهارم  -

 بندی جمع -

============================== 

 معرفیِ پیوست ها -

 راستی! جان راسکین کیست؟ -

 بار کیست؟ گاندیِ این -

============================== 

 گاندی به روایت خودِ گاندی

 مین مردم )لُک سِواک سانگ(ی خاد اتحادیه -

 اقتصاد ما -

 شدن بالی صنعتی -

 جنگ طبقاتی ضروری نیست -

 داری اقتصادی ی امانت نظریه -

 فقر در میان فراوانی -

 خشونت اقتصاد بی -
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 کمونیسم -

 (بُلشِویسم) شوروی کمونیسمِ -

 سوسیالیسم -

 سوسیالیسم و ساتیاگراها -

 انضباط شخصی -

 انسان و ماشین -

 حکومت -

 فمینیسم و زنان -

 سواراج )خودگردانی( و هند رویاهای من -

 سوادشی )خودکفایی( -

 آموزش -

 تولستوی، )گزارشِ گاندی(  آبادِ مزرعه  کوچ -

============================== 

 گاندی به روایتِ دیگران

 آلدوس هاکسلی -

 ماندال -

 ـ رومن روالن )گاندی و سوسیالیسم(

 و مدارا، هوشمندی و نشاط گاندی رومن روالن -

 آموزش و پرورش، میراث اصلی گاندی -

 آموزش و گاندی -

 و یکم گاندی، آموزش عالی و بازتاب آن در قرن بیست  -

 گاندی و خودگردانی روستایی  -

============================== 

 نامه گاندی به روایت دانش

 سارودایا  -

 اصول آن ی سارودایای گاندی و فلسفه -
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 گرا اقتصاد گاندی -

 گرا سوسیالیسم گاندی -

 سواراج )خودگردانی و استقالل( -

 سوادشی )خودکفایی( -

============================== 

 گاندی تا امروز-های پسا ها و نظریه تاربه

 آننا هزاره و روستاهایش -

 راج یا نظامِ حکومت شورای روستایی در هند پَنچایات -

 گرامدان و بهودان در هند  جنبشِ  -

 النکا   جنبش سارودایا شرامادانا در سری -

============================== 

 گاندیزندگیِ شمارِ کوتاهِ  گاه  -

 شناسیِ گاندی )ناکامل( کتاب -

 ی گاندی های بیشتر در باره نوشته -

 های جلد دوم کتاب ساروُدایا  شرح کوتاهِ پیوست -

 

 

 

 ها از  سوی مترجم است تی پانوش  همه
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 سارودایا 

 جلد اول
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 پیش سخنِ مترجم فارسی

 

 مانده! ای پنهان  چهره  گاندی،

 ایم: شناخته طور می حال این گاندی را تا به

 زاهدی بوده که حرف هایش برای زیست معنوی خوب است؛  -

 پدر استقالل هند بوده؛  -

 کرده؛  نان را تسلیمجلوی دولتِ انگلیس محکم ایستاده و آ  -

 مبارزی بوده که نافرمانی مدنیِ وسیع را چندبار به عمل درآورده؛ -

 ویکم بوده؛ خشونتی در قرن بیستم و بیست ی بحث بی خالقِ دوباره -

 ها انسانِ هندیِ زمانِ خود بوده؛  مند در جهان، و بُتِ میلیون رهبری بزرگ و فَره -

 و ... -

 تر از این ها بشناسیم: ی توانیم با چهره ای کامال نوتر و متفاوتاما نه! این بار او را م

گر   گرِ غیرحزبی، محاسبه باشد، این که کنش ی اجتماعیِ ظاهراً غیرِ سیاسی هم بوده باشیم که او اهل مبارزه شاید کمتر شنیده

اند و نه  باال بوده-به-هایی که پایین یهسیاسی برای  بهروزی و رفاهِ عمومی باشد، نظر-اجتماعی-های اقتصادی و منضبطِ نظریه

، یا از جنسِ 2، تبارساالر، اولیگارشیک1گرا، آریستوکراتیک ، یا فضل"گرا نخبه"نهادگرا یا   گرا، نه ، نه دولت"پایین-به-باال"

 ها نبود. حل اه، و ازین نوع ر"کسب قدرتِ سیاسی برای اصالحِ اجتماعی"ی  گرا. او شیفته آوانگاردیسمِ انقالبی و پیشاهنگ

کند،  گراییِ آرمانی و اصالحیِ مستقیمی که صرفا به کالم و نوشته بسنده نمی ی عمل بینیم، جامه ای نو می این بار او را در جامه

 ی عمل، اولین نفر است! بلکه مثلِ همیشه در صحنه

گری که سیاست، اقتصاد، ساده  زند، کنش میگرا با ما حرف  مند و عمل گرِ اجتماعیِ هدف عنوانِ کنش به"سارودایا"گاندی، در 

 و روستا بر شهر ی سلطه ، نفی3ِمدار نفیِ حکومتِ بزرگِ شهر  گرایی، نافرمانی مدنی، عرفان، نفیِ تمرکز  خشونتی، زیستی، بی

و تاکید بر  زدگی، نفیِ تهاجم به طبیعت زدگی و مصرف انبوه زدگی، نفیِ خودرومحوری، نفی تولیدِ نفی ماشین نشیان ، حاشیه

                                                                 
 ساالر، حکومت نجبا و  اشراف نژاده -  1
 اقتصادی-ساالر، حکومت این یا آن گروهِ اندک تعدادِ  صاحب نفوذ و قدرت سیاسی گروهه - 2
 ( هم هستند. Commutingکار )  به ی خودرومحوری و سفرمحوری از خانه ها، امروزه دچار سلطه شهرهای این حکومت - 3
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کند تا از آن امکانی برای بهروزی و بهزیستیِ خود و  ی خود با هم عجین می ورزی در کنار مغزورزی ... را، با خوانشِ ویژه دست

ی معنویِ خود را در گرد و  همسایه بسازد؛ و در طیِ این راه، شخصاً به معنایِ زندگی به تعریفِ خود دست پیدا کند و پیکره

 خاکیِ فرودستان از صفر بسازد.غبارِ زندگیِ 

بر خالفِ برداشتِ عامه، در بیشترِ  4مرد، و فعالِ آنارشیستِ مذهبی مردِ قدیس، قدیسِ سیاست گرِ اجتماعی، سیاست این کنش

های هند و تاسیسِ  سازیِ روستا کند، یعنی به باز خشونت رو می ترین شکلِ تحققِ آنارشیسمِ بی عمرِ فعالِ خود، به عملی

پردازد، روستاهایی با  الجزایری از روستاهای سرافراز و قانع می ای سالم و رویِ پای خود. به تالش برای آفرینشِ مجمع عهجام

، دولتِ شدیدا متمرکزِ  5ساختار تشکیالتیِ خودگردان، نامتمرکز و داوطلبانه، همراه با قطعِ انتظار از خدماتِ غولِ نادانِ دولت

 بزرگ و ناکارآمد. 

های  بلکه از میان جاده  گذرد، وار در غارهای هیماالیا نمی بود که راهِ خدایش از مسیرِ مراقبه و عُزلتِ یوگی رها اشاره کردهاو با

 کند. خاکیِ روستاها و درکنارِ مردمِ عادی بر او تجلی پیدا می

ها آدمِ   آدمی بود کمتر از میلیونکرد،  شد و رشدِ روحی نمی ماند، عوض نمی طور مثلِ قبل می ساله اگر همان 24گاندیِ 

گی، و سختی  وپاچُلُفته رویی، دست تر بود تا آدمی معمولی. ترسو بودن، کم هوش نزدیک معمولی. ظاهرش به آدمی کم

رود و  اش بود. او در همین سن، برای اولین بار به عنوانِ مشاورِ حقوقی به آفریقای جنوبی می بودن از خصوصیاتِ واضح ندیده

 های شخصی. ی آن ضعف تجربه و با همه ه مشاوری بیالبت

سروصدا از سر بگذرانند، و اصال به روُ نیاورند از سرش گذشت. اما به  ها را بی ها آن ی کوچک که ممکن است خیلی چند حادثه

 شان:  اعتنایی نکرد. تامل کرد بر روی ها بی آن

اش زدند و او را  هایی محکم به صورت سیلی ی تلخْ (، سه تجربه9318در همان روزهای اولِ ورودش به آفریقای جنوبی )سالِ 

 گرفت: می "کبرا وار"بیدار کردند. برای مدیریتِ این سه تجربه، باید تصمیمی 

کوزه و  او و کاسه  ی هندیان، دلیل تحقیرِ نهادینه با سر و وضع یک جنتلمن در قطار، بلیتِ درجه یک هم داشت، اما به -

 ز قطار بیرون انداختند.اش را ا چمدان

                                                                 
4 - Anarchism: هیچ  است. این مفهوم به شده خشونت و آنارشیستِ فلسفی هم شناخته عنوان آنارشیست، اما آنارشیستِ بی  گاندی در جهان رسما به

ین زدایی از ا اند.  برای ابهام طلب نبوده ومرج وجه هرج هیچ که تولستوی، گاندی و هنری دیوید ثورو هم به مرج نیست، چنان و و هرج  وجه برابر با خشونت

 ها )جلد دوم( نگاه کنید. مفهوم به پیوست
 تعبیری رایج برای توصیفِ دولت در نگاه بعضی فیلسوفان و اقتصاددانانِ سیاسی. - 5
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جا هم سعی کرد به زمین  سوار واگنِ اسبی بود، رییس واگن او را کنار راننده )بدترین جا( نشاند و حتی از آن -

 اش کند. اما مقاومت کرد و نتیجه هم گرفت. پرت

رو به خیابان پرت  س از پیادهکرد که با لگدِ نگهبان پلی می  رَویِ شبانه وارْ داشت پیاده باز هم با سر و وضعی جنتلمن -

 شد.

ام چیست؟ باید برگردم به  ام بایستم؟ ... از خود پرسیدم وظیفه به هند برگردم یا باید برای گرفتنِ حقوق"ی حادثه اول:  نتیجه

نم و هند؟ یا باید جلو بروم و با کمکِ خدا با هر چه که در آینده منتظرِ من است، شجاعانه روبرو شوم؟ تصمیم گرفتم بما

 "گرِ )فعالِ( من از همان تاریخ شروع شد. خشونتیِ کنش تحمل کنم. بی

این تصمیم را به عمل درآورد. از دستور رییسِ واگن نافرمانی کرد. رییس   ی دوم، ی بعد: دو روز بعد، در حادثه ی حادثه نتیجه

رد و همزمان جلوی خودش را گرفت که جوابی اش را از دستگیره جدا نک اش افتاد. اما گاندی دست جان هم با لگد و فحش به

 شدت اعتراض کردند. گاندی در این آزمون روحی برنده شد! ندهد. مسافرانِ سفید به رفتارِ رییس به

رو  ای هندی )گاندی( در پیاده ی عمله ی سوم: نگهبان منزلِ رییس جمهور، برای خشنودیِ دلِ خدا، لگدی را حواله حادثه

ات شهادت بدهم. جواب شنید که: نه! این  همدل و فهیمی صحنه را دید. گفت، حاضرم در دادگاه به نفع بود. سفیدپوستِ کرده

 دلیل شکایت و آزردگیِ شخصی به دادگاه نروم. رسمِ من است که به

کنم،  اومت میکند و راه گریز را هم پیدا کرده: تا سرحدِ جان مق بینیم شخصیت دارد تغییر می جا داریم می بسیار خوب، تا این

گری هم  گرفتنِ حقِ جمعی، آوازه برای   کنم. اما اگر قضیه، جمعی باشد، . ازو شکایت هم نمیزنم زخم نمی مقابل طرفِبه اما 

 کنم و به دادگاه می روم تا وضعیت اجتماعیِ عمومی را تغییر بدهم. می

کند  تعریف می-شونتِ فردی و اجتماعی را دارد کشف یا بازخ گریِ بی ها، بیشترِ اصولِ ناظر بر کنش بینیم که در این تصمیم می

 6آوَرَد؛ اصولی برای تغییرِ خود و تغییرِ همزمانِ جهانِ پیرامونِ خود. و به عمل هم در می

                                                                 
ایم و در این کتاب هم خواهیم دید که روشِ زیستنِ گاندی این نبود که خود را مثال از نظر اخالقی یا خودشناسی یا  در سیرِ حال گاندی دیده - 6

شکلِ یک پروژه بپردازد. عملِ اجتماعی برای او پروژه  عات و تشکلِ حزبی و سیاسی و اقتصادی آماده کند و بعد از آن به یک عملِ خاصِ اجتماعی بهاطال

مردانِ  سیاست اش بود. رسم اش مثلِ نبود، پروسه بود، روندِ شدن و گشتن بود. و به همین دلیل، عملِ و انتخاب درونیِ او کامال منطبق با عملِ جمعی

در بازارِ مردم آماده کنند و عرضه کنند، بلکه در همان زمان که عمل و کاوشِ  "کارِ درستِ اجتماعی"گر نبود که خود را برای ارائه و نمایشِ  رایج اصالح

 عیتی( بین این دو وجود نداشت. و چه مکانی، و چه موق  ای )چه زمانی، ی عملِ اجتماعی هم بود. برای او فاصله کرد، آماده خصوصی و فردی می
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گیرد. اما هنوز  ترِ اجتماعی بکار می های بزرگ کند و در کنش اش با حقیقت، همین اصول را بیشتر تجربه می در تجربیاتِ بعدی

وقت و  جو. هنوز داوطلبی تمام کار،  فعال و مطالبه  دوست، درست عنوانِ وکیلی با کاِلس، ولی انسان حبِ برچسبی است بهصا

 است. ی اقتصاد مرسومِ زندگی و معیشت بیرون نزده نیست. هنوز از چارچوب سلطه "چشمداشت بخشیِ بی رایگان"عیار با  تمام

 

دهد تا در راه بخواند،  با قطار از شهری به شهری دیگر برود. دوستی کتابی به او می ، قرار است1904ادی دیگر: سالِ یدرو

ی   ، نوشته"تا این آخرین"زمین بگذارد. اسم کتاب  اش آن را به کردن تواند پیش از تمام کند. نمی کتاب، او را در خود غرق می

 جان راسکین است:

  "و گسترده باشد.حد عمیق  کردم پیامدهایش تااین اصال فکر نمی" 

خوانی نبود؛ مالنقطی هم نبود؛ و مشهور است که در  او، برخالف اکثر روشنفکران و کارگران فکری، خیلی هم معتاد به کتاب

شده؛ بلکه  نمیهم  "ها خوانده"ی  است. واردِ بحث و فحصِ روشنفکری در باره دمِ دست نداشته اواخر عمر، بیشتر از شش کتابْ

را با عمق بیشتر بخواند و بهتر عمل کند. و این چنین است که همان کتاب را   های پیشین شته که همان خواندهبیشتر اصرار دا

 کند و ... عمل می

 شود. گاندیِ دیگری زاییده می 

ان، گ های خودگردانیِ خود و همسایه شود که معنا را در یافتنِ راه گرا ظاهر می او این بار باز هم در نقشِ انسانی معنویت

 کِشد تا در این راه قدمِ عملی بردارد. و ... زند و گیوه را هم وَر می بیند؛ آستین هم باال می تر می دست بخصوص همسایگان کوته

تر از کسانی  ی استقالل دیده شد؛ بسیار بیشتر و واقعی دارد، بسیار بیشتر از گام هایی که از او در صحنه راستی هم گام برمی به

 چرخد. های سابق می کنند، اما در آخر، در ها باز هم به روی همان پاشنه  زنند و نطق آتشین می نظریه حرف میها از  که سال

 

 آرمانِ ققنوس چیست 

 .اندازد می  آبادی به اسم ققنوس راه کوچ بالفاصله گاندی

باشد که شاعرِ بزرگِ هند، رابیندرانات خواسته همان مکانِ آرمانی در هند و جهان  آبادِ فِنیکس )ققنوس( می آید کوچ به نظر می

  7کند. آرزومندش بود تا بینشی نو برای هند و جهان عرضه  "گیتانجالی"نوبلِ ادبیات در شعرِ مشهورش   ی جایزه تاگور، برنده

                                                                 
 ی ع. پاشایی گیتانجالی، ترجمه - 7
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تیِ خود ی هس های کتاب را در عمل پیاده کند. از فردای آن روز تصمیم به تغییر همه گیرد که پیام اش را می گاندی تصمیم

را تغییر دهد تا از درون این تغییرِ آفاقی، تغییراتی اّنفسی هم در خود ” روابط کار“گیرد، اما برای این تغییر درونی، باید  می 

اندازد تا به اجرایِ  آبادِ ققنوس را راه می اش کوچ خرد و با دوستان میبا کمک دوستی هکتاری  40ای مخروبه و حس کند. مزرعه

هم  چند سال بعدیعنی جماعتی که در آن، هر کس بر روی تکه زمینِ خود شخصا کار کند.  ،ها اقدام کند همان خوانده

رنجِ خود به شکلِ  و از دست  کار کنند، "توان"جا قرار است همه تا حد  کند. حاال در این را تاسیس می 8آبادِ تولستوی کوچ

از هرکس متناسب با توان، به هرکس متناسب  "گوید ی است که میاشتراکی بخورند و بپوشند. این درست همان اصلِ مشهور

تر است. ققنوس در  پوشاننده  10"هرکس متناسب با کار به  از هر کس متناسب با توان،"؛ اصلی که یک پله از شعارِ  9"با نیاز

 .11هاسال زودتر از کلخوز 14ها و حداقل  تر از اولین کیبوتس سال پیش 5شود، یعنی  تاسیس می 1904

منتشر ” دیدگاه هندیان“اش  در نشریه” سارودایا“کمی بعد هم، خودِ کتاب را، به صورت خالصه، به زبان گُجْراتی و به اسم 

 کند.  می

زند و به سمتِ تاسیسِ زیستنی دیگر  ی فعلی بیرون می های نهادهای فعلی جامعه ی گاندی، از چارچوب اینجاست که دغدغه

ماند؛ تا آخرِ عمر هم. نه  شده و شخصیِ خود خواهد حلِ نهایی و کامال درونی ائم در فکر این آرمان و راهِد  رود. او ازین پس، می

 تنها در گفتار، بل در کردارِ مشخص و عینی. 

سال مانده  10شود،  ی این پیکرتراشیِ معنایی و معنوی در او زده می ساله است که جرقه 35( هنوز 1904در آن روزها )سالِ 

های  ، هر چند که فشارِ نیاز12کند سال بعد هم زنده است و به همان فکرِ اَشرامِ ققنوس دارد عمل می 44به هند برود؛ تا تا 

ای )تو بخوان استقالل(، موی دماغِ اوست در راهِ  مدارانِ روز و رهایی از اربابِ سفید و پناه بردنِ عملی به اربابِ قهوه سیاست

 عمل به همان آرمانِ ققنوس.

رود. مواقعی که درگیر  ، باز به سراغ همین دغدغه می گذارند اش فرصتی باقی می  رود، هر وقت که برای بعدها، به هند هم که می

این بحث نیست، از سرِ ناچاری، زیرِ بارِ مسائلِ سیاسیِ روز، امرِ استقالل از انگلیس و مراجعاتِ تحمیلیِ مردم است. او خود 

کنی، فورا به  کند در شرایط بحران، و از رویِ ضرورت. اما رهایش که می ای می ندارد و فقط انجام وظیفه ای به این کارها عالقه

                                                                 
 شده. برای کمون نک: جلدِ دوم همین کتاب. آباد، شبیه کمون اداره می این کوچ - 8
 های نهاییِ به روایتِ کارل مارکس اصلِ حاکم بر کمون - 9

 اصلِ حاکم بر جوامعِ سوسیالیستی - 10
  جلدِ دوم این کتاب.برای کیبوتس و کلخوز نک:  - 11
آبادهای خود را با این  گردد. گاندی کوچ اش با نذوراتِ مردم می گاه، خانقاه. جایی که چرخ گاه، مراقبه اَشزام، در سنتِ هندویی و بوداییِ هند، عزلت - 12

 ها وجود نداشت.   در آنخواری و نذرخواری  باشند، با این فرق که اثری از آماده ای معنوی داشته کرد تا وجهه نام معرفی می
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ای است   رود که تشویقِ خود و دیگران به زندگی بر اساسِ خودگردانی، عدالت و معنابخشی اش می ی شخصی سراغ همان عُلقِه

   اش معرفی کرده. که راسکین در کتاب

ی مناسباتِ جاری در اقتصادِ  کننده گرِ اجتماعی، و نفی دوست، کنش کار، انسان ندیِ نوتری روبروییم: وکیلِ درستازین پس با گا

 رفت از آن مناسبات و پیشگامیِِ عملی برای این آرمان. ی راهِ عملیِ برون بازارِ آزاد، همراه با ارائه

جنوبی. سفیدها با ادعای مبارزه با شورش، به شکارِ علنیِ زولوهای  ، در آفریقای1906ای دیگر بر سرِ راه است: سال  اما حادثه

رساند.  ی سیاهان را پانسمان و آنان را به درمانگاه می ی بوگرفته های کهنه شود. زخم شوند. او شاهد صحنه می سیاه مشغول می

کشد. این دومین باری است که  انکارد میکیلومتر بر 60همه، روزانه تا  کنند و با این اش می شنود، بدنام از سفیدها فحش می

 کند. فرسا را مستقیماً لمس می سختیِ کار بدنیِ طاقت

سره کنم.  ام را با خودم یک گیرد: باید تکلیف یی دیگر می"تصمیمِ کُبرا"جاست که به محضِ پایانِ این شکارِ انسانی، باز هم  این

خدا کنم.   ی موجودات و عشق به وقفِ عشق به همه "تمام وقت"ا توان هم خدا را خواست و هم خرما را. باید خود ر نمی

گری واقعی برای کاهشِ مرارت دیگران. یعنی همان  توانم هم وکیلی باشم با وجاهت و برچسبِ مرسومِ وکال، و هم کنش نمی

کند  ر روزهای آخرِ عمر، تالش میرسد و د کامی به آن می با تلخ "باید کرد؟  چه"ای که تولستوی در اواخرِ عمر، در کتابِ   نتیجه

 دهد. تا آن را به عمل درآورد، اما مرگ به او فرصتی نمی

داند برای رسیدن به آن هدف. با براهماچاریا،  که آن را انضباطی می "براهماچاریا"بندد به اسم  برای همین، با خود عهدی می

  گران ممکن است بسیار سخت یا ناشدنی باشند، از جمله،بیند که برای دی های خاصی را برای شخصِ خود الزم می محدودیت

  ات را درگیر کرده، پس به خوبی و کفایت، کند که اگر همین انگیزه ذهن ها تاکید می ی جنسی )او بعدها، بار نفیِ رابطه

 ارضایش کن.(.  

بنیاد و -ی خود وظیفه به انجام  سال بعد از آن در هند، 34در آفریقای جنوبی و تا  1914حاال همین گاندی است که تا 

 شود.  پردازیِ شخصیِ خود مشغول می علقه

بیرونی یا همان صداقت بوده است، در این مدت، با -خوانیِ درونی اش هم ترین ویژگی او که به شهادتِ مخالف و موافق، شاخص

 ها رسیده بوده.   به آن 1906و   1904، 1893های  کند که در سال و بینشی رفتار می  ها همان انگیزه

اش را بگیرد، و در کنارِ مراجعات سیاسیون )اعم از صادق  خواهد تمامِ وقت اش در هند، که امرِ استقالل می در طیِ حضورِ بعدی

شود؛ اما او  به عنوانِ رهبرِ سیاسی و معنوی شناسایی می  یا کالّش و رذل( و مردمِ عادی )از همه رنگ و نیاز و گرایش و عالقه(،
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اش دارد و نه معنا را در جمع کردنِ  خواهد رهبر باشد، نه کاری به سیاست به معنای حزبی و مرسوم می ن است که بود؛ نه هما

مشغولیِ زندگی در جامعه و جماعاتی که هر کس متناسب با توان خود کار  بیند. دل مرید و فدایی و پامنبری به دورِ خود می

آبادهایی  پرده، به تاسیسِ کوچ-های میان به شکلی که در فرصت ،کند گاه او را رها نمی یچکند و متناسب با نیازهایش بخورد، ه

 کند.  جا ها زندگی می شود و در آن در این یا آن گوشه مشغول می

باشد. آبادها استفاده کرد تا به سنتِ آشنای هندیان هم نزدیک  کده یا خانقاه )اَشرام( برای این کوچ در هند از اسم سنتیِ خلوت

داری، نیایش، آموزشِ  های انسانی مثلِ مزرعه ی همه نوع فعالیت دهنده آبادِ ققنوس(، پوشش جز کوچ ها )به ی این اما همه

برخالف اَشرامِ سنتی،   های گاندی، تکِ اعضا، و ... بودند. اَشرام ک در کنارِ آموزشِ نظری(، کار یدیِ تکبُکودکان )کارِ بسیار سَ

 واری و گرفتن و خوردنِ پول و غذای نذری نبود. مبنا، کارِ همگان بود و ارتزاق مشترک از آن کار.خ محلی برای مفت

هایی دارد با  نوشته  جز سارودایا، است. اما گاندی به "تا این آخرینِ راسکین"این کتاب )سارودایا( شرح برداشت او ازهمان کتابِ 

سیاسی او هستند، -ی جزییات عملیِ آرمان اجتماعی در باره هند، که همگی  مسائلِ جوامع روستاییِ  ی مشخص به عینیتِ اشاره

ها برداشتنِ گامِ عملی برای خودگردانیِ روستاهاست که مادرِ  . حرفِ حسابِ این نوشته"خودگردانیِ روستایی"مثال در کتابِ 

 واقعی شهرها هم هستند. 

ی او برای بیشتر   است؛ این چهره تغییرِ جهان در این وجه هم بوده گرِ معنوی و کنش-گرِ بهروزیِ مادی پس او در اصل، کنش

گاندی و "ی  هایی جدی در باره ی او آنچنان واقعیت دارد که کتاب  است، اما واقعیت دارد. این چهره مردم دنیا، بسیار ناشناخته

 15شده. نوشته  14"گاندی و مارکس"و  13"لنین

نظران و  این کتاب و از زبان خود او بشنویم. این نوشته سزاوارِ توجه و اعتنای صاحب هایش را در این باره، در بهتر است حرف

های جزوه و  دانانی است که خالقانه از چهارچوب شناسان و اقتصاد مندان بحثِ بهروزی و رفاه عمومی و بخصوص جامعه عالقه

در بازار،  "یا رشد یا مرگ"، قانونِ 16پشتوانه پولِ بی های بدیل برای نجات از حاکمیتِ زنند و شجاعانه به راه مدرک بیرون می

 .کنند اجتماعیِ نوین و حرص و طمع بشر فکر می-، پریشانیِ فردی"مصرف دسیِ تولیدمهن"و  "مذهبِ مصرف"

                                                                 
13 -  https://bit.ly/2Nbcd1r   I  https://bit.ly/2OZQj31 
14  - https://bit.ly/2xYTtwx    I https://bit.ly/2Os5bdc   I  https://bit.ly/2zEbJ07   I  https://bit.ly/2QjV47H  I   

1396نوحی، شرکت سهامی انتشار،   ی حمید از ناسوت تا الهوت، نوشته"و نیز کتاب   

 
 مرجع شناسی گاندی در پایان جلد اول همین کتابنک:  - 15
16 - Fiat Money 

https://bit.ly/2Nbcd1r
https://bit.ly/2Nbcd1r
https://bit.ly/2OZQj31
https://bit.ly/2xYTtwx
https://bit.ly/2xYTtwx
https://bit.ly/2Os5bdc
https://bit.ly/2zEbJ07
https://bit.ly/2QjV47H
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دی است. این کتاب، گان "خودگردانیِ روستایی"نظریِ -ی عملی کتابِ سارودایا )بهروزی برای همه(، اساسِ فکر گاندی درپروژه

 شناساند.  اقتصادیِ خودگردانی را به ما بهتر می -سیاسی-را و پیشنهاد اجتماعی

 ی مشخصی است  اما بحث کتاب در چه زمینه

گر اجتماعی و  دان، کنش ( فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، فیلسوف تاریخ، اقتصاددان، سیاست1818- 1883کارل مارکس )

اش نظراتی داد  های مورد عالقه ی زمینه ی دوم قرن نوزدهم در همه اعصار، در نیمهی  یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان همه

ترین  یکی از مهم” کار نیروی“در اقتصادِ سیاسی و شناساییِ حقوق ” ارزش اضافی“ی  برانگیز؛ و در آن میان، نظریه بسیار چالش

ی مدارس اقتصاد سیاسی مورد  ین نظریه در همهاش به تفصیل شرح داده شد. از آن پس، ا”سرمایه“آنان بود که در کتاب 

 توجه قرار گرفته است.

اند، منتقد سرآمد هنر و معماری عصرِ  اند و نگاهی دیگرگون به آن داشته فکر کرده” ارزش اضافی“از میان کسانی که به 

اِن "ها و سایرِ  های خیریه، تعاونی ی اقتصاد سوسیال )متکی بر سازمان ویکتوریا، حامیِ هنری، نقاشِ آبرنگ کار، متفکر برجسته

( است که  او هم مثل 1819- 1900انگلیسی )” جان راسکین“دوستِ مشهور  ها و شالوده ی دولت رفاه(  و انسان "جی او

 ”.اقتصاد سیاسی“ها با مارکس مشترک بوده: در  های مختلف دیگری هم داشته. اما در یکی از آن مارکس، عالقه

 

را. موضوعِ ” تا این آخرین“سال پیشتر، کتاب  5،  یعنی 1862نویسد و راسکینْ در  را می” سرمایه“اول  جلد 1867مارکس در 

ای سرشتی و  ی خود. او انگار برخالف مارکس، مبارزه اصلی این کار راسکین هم، شناساییِ حقوق نیروی کار است، اما به شیوه

انصافیِ آشکاری را در  عدالتی و بی بیند، اما بی  )یا کارفرمایان( نمیذاتی میان صاحبان نیروی کار )مزدبگیران( و سرمایه 

طور به معنای عام آن )قانون جاری و ساریِ  باستانیِ عرضه و  داری به معنای خاص تاریخیِ معاصر و همین مبادالت سرمایه

کل را برخالف مارکس، به صورت برد و مش” تا این آخرین“دهد. در نهایت،  بیند و برای رفع آن، راه حل ارائه می تقاضا( می

ِ اقتصادِ متعارفِ بازار،  دادنِ اخالق در فرضیاتِ بدیهی کند و تالش دارد تا با استفاده از مداخله باخت یک طبقه مطرح نمی

 برد پیشنهاد دهد. -حلی به شکل برد راه

 شود که: مندی می  عالقه ی اقتباس گاندی از کارِ راسکین، به فارسیْ تقدیمِ خوانندگانِ اینک ترجمه

هایِ آشکاری هستند  انصافی ، نقص، نابرابری و بی های اجتماعی شاهد انواع خلل ها و شبکه روز در کوچه و خیابان و رسانه شبانه

 آیند.  نظر می نخوردنی، ابدی و ازلی به ناپذیر و دست که چاره
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عرضه و "و  "بازار آزاد"، "روابط کار"هایی برای مشکالتِ  ارهپرودون، فویرباخ، مارکس و اندیشمندانی دیگر، مدعیِ کشفِ چ

 اند، ...  ی ناعادالنه شده"تقاضا

گاندی با تزریق اخالق به چارچوب خشکِ مکانیکیِ اقتصادِ بازار و نگرشِ کورِ آن خواهیم  -ای از زبان راسکین اما این بار، چاره

 خواند.

شود.  مربوط می "تا این آخرین"ی گاندی، پس از خواندنِ کتابِ  دآمد که به تجربههایی در جلدِ اول خواهن و در ادامه، پیوست

ی اقتصادِ سیاسی نبوده، بلکه راهنمای عمل در راه بهروزیِ همگانی بود. گاندی همْ اهل  فقط در باره  برای گاندی، تا این آخرین

تاب هم، به معرفیِ این درک گاندی از آن کتاب و ک های جلد اول این خواست که عمل کند. پیوست عمل بود و کتاب را می

 کنند. های بعدی او کمک می ها و بینش تجربه

 و تاربیا "های جلد دوم خواهد آمد. جلدِ دوم این کتاب به  تک موضوعاتِ پیوست در پایانِ جلدِ اول، شرحِ کوتاهی از تک

. ساروُدایا ی ایده با مرتبط نظرات و تجربیاتی کامال ،پرداخته است "جایگزین اقتصادهای پیِ در گاندی، از مستقل نظرا 

 ی جلد اول است.   کننده مطالعه ها و نیز جلدِ دومْ تکمیل خواندن این شرح

 

 غالمعلی کشانی

 www.ghkeshani.com     

ail.comkeshanigh@gm  

  

 دهد: طور توضیح می ( را ایناوتعبیرِ  همتای ساروُدایا )به ارزش بی  17"سی جوانا مِی" از قولِ "حواریِ  صلح"کتابِ 

ها اهدافِ معنوی را درویشانه، انفعالی، تقدیرگرا، عرفانی، و منحرف  داران و مارکسیست که سرمایه در حالی"

نویِ ساروُدایا و فرایندِ بیداریِ معنوی در آن، فرد را با شتاب به دنیای بینند، هدفِ مع محوری می-سمتِ درون به

« وکارِ  بارآور آموزش و کسب  سالمتی، خوراک،»های چندوجهیِ جنبشِ  کشاند، و به درونِ برنامه می "واقعی"

 "برد.  می

 

                                                                 
17 - Joanna Macyپژوهِ بوداگرایی،  گر محیط زیست، نویسنده، دانش او کنش. "خودیاریِ ساروْدایایی   عنوانِ منبع دارما و توسعه: دین به"ی  :  نویسنده

  به فارسی موجود است. ، نشر پارسهی بابک کابری( )با ترجمه "قدرت امید"ازو   ؛". است (عمیقای ) ریشهگراییِ  بوم زیستْهای کلی، و  ی سامانه نظریه

http://www.ghkeshani.com/
mailto:keshanigh@gmail.com
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  یادداشتِ ناشر متن انگلیسی

هیل منتشر شد.  ی کورن در مجله 1860صورت یک رشته مقاله در سال  ، اول بار بهی جان راسکین نوشته "تا این آخرین"

در آفریقای جنوبی  "دیدگاه هندیان"ی  اقتباسی نُه قسمتی از این کتاب را به زبان گُجْراتی در نشریه 1908گاندی در سال 

ویند دِسای اقتباس  چاپ رساند. والجی گُ همه( به)بهروزی برای  "ساروُدایا"ای به نام  شکل جزوه منتشر کرد و بعداً آن را به

 1956دوباره به انگلیسی ترجمه کرد. این کتاب در سال  "تا این آخرین: اقتباسی از متنِ اصلی"با نام  1951گاندی را در سال 

 تان است.   در دست 1956بازنگری شد. االن متن سال 

  The Navajivan Trustانتشارا ِ                                                                                                                         
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 یادداشتِ مترجمِ گُاْراتی  به انگلیسی

کند که  ریف میمان تع برای "افسونِ سحرآمیزِ یک کتاب"(، به نام 18، فصل 4اش )بخش  ی خودنوشت نامه در فصلی از زندگی 18جی گاندی

جا  قطار، شب به آن"حالی خواند:  جان راسکین را با چه  "تا این آخرینِ"اش از ژوهانسبورگ به دوربان، کتابِ  ساعته 24که در عرضِ سفرِ 

ر و رو های آن کتاب شخم بزنم و زی ام را مطابق با آرمان شب نتوانستم هیچ بخوابم؛ فقط کتاب خواندم. تصمیم گرفتم زندگی رسید. اما آن

"به زبانِ گُجْراتی ترجمه کردم. "ساروُدایا"کنم ... . بعدها آن را به نام 
19 

ها و عباراتِ زبانزدِ راسکین به زبانِ  زبانی حال لطائف و شیرین است. اما در عینِ جا دوباره به انگلیسی ترجمه شده ی ساروُدایا در این جزوه

 اند. انگلیسی حفظ شده

  نویسد: طور که فهمیده، برای ما می را آن "تا این آخرین"های کتابِ  ای از آموزه جی خالصه ی نددر پایانِ همان فصل، گا

 .است همگان خیر در فرد خیر -1"

 .دارند را کارِشان با زندگی گذرانِ یکسانِ حقِ ها، انسان همگیِ چون سلمانی؛ کارِ که دارد را ارزشی همان وکیل کارِ -2

 20.دارد زیستن ارزش که است ورز-دست گرِ صنعت و گر کشت زندگیِ یعنی دستی، کارِ با زندگی -3

ِ عزیز )در آخرین  گیریِ گاندی شود، اما نتیجه ی دیگری الزم نیست گفته ی اقتباسِ گاندی از هر چهار فصلِ کتابِ راسکین نکته در باره

هایی است   بندی از آفریقای جنوبی به هند برگردد، جمع 1915اند که در سال  شده ها پیش از آن نوشته بخشِ همین جزوه(، چون مدت

های آینده حفظ کنند؛ ... و آخرین بندِ آن، مرواریدی  ی دوران پیشگویانه و پیامبرانه؛ و الزم است هندیان آن را مثلِ جواهری برای همه

     21قیمت! است بی

 ۲۰۰۷، بادرا وادی،  22ویند دِسای والای گُ
                                                                 

18 - Gandhijiکه بدونِ هیچ اضافاتی،  در هند برایِ اشاره به مهاتما "عزیز، گرامی، جان"داشتِ صاحبِ نام، هم ارزِ  : جی، پسوندی است برای گرامی ،

 کند. گوینده حکایت میرود و فقط از حسِ الفتِ  گاندی بکار می
های  افتد تا آرمان اندازیِ کمونِ )اَشرامِ، ماندگاهِ( قُقنوس در دوربان می است. گاندی بالفاصله به فکرِ راه 1904ی کتابِ راسکین سال   تاریخ مطالعه - 19

  بر بنیانِ نظراتِ راسکین بسازد، متاثر از این عادتِ خود کهای آرمانی  عمل درآورَد و جامعه ی اقتصادِ سیاسیِ این کتاب را به شکلی عینی به مثالً عادالنه

آورده. سال انتشارِ همین  می  گرفته و به آزمایش در ی دوم این که یادگرفته را جدی می گرفته و نکته کِرمِ کتاب نبوده، اما از کتاب به خوبی یاد می

 است. 1908اقتباس، 
مثلِ روز برایم روشن کرد که  "تا این آخرین"نداشتم  خبر اصال را سومی اما. فهمیدم  ابهام با را دومی. ستمدان می خودم را اولی "دهد:  و ادامه می - 20

ی  مادهدومی و سومی در همان اولی نهفته اند. صبحِ سحر با این عزم بیدار شدم که این اصول را از آسمان نظر به سرزمینِ عمل پایین بکشم. من آ

 دادن همین تغییرات در نظر و عملِ گاندی است. های این کتاب هم، نشان هدف پیوست "ده بودم.عمل ش تبدیل این اصول به
 بندی برای ایرانیان و فارسی زبانان مشابه است؟ سرگذشتِ ما با آنان چقدر شباهت و تفاوت دارد؟ آیا اهمیتِ این جمع - 21
22 - Valji  Govind Desai 
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 سارودایا 

 برای همهبهروزی 

 موهانداس کـَرَمچَند گاندی
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 درآمد

شود  می ی انسان ترویج و تشویق شادی در میان اکثریت بشر است، و فرض  ی وظیفه مردم در غرب بطورِ کلّی معتقدند که همه

وانینِ که شادی به معنیِ شادیِ فیزیکی و جسمی و خوشبختیِ اقتصادی است. حال اگر در مسیرِ رسیدن به این شادی، ق

عالوه، هدفی که باید به آن رسید، شادیِ اکثریت است. غربیان فکر  اخالقی هم زیر پا گذاشته شوند، اهمیتِ زیادی ندارد. به

های این خطِ فکری در  . پیامد23باشد دست بیاید، ایرادی داشته کردنِ اقلیتی به کنند که اگر رسیدن به آن هدف، با قربانی  نمی

 کامال واضح و قابل دیدن است.  24ای فعلیِ اروپ ه چهر

گیرد، بر ضدّ قانونِ الهی است؛ یعنی  توجه به اخالق انجام می این جستجوی ویژه برای رسیدن به رفاه مادی و اقتصادی که بی

 است که در کتابِ 25"جان راسکین"اند. یکی از این خردمندان  ای که بعضی از خردمندانِ غرب هم آن را نشان داده همان نکته

 توانند شاد باشند که از قانون اخالقی پیروی کنند. ها فقط موقعی می شود انسان مدعی می 26"تا این آخرین"

های غرب ضروری است، اما شکی نیست  ایم. تقلید از فضیلت ما در هندِ این روزها، بیش از حدّ خود را به تقلید از غرب سپرده

 ی چیزهای بد دوری کنیم. ند، و این را هم، همه قبول دارند که باید از همهکه استانداردهای غربی در بیشتر موارد بد هست

. اما در تالشی که برای 27ایم تا پولی گیرمان بیاد هندیان در آفریقای جنوبی به وضعِ بسیار بدی دچارند. ما به خارج آمده

مان را قضاوت  ی کارهای که خدا همه کنیم دهیم و فراموش می مان را از دست می کنیم دید اخالقی پولدارشدنِ سریع می

شود که  کند. نتیجه این می دهد و قدرت تشخیصِ بینِ خوب و بد را در ما فلج می مان را هدر می های کند. سودجویی، انرژی می

ی دهیم؛ یا حداقل در کسبِ نفع با ماندن در کشورهای خارج، در برابر گیرآوردنِ چیزی، چیزهای زیاد دیگری را از دست می

ی ادیان در دنیاست، اما جُدا از دین، عقل  خوریم. اخالقیات، جزء اساسیِ همه مان شکست می تر از کارِ فعلی کامل و دوراندیشانه

بینید که در این معامله داریم  کند. ما هم که به دین و اخالق معتقدیم، می سلیم هم به ضرورتِ رعایتِ قانونِ اخالقی تاکید می

 یم.کن ضررِ اخالقی می

 مان خواهد داد.  طور که راسکین در صفحاتِ بعد همین نکته را نشان توانیم شاد باشیم، همان تنها با رعایتِ اخالق است که می

                                                                 
های پارلمانی و دمکراتیکِ متعارف. به تعبیری، یک مالک بزرگِ وجود دمکراسی،  یکتاتوریِ اکثریت در نظامی وجودِ د ای مختصر به خدشه اشاره - 23

 ی حقوقِ انسانیِ اقلیت است.  ای همه رعایتِ کامل و ریشه
ها دارد برای جنگ  در این سال ی باال اصالتا بیان خود گاندی است و نه راسکین. این اروپا است، چون نوشته 1908منظور اروپای نزدیک به سال  - 24

 شود. جهانیِ اول آماده می
25 -  John Ruskin (1819-1900).نک. پیوست : 
26 - Unto This lastنک. پیوست : 
گاندی اهلِ هند است. به آفریقای جنوبی آمده تا وکالت کند و برگردد. مخاطبِ اول او، هندیانی هستند که کارگر یا کاسب یا کارآفرینِ  - 27

اند. دولتِ سفیدپوستِ نژادپرست، از  جا خوب پیشرفت کرده هاشان در آن اند و نه فقط مهاجرِ قاچاق یا داوطلب یا پناهنده یا مقیم. بعضی "شده وتدع"

فضاست که کند تا میدانِ رقابت را خالی کنند و گورشان را به هندشان گم کنند. در این  ی هندیان فشار وارد می همین بابت نگران است و به همه

 جا دچارِ افتِ اخالقی شده است. در آن "هندی"نظرِ گاندی،  آورد. به کند و دم برنمی کنند و او باز هم تحمل می را تحقیر می هندی 
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کند. کردارِ او هم مثلِ  هایی را گوشزد می ی ما به عنوانِ انسان، نکته ، سقراط در مورد وظیفه28افالطون "دفاعیاتِ"در کتابِ 

خواهد بگوید اگر  راسکین، تعمیم و تکمیلِ نظراتِ سقراط است؛ او به ما می "تا این آخرینِ"کنم کتابِ  گفتارش بود. حس می

ای که  انسان ها بخواهند این نظرات را به عمل ترجمه و تبدیل کنند، در مراحلِ مختلفِ زندگی باید چگونه رفتار کنند. نوشته

ی آن مخصوصا برای خوانندگانِ  اقتباسی است از آن؛ چرا که ترجمه نیست، بلکه "تا این آخرین"ی  آید ترجمه در پی می

)بهروزی  "ساروُدایا"است، بلکه به نام  هم ترجمه نشده فایده باشد. حتی عنوانِ نوشته  توانست بی می "دیدگاه هندیان"ی  نشریه

 است.   شتنِ این کتاب بودهاست، چرا که این عنوان همان چیزی است که هدفِ راسکین در نو اقتباس شده برای همه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ی(، یکی از اش تقریر نظرات و گفتار استاد. دفاعیاتِ سقراط در دادگاه آتن )آپولوژ های کتاب آپولوژی. افالطون شاگردِ سقراط است و بعضی کتاب - 28

ی دیدگاه هندیان منتشر  ای از دفاعیاتِ سقراط را پیش از نوشتنِ ساروُدایا، در نشریه خالصه  هاست. گاندی ی دوران  مشهورترین اسنادِ اخالقیِ همه

هندو و بودایی( + نافرمانیِ مدنیِ  ترین کتابِ هندیانِ جِیْنیست، + دفاعیاتِ سقراط + گیتا )مقدس "تا این آخرین"ی اکیدی به خواندنِ  بود. توصیه کرده

 شوند.  کرد که در مدارسِ هند آموزش دهند و به بحث گذاشته کرد و  سه عنوان از این کتاب ها را پیشنهاد می مسیح  می "ی کوهِ خطابه"ثورو + 
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 ی یکم مقاله

 های حقیقت ریشه

باور  -ترین توهم پایه و مطمئناً بی-ها دچار بوده، شاید بزرگترین توهم  آن   های مختلف به در بینِ توهماتی که بشریت در دوران

ی اجتماعی  توجه به تاثیر و نقشِ محبت و شور و عاطفه بی توان راهکارِ مفیدی را می"کند  به اقتصادِ مدرنی است که خیال می

 "تعیین کرد.

عواطف و مهر و "گوید  های خود دارد. اقتصاددان می البته، اقتصادِ سیاسی، مثل سایرِ توهمات دیگر، دیدگاهِ موجهی در ریشه

میل به رشد، عناصری هستند ثابت و  دوستی و ی در سرشت بشرند؛ اما مال"مزاحم"محبتِ اجتماعی، عناصرِ مخلّ، تصادفی و 

ی در نظر بگیریم که اگر با قوانینِ کار و "ساز پول"ها را حذف کنیم و انسان را صرفا به شکل ماشینِ  همیشگی. بیاییم غیرِ ثابت

و رعایت ِ آن که این قوانین اجرا  محض تواند انباشته کند؛ و درست به خرید و فروش عمل کند، بیشترین میزانِ ثروت را می

شدند، بعد از آن، هر فردی فرصت دارد که به میل و انتخابِ خود، هر قدر از آن عنصرِ مزاحمِ مهر و محبت را به معادله وارد 

 "کند.

ای که قرار است بعداً وارد شوند، همان  های تصادفی تواند روشی منطقی برای تحلیل باشد، البته چنانچه پیامد این نگاه می

باشند که نیروهای ورودیِ اولیه داشتند. جسمی را در حال حرکت فرض کنیم که زیرِ تاثیرِ نیروهای ثابت و  سرشتی را داشته

های پیوسته و ثابت و پس از آن، وارد  اش، اول، ردیابیِ آن، تحتِ مالک ترین راه برای بررسیِ مسیر حرکت ناثابت است؛ راحت

ی اجتماعی، از جنسِ عناصرِ ثابت نیستند؛  به محضِ ورود و  مسئلهکردنِ عواملِ متغیر است. اما عناصرِ مزاحم در 

وار نیست، بلکه  کنند. تاثیرشان ریاضی کلی عوض می ی زیرِ بررسی و مشاهده را به شان، سرشتِ مخلوقِ زنده شدن اضافه

 .کنند اثر می مان را پوچ و بی های پیشین ی دانش آورند که همه شیمیایی است و شرایطی بوجود می

ام، همان طور که  عالقه ها بی کنم، بلکه فقط تنها به آن هایش شک نمی اگر معیارهای علمی پذیرفته شود، من به نتایج و پیامد

ها اسکلت و استخوان ندارند. با این  کند آدم عالقه باشم؛ یعنی علمی که فرض می  های دانش ژیمناستیک باید بی به مالک

شان کنیم، یا به شکلِ  صورتِ نانِ شیرینی پهن ان داد که اگر شاگردان را قلقلی و گلوله کنیم، بهتوان این فایده را نش فرض، می

شود. و موقعی که به این نتایجِ خوب رسیدیم، حاال اگر دوباره بخواهیم اسکلت  شان کنیم، چقدر پرفایده می سیم، دراز و نازک

ِشان همراه خواهد شد، پس اصالً الزم نیست که  شکل برای ساختار فعلیرا به بدن اضافه کنیم، این کار با ایجاد ناراحتی و م

توانند حقیقت  هایش می گیری تواند تحسین برانگیز باشد، نتیجه اسکلت را دوباره اضافه کنیم. خُب! این تصور و استدالل می

ای دقیقا مشابه استوار  نوین بر پایهاش کم و کسری خواهد داشت. اقتصادِ سیاسیِ  شدن باشند و این دانش فقط در عملی داشته
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کند.  اش را تنظیم و تدوین می حساب بیاید و بر همین پایه، قوانین گیرد انسان بدنی دارد، اما روحی ندارد که به است. فرض می

 توانند بر انسان اِعمال شوند، انسانی که عنصرِ غالبِ درونش، روح است. حاال با این وضع، این قوانین چطور می

 

بینیم. اربابان از موضوع یک  اش را می کنند، ناتوانی و درماندگی اقتصادِ سیاسی اصالً علم نیست. وقتی کارگران اعتصاب می

کاسه کند. هر تحلیلی  تواند این دو برداشت را یک ای نمی "اقتصادِ سیاسی"برداشت دارند، کارگران برداشتی دیگر؛ و هیچ 

کند نشان دهد که منافعِ اربابان با منافعِ کارکنان در ستیز نیست. در واقع قرار نیست  پشت تحلیلی دیگر، بیهوده تقال می

ی باهم "ستیزه"افراد با هم در ستیز است، پس باید خودشان هم در  "منافعِ"شود که چون  طور نتیجه گرفته  همیشه این

 باشند.

شان یکسان نیست. اگر  ها با هم گرسنه باشند، منفعت چهدانیم در صورتی که فقط یک تکه نان در خانه باشد، و مادر و ب می

حال استدالل  ها نان را بخورند، مادر باید گرسنه سرکار برود. با این شان به آن تکه است؛ اگر بچه ها چشم  مادر آن را بخورد، بچه

قاپد و  تر است، نان را می همه قوی گوییم برسر نان خواهند جنگید؛ و مادر که از شان ستیزه وجود دارد. نمی شود که میانِ نمی

ها باید همدیگر را با چشمِ ستیزه نگاه  توان فرض کرد که چون منافعِ افراد با هم متفاوت است، آدم نحو نمی خورد. به همین می

 کنند و برای رسیدن به برتری، از نیرنگ و خشونت استفاده کنند.

ها  ها و خوک چه که بر رویِ موش ای بیشتر از آن با هیچ تاثیر و نیرویِ اخالقیطور در نظر بگیریم که  ها را این حتّی اگر انسان

توان نشان داد که  شان در سطحِ موش و خوک نزول کند، باز هم هرگز نمی گذارد، برانگیخته نشوند؛ یعنی اخالق تاثیر می

 حسب شرایط ممکن است یا این یا آن باشد.  عموما منافعِ ارباب و کارگر مشابه است یا در برابر و ضدِّ هم است؛ چرا که بر

درست انجام بگیرد و محصولِ آن در بازار با قیمت خوبی معامله شود؛ اما در موقعِ  "کار"در واقع منفعتِ هر دو درآن است که 

کم مزد بدهد که تواند الزاما به معنیِ ضرر دیگری باشد. به نفعِ ارباب نیست آن قدر  تواند یا نمی تقسیم سودها، سهم یکی می

قدر باال باشد که کمیِ  طور به نفعِ کارکنان نیست که مزدشان آن اش را بیمار و افسرده به حال خود ول کند، و همین کارگران

  30بشود. 29تر دوستانه انه و انسانآزاداَندیشحال  خطر و در عین سودِ ارباب، نتواند باعث جلوگیری از مصرف آن سود در راهی بی

                                                                 
29 -  Liberalطور عام است.  اندیشی و مداراگری به : یک معنای عمومی لیبرال، آزاد 

Liberalism: قانون برابرِ در برابری و حکومت اتباع رضایتِ اندیشی، آزاد و اختیار ی پایه بر است اخالقی و سیاسی ای فلسفه لیبرالیسم یا مَنِشی ادآز .

 جمله از) فرد حقوقِ محدود، حکومتِ پشتیبانِ عموما اما کنند، می حمایت ها دیدگاه از ای گسترده های آرایه از اصول این از شان فهم به بسته ها لیبرال

 بیان نشرِ آزادیِ بیان، آزادیِ گرایی، الملل بین نژادی، برابریِ جنسی، برابریِ سکوالریسم، دموکراسی، ،(آزاد بازار) داری سرمایه ،(بشر حقوقِ و مدنی حقوقِ

 درون مفهومی و اوست عقل فطری قدرت و بشر فطری نیکی به اعتقاد معنای به و دارد قرار بنیادگرایی مواردی در مقابلِ در لیبرالیسم. اند دین آزادیِ و

 فرهنگ در معتزله دیدگاه به که کرد تعبیر دینی متون از عقالنی تفسیر به را آن بتوان شاید. ندارد اقتصادی یا سیاسی لیبرالیسم به ربطی و است دینی

 .است شبیه اسالمی
 کردنِ کار فعلی در عمل، و بستنِ درِ کارگاه. یعنی ول  - 30
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بخارِ  کارِ ماشینْ ها را تعمیرنگهداری کند، کارگرِ آتش تواند دم و دستگاه و ماشین قدر فقیر است که نمی ی آنوقتی شرکت

 شرکت، نبایستی دنبالِ دستمزد باال باشد.

 اش ثمر است. و درست اندیشی و تعقل، بیهوده و بی ها، برای کنارگذاشتن قواعدِ عمل از ترازوی مصلحت ی تالش بنابراین، همه

اندیشی  ای با ترازوی مصلحت ی انسان قصدش این نبوده که هیچ عمل انسانی هم همین است که بیهوده باشد. چون سازنده

دادن  ها را برای نشان ی تالش بنابراین خالقِ انسان همه 31هدایت شود. بلکه قرار گذاشته که با ترازوی عدالت سمت و سو بگیرد.

ی  بینی کند که نتیجه تواند پیش فایده خواهد بود. هیچ انسانی نمی ، بی"تا ابد و همیشه اندیشیِ مصلحت"این نکته کرده که: 

 نهاییِ یک خطِمشیِ رفتاریِ معین، برای او و دیگران چه خواهدبود. 

 . و"غیرمنصفانه"چیزی  است و چه "منصفانه"چیزی عملِ  دانیم که چه اما هر کسی ممکن است بداند و بیشترِ ماها حتما می

طور  برای  های عدالت، در نهایت، بهترین امکانِ موجود برای دیگران و همین توانیم این را هم بدانیم که پیامد ی ما می همه

توانیم بگوییم چگونه احتمال دارد همین بهترین  چیز بهترین است، یا نَه می توانیم بگوییم چه خود ماست، هر چند که، نَه می

 اتفاق بیفتد.

مهر و محبتی از آن نوعی که انسان به دیگری -ی عدالت و انصاف این است که مهر و محبت را در آن بگنجانم  ژهمنظورم از وا

 ی روابطِ درست میان ارباب و کارگر در نهایت به این نکته بستگی دارد. مدیون است. همه

 گیریم: کارانِ خانگی را در نظر می برای تجسمِ بهترِ این بحث، موقعیتِ خدمت

اش  کاران ی خدمت تواند از گُرده جایی که می دهد تا آن کند در برابرِ مزدی که می کنیم ارباب خانوار فقط تالش می می فرض

دهد.  آنان می  شان خوراکِ کم و جای ناراحت به گذارد بیکار بمانند؛ تا جایی که عُرف است تا سرحدِّ تحمل کار بکشد. هیچ نمی

کار بر سرِ  شود. با خدمت است، از طرفِ ارباب انجام نمی مرسوم  "عدالتِ"چیزی که به نام  ای از با این کار، هیچ سرپیچی

کاران، با نگاه به  گیرد؛ حدودِ سختیِ رفتار با این خدمت کار می اش توافق دارد و بر همین اساس آنان را به ی وقت و خدمت همه

کار هم اگر بتواند جای بهتری گیر بیاورد، آزاد است که  ود. البته، خدمتش رفتارِ سایرِ اربابانِ مناطقِ اطراف تعیین و تنظیم می

 انتخاب کند.

کار،  کنند با این راه کار از دیدِ دکترهای آن علم است که تاکید می ی ارباب و خدمت این منظره و نمای اقتصادِ سیاسیِ مسئله

گردد، و از راهِ جامعه، به خودِ  به جامعه برمی "حداکثرِ سود"آید، و بنابرین  کار بدست می از خدمت "حداکثرِ میانگینِ کار"

 شود. کار داده می خدمت

اش بخار،  رانه کار موتوری بود که نیروی پیش طور باشد که خدمت توانست این طور نیست. داستان، در صورتی می اما واقعیت این

                                                                 
 فهمد.  چون راسکین به خدایی متشخص و به مشیتِ الهیِ باور دارد، تالش و حرکت به سوی عدالت را هم در همین چارچوب می  - 31
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اش روح است. نیرویِ  رانه برعکس، موتوری است که نیروی پیشگیری بود. اما  مغناطیس، یا عاملی مشابه با نیرویی قابلِ اندازه

ریزد. این  هم می کند و به شود و هر یک از نتایجِ او را نادرست می ی معادالتِ او می وآگاهیِ اقتصاددان واردِ همه اطالع روح، بی

د. این مقدارِ کار موقعی انجام خواهد شد که یا زیرِ فشار انجام نخواهد دا "خاطرِ مزد به"موتورِ هوشمند بیشترین مقدارِ کار را 

ی مخلوق است، با سوختِ مناسب خود، یعنی با مهر و " روح و روحیه"رانه، که در این جا باید گفت اراده یا  نیروی پیش

 اش رسانده شود.  محبت، به حداکثرِ توان

تواند با اِعمالِ فشار، کارِ  است و می "بیر و پر انرژیبا تد"ها به این شکل درخواهد آمد که ارباب یا  صورتْ مسئله، بیشترِ وقت

تر کار کند. اما با  کیفیت کار کمتر و بی حال باشد، خدمت مادّیِ زیادی از کارگر بگیرد، یا ممکن است در صورتی که ضعیف و بی

ی مادیِ خروجی از  حداکثرِ نتیجهکار، قانونِ جهانیِ مادی این است که  فرضِ هر مقدارْ معینِ تدبیر و انرژی در ارباب و خدمت

 شود. هم حاصل می آید، بلکه از راهِ مهر و محبت به دست نمی جویی نسبت به هم به آنان، از راهِ ستیزه

 ای حقیقت ندارد که: این ادعا هم ذره

کاری  ایم خدمت دیدهگیرد؛ چون  نشناسی  پاسخ می شود، و مهربانی با نمک گیری در بیشترِ موارد، سوء استفاده می از آسان" 

، روُراست آزاداَندیشکند؛ و آدمی که با اربابِ  جویی می مهری شود، انتقام کند، و اگر به او بی که با او مهربانی شود، ناسپاسی می

 "رسان خواهد بود. انصاف، آسیب نباشد، در مقابل آدمِ بی

  جا به مهر و عاطفه من در این 32بازده را تولید خواهد کرد.در هر مورد و با هر شخصی، برخورد و رفتارِ فداکارانه، موثرترین 

اند،  وجه به عنوانِ چیزهایی که در ذاتِ خود مطلوب یا شریف هیچ کنم؛ نه! به نگاه می  طور کلی به عنوانِ یک نیروی محرکه  به

هر یک از محاسباتِ معمولِ اقتصاددان را کنم؛ نیرویی که  ها صرفاً به عنوانِ نیرویی نامعمول نگاه می آن  کنم. به شان نمی نگاه

ها و  ها و مالک ی نیرومحرکه شوند که از همه ی حقیقی تبدیل می کنند. عواطف فقط موقعی به یک نیروی محرکه اعتبار می بی

که ی اقتصادی برخورد کن  کار، با این نقشه و انگیزه پوشی شود. مثال: در برابرِ خدمت های اقتصادیِ دیگر چشم انگیزه

ات هم هست. اما حاال  آوری. حَقّ ات بدست می بینی و نه سودی برای مهربانی گیرش کنی، آن وقت است که نه سپاسی می نمک

ی اهدافِ اقتصادیِ تو هم پاسخ  بینی که همه با او رفتار کن. این بار می  و هدفی اقتصادی "دوز و کلک"بیا و بدونِ هیچ 

  33گیرند. می

                                                                 
 شان )زایباتسو(. های خانوادگی ی خانواریِ کارفرمایان و کارکنان ژاپنی در قرنِ بیستم و شرکت ی رابطه نگاه کنید به تجربه - 32
 فی ملکیان در همین مورد )نقل به مضمون(:جا از مصط تمثیلی به - 33

 آیند.  گیریم که از خانه بیرون می دو نفر را در نظر می

رسد، با یکی از این چند حالت  رسد. وقتی به نانوایی می آید. به نانوایی می هدفِ نان گرفتن از نانوایی و برگشت به خانه و مصرفِ نان بیرون می اولی به

 شود:  روبرو می

 است.   نانوایی اصال بسته -نان، اصال تمام شده. –نانِ بیات و سردشده دارد.  -ی برشته و کنجدی دارد.  یی نانِ داغِ دو آتشهنانوا -

مه باشد، شاد است. در حاالتِ دیگر غمین و نومید و کالفه از آن ه در هر صورت او قرار است برگردد به خانه. در راهِ برگشت، فقط اگر حالتِ اول رخ داده
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اش  خیال دهد، کسی هم که بی ی دیگری، هر کس که دنبالِ نجاتِ جانِ خود است ، آن را از دست میجا هم مثل هر جا این

 34دهد. شود، آن را نجات می می

ی لشکر و افرادش وجود دارد. فرض  است که بین فرمانده ای  ی میان ارباب و کارگر، رابطه ترین مثالِ بعدی از رابطه ساده

ن است که مقرراتِ انضباطی را به اجرا بگذارد تا با کمترین مشکل، لشکر را به حداکثرِ گیریم سرداری، فقط دنبال آ می

اش را  بینیم که بر اساس این اصلِ خودخواهانه، با هیچ مقرراتی نخواهد توانست توان کامل زیردستان کارآمدی برساند. می

شان بدهد؛ و بیشترین  اشد؛ بیشترین ارزش را به جانترین روابطِ شخصی را داشته ب بیرون بکشد. اما اگر با افرادش مستقیم

جاست که از راه مهر و محبتِ آنان نسبت به شخصِ  شان داشته باشد، این نگرانی را برای منافع  و عالئق اعتنا و توجه و دل

 گری امکان ندارد.ی دی کشد که با هیچ وسیله جایی بیرون می اش، توان موثر سربازان را تا آن خود، و اعتمادشان به شخصیت

تواند موفق باشد، هر چند که افراد  این نکته موقعی که تعدادِ افراد بیشترند، شدیدتر صادق است: یک یورشِ کوچک، اغلب می 

 شان باشند. شود، مگر این که سربازان عاشق ژنرال ندرت پیروز می شان متنفر باشند؛ اما یک نبرد بزرگ به از افسرانِ

نشین دراسکاتلندِ قدیم، با عشق و محبتِ تمام  ای کوه اند، مثال طایفه که به هدفِ دزدی دور هم جمع شده ای از افرادی دسته

هایی که  ای از آدم اش بدهد. امّا دسته شود تا جان خود را برای نجاتِ سردسته گیرند، و هر عضوِ طایفه آماده می عیار جان می

شان حاضر نیست  شوند؛ هیچ کدام اند، معموال با این نوع عواطف سرزِندِه نمی دههدفِ تولید بر اساس مقررات قانونی جمع ش به

شود؛ اما  کار یا سرباز برای مدتی مشخص و در برابر مزدی معین مشغول می جانِ خود را برای زندگیِ رئیس بدهد. چون خدمت

کار  ، به"آنی"شدنِ  ی، با خطر بیرون انداختهدلیل تحوالت تجاری و صنف کارگر با مزدهایی متغیر بر حسبِ تقاضای کار، و به

 پردازد.  می

بیاید، مگر فقط اقدامی عصبی و تند، و ناشی از نارضایتی،  تواند پیش ای نمی حاال که با این شرایط، هیچ اقدامِ عاطفی و مهربانانه

 دهند: دو پرسش خود را به ما نشان می
                                                                                                                                                                                                          

 رفتن و امیدبستن است. راه

اش، مسیری خطی را هم به جلو  بخواهد یا نخواهد، در اثر رقصیدنِ مارپیچی  رقصد و چه آید، اما رقصان. او فقط می نفرِ دوم هم، از خانه بیرون می

شود و رقصان رقصان نان را  گرفتن غافل نمی ز نانای هم دارد. ا رسد و از قضا، نانوایی نان داغ و برشته رود. رقصان رقصان به همان نانوایی هم می می

  ماند و به های داغ بعدی نمی رود و منتظرِ حریصِ نان برد، اما باز هم رقصان به جلو می خورد، لذت هم می گیرد و باز هم رقصان رقصان نان را می می

 کند. های دستِ مردم هم طمع نمی نان

لذتِ حضورِ »درکِ نعمتِ "یقی، دم را غنیمت شمردن، اینجایی و اکنونی زیستن،  لحظه را دریافتن، و حالتِ دوم تمثیلی است از زندگی کردنِ حق

 ها پیدا شوند.  ، در برابرِ تقال  برای رسیدن به انواعِ نعمت هایی که احتمال دارد بعد"«نعمت

 بودیستی به زیستن. اما:-وار و ذنتمثیلِ مصطفی ملکیان در این باب بود. یعنی تا حدودی نگاهی رواقی، خیامی، ثورو 

 ربط است با بحثی که راسکین در این جا دارد؟ آیا این تمثیل بی
 (. 16:25سخنی است منسوب به مسیح در انجیل )متی،  - 34

 هنری دیوید ثورو هم، تعبیری درهمین زمینه دارد: 

ات  نرمی بر رویِ شانه آید و به ات را به چیزهایی دیگر بدهی، جلو می اگر توجهگریزد، امّا  چون پروانه است؛ هر قدر که دنبالش کنی، بیشتر می شادی هم

 نشیند. می
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 ؛ 35م شود که با تقاضایِ کار تغییر نکندشکلی تنظی تواند به میزانِ دستمزدها تا کجا می -1

کار بمانند و تامین شوند  نوسان و ثابت مشغول به های کارگران بتوانند با آن دستمزدهای بی تا کجا ممکن است گروه -2

طوری که نسبت به محلِ  شدن یا کم شدن از تعدادشان؛ به )فارغ از وضعیتِ درآمدیِ آن کسب و کار(، بدون اضافه

ای قدیمی؛ یا نوعی  زاد در خانواده کارانِ خانه ای شبیهِ خدمت ای دائم و ثابت درآنان بوجود آید. عالقه کار، عالقه

 احساسِ همبستگی، شبیهِ احساسِ سربازان در یک هنگِ آزموده و متخصص.

 ها:  رویم به سراغِ پاسخِ این پرسش حاال می

پذیریِ تنظیمِ دستمزدها به شکلی که با تقاضای  که امکاناین واقعیتِ عجیبی است در تاریخِ اشتباهاتِ انسان،  -1

 شود دستمزد ثابت تعیین کنیم.( گویند که نمی شود. )می کار تغییر نکند، از سوی اقتصاددانان تکذیب و انکار می

 

. وقتی مریض 36وزیرِمان را عمدا با حراجِ کاهشیِ هلندی بفروشیم عقل نیستیم که نخست قدر بی ما معموال آن

. وقتی سرِ پول دعوا داریم، هیچ وقت به این 37رویم که کمترِ از یک لیره بگیرد شویم، عمدا به سراغِ پزشکی نمی یم

چی و  ایم، با درشکه ؛ وقتی زیرِ بارانِ تند گیر کرده38هزار تبدیل کنیم 4مان را به  هزار پول 8افتیم که  فکر نمی

 در هر مایل کرایه بگیرد.  39پنی 6که کمتر از  زنیم تا آدمی را پیدا کنیم ران چانه نمی تاکسی

 ها یعنی خرد، عقلِ معاش و صرافتِ طبعِ انسانی. این

ی نیروهای کار   طور که همه گیرد، همان است و می بهترین نیروی کار، همیشه با استانداردی تغییرناپذیر اجرت گرفته

 باید دستمزد بگیرند. می

  "یعنی چه؟! کارگرِ خوب و کارگرِ بد، مثلِ هم مزد بگیرند؟!" حاال! خواننده شاید با تعجب بگوید:

 بله، حتما! خُب چرا نگیرند؟!

و به پزشکانِ خوب و پزشکانِ بد )یعنی به کارگرانِ  40ات( های خوب و بد )یعنی به کارگرانِ روح تو با رضایت به آخوند

رضایت، دستمزدِ یکسانی را به کارگرانِ  دهی؛ پس احتمال بسیار بیشتری دارد که با ات( مزدِ برابر می کارگرانِ جسم

                                                                 
 شکنی یا معیشت و خطرِ بیکاری نباشند. یعنی کارگران دائما نگرانِ اخراج یا قیمت - 35
36 -  Dutch Auctionجا کنایه از این که آن قَدَر بی عقل نیستیم  ینقدر که مشتری پیدا شود. در ا رود، آن می  کم پایین : حراجی که در آن قیمتِ کم

مند  ای ارزش وزیرمان، قیمتِ مفت بگذاریم و او را در حراج بفروشیم، بلکه او را همچون سرمایه که عمداً رویِ شخصی با اهمیت و عقل و دانشِ نخست

 مان عمل کنیم. کنیم به صرافتِ عقلِ سلیم حفظ خواهیم کرد. پس همیشه تالش می 
37 -  Guinea در برابرِ "ی سابق( و قیمتِ معمولِ ویزیتِ دکتر. کنایه از این که  شیلینگ قدیم یا یک و پنچ صدم پوند )لیره 21: در انگلیس، برابر با

 "کنیم. اهمیتِ سالمتی، بر سرِ پولِ ویزیت، قمار نمی
 six-and-eight pence to four-and-sixpenceدر اصل:   - 38
 ایه تاکسی در دورانِ راسکین یا گاندی.نرخِ روزِ کر  - 39
دستِ قدرت و ثروت  ان را مخربان روح و معنویت یا هم"کار دین"های دیگر، از جمله نگاهی که  این نگاهِ راسکین به اربابِ دین است، فارغ از نگاه  - 40

 داند. می
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 ات بدهی. ساختمانیِ خانه

ام را به کیفیتِ کارشان نشان  کنم، یعنی حساسیت ام را خودم انتخاب می نه! اینطور نیست! چون من پزشک"

  "دهم. می

شود.  " انتخاب"ه ات را هم خوب بگرد و پیدا کن، این پاداشِ مناسبِ کارگرِ خوب است ک"کار سفت"بله! حتما بنّای 

شان با نرخی ثابت مزد پرداخت شود، اما کارگر  این است که به همه "کار ی نیروهای احترام به همه"نظامِ درستِ 

شود کارش را  است که به کارگرِ بد اجازه داده  ماند. نظامِ نادرست، وقتی رود، و کارگر بد بیکار می خوب سرکار می

رگرِ خوب را بگیرد، و یا او را از راهِ رقابت مجبور کند در برابرِ مبلغی ناکافی کار نصفِ قیمت عرضه کند، یا جای کا

 کند.

  کنیم، دومین هدف، ها، اولین هدفی است که مسیرِ درست را به طرفِ آن کشف می حاال که این برابریِ دستمزد -2

شان چقدر  تقاضای تصادفیِ کاالی تولیدیفارغ از این که   اند، تثبیت و حفظِ تعدادِ ثابتِ کارگرانی است که شاغل

 باشد.

کنند، در صورتی که کارش امروز باشد و مثالً فردا  مند می دستمزدهایی که هر کارگری را به چرخاندنِ چرخِ زندگی توان

متری شده است. در حالتِ دوم، او دستمزدهای ک ی کارگری است که کارش پیوسته و تضمین ، ضرورتاً بیشتر از هزینه41نباشد

طور که برای  گیرد. تامینِ کارِ دائم و منظم برای کارگر، در دراز مدت برای خود او خوب است، همان را به شکلِ حقوقِ ثابت می

تواند سودهایی کالن ببرد یا دست به خطر )قمار(های اقتصادیِ  ْکار دیگر نمی اش هم خوب است، هرچند که صاحب ارباب

 ها افراط کند.  الن، در سر میزِ ِ قمارخانهبزرگی بزند یا با آن سودهای ک

اش را به خاطرِ فرمانده به خطر بیندازد و بنابر این، مردم به سرباز نسبت به کارگرِ معمولی، احترام  است زندگی سرباز آماده

 گذارند.  بیشتری می

اع از دیگران است . دلیلِ این که دنیا شدن در دف گی کشته ، قتل دیگران نیست، بلکه آماد42"کاسبیِ سرباز"راستش را بخواهید 

 43گیرد. اش را درخدمتِ دفاع از حکومت در دست می گذارد این است که جان به سرباز احترام می

دان  دان، پزشک و روحانی کم از سرباز نیست، چرا که این احترام در نهایت متکی به ایثارشان است. حقوق احترام به حقوق

اش  توجه به هر مشکلی، بیماران کند تا منصفانه قضاوت کند، نتیجه هرچه که باشد. پزشک بی می عنوانِ قاضی، سخت تالش به

کنندگان موعظه کرده و آنان را به مسیرِ درست هدایت  طور به عبادت را با دلسوزی درمان خواهد کرد. روحانی هم همین

                                                                 
 ها. اش: کارگرانِ روزمزدِ ساختمانیِ سرِ میدان نمونه - 41
خدمت  تواند نیروی کار را به بستان بکار رفته. اما در جاهای دیگرِ این بحث، کاسب یعنی کسی که با سرمایه می-جا به معنای عامِ بده کاسبی در این - 42

 بگیرد تا تولید کاال یا خدمت کند یا کاال بخرد و بر اساسِ عرف و منافعِ خود توزیعِ کند.
 دانسته. حاکمیتِ امپراتوری و امپریالیسمِ بریتانیا را نامشروع نمی های دورانِ خود، راسکین مانند بیشترِ انگلیسی - 43
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 44کند. می

اهلِ سواد، احترامی دارند که آنان را  نسبت به رئیسِ شرکتی تجاری  های ی اعضای کارآمدِ این حرفه ی مردم، همه در نظرِ عامه

کند. کارش ممکن است برای جامعه خیلی  فرض بر این است که کاسب، همیشه خودخواهانه عمل می  نشاند، چون باالتر می

اش  ی معامالت فِ کاسب در همهشود. بر اساسِ باورِ مردم، اولین هد اش کامال شخصی تلقی می الزم و بایسته باشد، اما انگیزه

 چه کمتر برای طرفِ مقابل یا مشتری باشد.  کردنِ هرچه بیشتر برای خود و باقی گذاشتن هر باید جمع

ی مردم هم همین رفتار را به او  شود و عامه عنوانِ اصلِ ضروریِ کارِ کاسب، با اِعمالِ قانون سیاسی بر او اِعمال می این قاعده به

ی  به عنوانِ کارْویژه "بُز خری"گیرِ  پذیرند. از طرفِ دیگر قانونِ عالم ند و خودشان هم در طرف مقابل، آن را میده پیشنهاد می

اختیار، همین  شکلی بی ها، به ی این شود. اما مردم با وجودِ همه ی فروشنده جار زده می عنوانِ کارْویژه به "برداری کاله"خریدار و 

 زنند. و به او داغِ ابدیِ پَستیِ شخصیت می  کنند، های موردِ قبولِ خودشان محکوم می همان گزارهآدمِ کاسب را برای رعایتِ 

  

ی صرف نباشد.  معلوم است که مردم باید از این کار دست بردارند. باید نوعی از بازرگانی را کشف و قبول کنند که خودپسندانه

ای را که  باشد؛ و حرفه تواند وجود داشته بازرگانی وجود نداشته و نمی یا این که بهتر است کشف کنند که هرگز نوع دیگری از

زنی. در بازرگانیِ اصیل هم، مثل وعظِ اصیل یا نبردِ  اند به هیچ وجه چیزی نیست جز اغفال و گول حال بازرگانی نامیده به تا

ای  ها چند سکه باشد بعضی وقت ب باید آمادهکه کاس اصیل، الزم است زیان و خسارتِ گهگاهی و اتفاقی را پذیرفت. پذیرشِ این

دهیم؛ پذیرشِ این که بازار هم ممکن است شهیدان  هایی را از دست می که در راهِ انجامِ وظیفه، جان طور  از دست بدهد، همان

طور که  د، همانباش های خود را داشته که کاسبی هم قهرمانی که مِنبرِ وعظ و خطابه؛ پذیرش این چنان خود را داشته باشد، هم

 جنگ!

 ی بزرگ وجود دارد: ی خردمندانه در هر ملتِ متمدنی پنج حرفه

 از آن، دفاعی سرباز برای  حرفه -

 ،45آن آموزشِی روحانی، برای  حرفه -

 آن، سالم نگهداشتنی پزشک برای  حرفه -

 در آن، و  اِعمالِ عدالتدان، برای  ی حقوق حرفه -

 ی آن االهاتامینِ کی کاسب، برای  حرفه -

                                                                 
 داند.  کنندگانِ مردم می های دیگر، از جمله نگاه دیگری که آنان را گمراه کاران. باز هم فارغ از انواعی از نگاه نگاهِ شخصیِ راسکین به دین  - 44
تواند به کلِ افراد یا  ی معنایی، مفهومِ روحانی، می دم را آموزش بدهد. در نتیجه، با توسعهباورِ راسکین )درست یا نادرست(: روحانی قرار است مر - 45

ی  ای در یک جامعه حرفه-ی معلمان و استادانِ نظری اعضای نهاد آموزش نسلِ بعد اطالق شود،  یعنی به نهاد آموزشِ رسمی، یا به همه

 ، استاد کار، و ... .، اعم از پدر و مادر، دوست، معلم"شده زدایی مدرسه"
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  ها آمادگیِ شهیدشدن در وقتِ الزم برای آن جامعه است. چون آدمی که واقعا نداند چه وقت باید بمیرد، ی این ی همه و وظیفه

 داند چطور زندگی کند.  نمی

اشی از ای بدست آورد که ن ی کاسب، تامین کاال برای ملت است. این که سودی بیشتر از مستمری ویژه خُوب نگاه کنید! کارْ

ی او نیست. مستمریِ روحانی، ضمیمه و پیوستی ضروری برای نقشِ اوست، اما اگر  ویژه ی روحانی است، دیگر جزو کارْ ویژه کارْ

الزحمه، هدفِ زندگیِ یک  اش نیست؛ هیچ مبلغی بیش از حق ای حقیقی باشد، این مستمری، هدفِ زندگی قرار است روحانی

ها،  ی این اش نیست. هر سه الزحمه هدفِ زندگی ی اصیل هم، حق"کاسب"شکل، برای  همینپزشکِ حقیقی و اصیل نیست. به 

توجه به  یا کامال بی "به هر قیمت"کاری که -الزحمه انجام دهند  توجه به حق های اصیلی باشند، کاری دارند که باید بی اگر آدم

ی کاسب، تامینِ کاالست.  ویژه کردن؛ و کارْ ی پزشک، درمان ویژه دادن؛ کارْ ی روحانی، درس ویژه الزحمه باید انجام شود. کارْ حق

کار بگیرد و آن را  کند، به بهترین وجهی به که بر سرش معامله می اش را برای تولید چیزی ی زیرکی و انرژی یعنی او باید همه

 ها در جایی که بیشترین نیاز را دارد، پخش کند. ترین قیمت با ارزان

تر از افسرِ  های بسیار است، کاسب به شکلی مستقیم ها و دست جان  ی تولیدِ هر کاالیی، دخالتِ یل که الزمهدل حاال، به این

طوری که بخشِ بزرگ مسئولیتِ نوع  شود، به ها می های بزرگی از انسان  ی توده"کننده ارباب و کنترل"ارتش یا کشیش، 

ترین شکلِ خود،  ترین و ارزان تنها تولیدِ کاال در خالص افتد؛ و نه یاش م گیرد، به گردن ای که این توده در پیش می زندگی

ها هستند، به  های متنوعِ مرتبط با تولید را برای کسانی که شاغل در آن شود تا شغل شود، بلکه موظف می ی او می وظیفه

 سودمندترین شکلِ خود تبدیل کند.

ش، بیشترین هوش و حواس، به همراه صبر، مهربانی و کاردانی الزم  ا درست که برای انجامِ–ویژه  کاسب در موقعِ انجامِ این کارْ

پزشک یا سرباز که  مثل- ها ی آن کار بگیرد؛ چون برای ادای منصفانه و عادالنه اش را به ی انرژی موظف است همه –است

است که انگار از همان  پزشک و  شکل های دیگر موظف به ایثاری او هم  به -اش را هم بدهد موظف است در موقعِ الزم جان

 رود. سرباز انتظار می

ی اصلی را باید در نظرداشته باشد، اول تعهدش و دوم کمال و خلوص و کیفیتِ خدمات یا چیزهایی که تامین  کاسب دو نکته

ی کاالها  انصافانه بی ی هر تخریبی، تقلبی، یا قیمتِ گزاف یا طوری که به جای کوتاهی در هر تعهدی یا قبولِ وسوسه کند؛ به می

کند،  کند، موظف است با هر نوع غم و اندوه، فقر یا تقالیی که در ضمنِ انجامِ آن کارها به او رو می و خدماتی که تامین می

 باکانه روبرو شود.   بی

شود. در  ه او اعطا میای ب اش هستند، اقتدار و مسئولیت پدرانه ی افرادی که در استخدام کننده از این گذشته، در مقامِ کنترل

کار یا  رود؛ پس، صاحبْ ی پدری بیرون می شود، در مجموع از نفوذ خانه بیشترِ موارد، جوانی که به نهادی اقتصادی وارد می

طوری  اش ندارد. به گرفتن عملی و دائمی، پدری در نزدیکی  شود جایِ پدرش؛ چرا که در صورتِ نیاز، برای کمک اش می ارباب
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اش دارد این خواهدبود که با تحکم و جدّیت از خود  ک و ابزاری که ارباب برای اجرای عدالت نسبت به مزدبگیرانکه تنها مال

طور رفتار  کند که فالن موضع را در برابرِ زیردستان بگیرد، آیا با این نوع زیردستان همان اگر شرایط او را مجبور می"بپرسد 

 "کند که با پسر خود؟ می

کار بگیرد. او همیشه   عنوانِ ملوان ساده در کشتیِ خود به موظف شود پسرِ خود را به 46خدای یک کشتیِ پاسوَرْفرض بگیریم نا

طور هم اگر فرض کنیم  طور رفتار کند که با پسرِ خود. همین موظف خواهد شد که با هر یک از کارکنانِ زیردست خود همان

خدمت درآوَرَدْ، او هم همیشه موظف خواهد بود که با هر  عنوان کارگرِ ساده بهای مجبور شود که پسرِ خود را به  رئیسِ کارخانه

ی موثر، حقیقی یا عملی است که در این وضعیتِ  "قاعده"اش، همان طور رفتار کند که با پسرِ خود. این تنها  یک از کارگران

 اش کرد. توان رعایت خاصِ دانشِ اقتصاد می

ش را در  ا نان کند و آخرین تکهْ شدنِ کشتی، آن را ترک می ی باشد که در صورتِ غرقو چون ناخدا موظف است آخرین نفر

های  ای موظف است رنج دار و کاسب هم، در هر بحران اقتصادی طور کارخانه صورتِ قحطی با ملوانان شریک شود، همین

، 47بگیرد تا احساس رنجِ آنان کمتر شودکارگران و مشتریان را در کنارِ خودشان تحمل کند، و حتی سهم بیشتری را به دوش 

 کند. شدنِ کشتی، و در نبرد، خود را برای پسرش قربانی می طوری که پدر در صورتِ قحطی، غرق همان

آیند؛ با این وجود تنها شگفتیِ  واقعی در این مسئله، این است که  نظر خیلی عجیب می ی این حرف ها به درست است! همه

 کنند. اش تعجب می نظر برسند؛ برعکس، باید از این تعجب کرد که چرا مردم از شنیدن ول و منطقی بهبرعکس، باید بسیار معق

اند. این نگاه با هر حالتِ   های غیر از این، در عمل ناشدنی ی نظریه کند؛ همه این دیدگاه همیشه و عمال برای همه صدق می 

ای که االن به عنوانِ یک ملت داریم، از   ی زندگی است؛ با این نگاه، همهترِ دیگری در زندگیِ ملی سازگار  تر و مترقی پیشرفته

                                                                 
 ی تندرویِ نظامی کننده کشتیِ کوچک اسکورت - 46
معمول همه موظف باشند به صرافتِ نفسِ خود فکر کنند و منافع خود را )همراه با  طورِ است اگر به شده  بحثی اخالقی در این جا وجود دارد. گفته - 47

دوش  امنیت و آسایشِ آنان( دنبال کنند، ولی کسانی که مسئولیتِ بارِ دیگران را به زیر پا نگذاشتنِ تعهدات صریح یا ضمنی با دیگران و رعایتِ

سرپرستی و تنهایی در افرادِ زیرِ سرپرستیِ خود، میزانِ رفاهِ زندگیِ خود را در زیر سطحِ زندگی  پناهی و بی کردنِ حسِ بی اند برای کم کشند، موظف می

ساله از بین ببرد، اگر چه به درستی یا  100کارِ خود، اگر چه نتواند عواملِ بیرونی و عینیِ معضلی را یک شبه یا آنان تنظیم کنند. یعنی یک رهبر با این 

پناهی و  کار از اختیارِ او بیرون است،  اما این امکانِ عینی و عملی را دارد که با پایین آوردنِ سطح زندگیِ خود، احساسِ بی نادرستی مدعی شود که این

ای است اخالقی  اش وجود دارد. این یکی، کار و وظیفه سرپرستی را در فرودستان بکُشَد، تا زمانی که یک فرودست هنوز در زیرِ سرپرستی بی تنهایی و

راسکین  ها را محو کند یا کم کند. تاریخیِ بروزِ نابسامانی-سیاسی-اجتماعی-که در وُسعِ هر کسی هست، حتی اگر به علل مختلف نتواند عواملِ اقتصادی

ی مرزهای اقتصادِ  بار، چسبِ همدلی است که همه دارد. این پیوسته نگه کند تا جماعت را به هم شکلی دیگر به این نکته دارد اشاره می جا به در این

شده  درک" هایی هست با توصیفِ شناسی، شاخص نوردد. حتی در اقتصادِ ارتدکس و جامعه ارتدکس و سیاست و اختالفِ طبقاتی و ... را درمی

=perceived" هر علتِ تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی،   اش ممکن است اصال وجودِ خارجی نداشته باشد، اما به معنای شاخصی است که مصداق که به

اریِ بیشتر یا ناامیدیِ تغییرِ حالِ روانیِ فرد، مثال امیدو  ی این حس، شود و نتیجه روانی، عصبی، تربیتی، ژنتیکی، از سوی فرد یا جمعِ خاصی حس می

توانیم در یک لحظه، وضعِ آنان را تغییرِ رادیکال و  پناهانی است که نمی آفرینشِ نورِ امید در دلِ بی  ی بیشتر اوست. همدلیِ رهبران و معلمانِ بزرگ، مایه

کندن  شان عمالً جان کند تا زندگی شان کم می فعلیِ  تیِشود و از تلخیِ هس شدن بارِ دشوارِ زمانه بر دوشِ فرودستان می واقعی بدهیم. همین، باعث سبک

اقتصادیِ -سیاسی-هیچ وجه، رافع و نافیِ وظایفِ حقوقی ای است اخالقی بر گردنِ سرآمدانِ جماعات، و به نباشد. روشن است که این، فقط وظیفه

سیاسی و حقوقی باید ادا شوند و فرودستان هم باید مصرانه پیگیرشان  های ملی و ی آنان نخواهد بود. آن وظایف طبقِ میثاق  گرفته  احتمالی و به گردن

 باشند.  
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ای که به بسیاری از  شود که آن اصولِ اقتصادی رود و معلوم می شماری از اهلِ خرد و ایمان به زیرِ سوال می سوی افرادِ انگشت

مستقیم در سطحی ملی، فالکت و خرابی  شکلی به –اند شده  جایی که هستیم پذیرفته اصولی که تا این–شده  ما آموخته

آورند، دالیل  بار می ، و تخریبی که این اصول به48ها و اشکالِ فالکت ی بعدی، با نگاه به گونه اند. امیدوارم در مقاله آفریده

   49بیشتری بیاورم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
                                    "   /LHNHED2https://bit.lyلزومِ زبانی تازه برای فقر: ":  "مجید رهنما"برای آشنایی با تعاریف و فرقِ فقر با فالکت، نک. کارهای  - 48

و باقیِ کارهای او در  "همکالمی ایوان ایلیچ و مجید رهنما"ی   ، مقاله"آبرویِ فقر"یا  "هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند"و کتابِ

 اینترنت.
ی   شدن بریتانیا در قرن نوزده، همه نعتینویسِ نامدار و کالسیکِ معاصرِ دورانِ جان راسکین در اوجِ ص (، رمان1812-1870چارلز دیکنز )- 49

حرف و  بافی و بی فلسفه  ی دیکنزی، بی شاهکارهای دردناک خود را در خدمتِ شرحِ فالکتی نوشت که جان راسکین مدعی است. فالکتی که از هر صحنه

هی، به زندان انداخته شد و چارلز جوان برای کمک به پدر، دلیلِ بد حدیث اقتصادی و آکادمیک، آشکار است. پدرِ دیکنز کارگرِ نیروی دریایی بود. پدر به

ای وجودی و همیشگی برای  و دغدغه  ی عمر، دستمایه بود که در همه "کودکِ کار"ای در لندن شد. همین حسِّ  مدتی کوتاه مجبور به کار در کارخانه

های  به رخِ جامعه بکشاند و در انبوهی از کارهای بعدیِ خود، سایر چهره، ضعف قانون را  با شاهکارش الیورتوئیست سالگی  25دیکنزِ جوان شد تا در 

 ی اقتصاد بازار را.  روی سکه ی ثروتمند را؛ یعنی بر خالف سطحی بینان، آن شده گوناگونِ فالکتِ بریتانیایِ کبیرِ صنعتی

تکوینِ طبقه کارگر در "و ادوارد پالمر تامپسون در اثر نامدارِ خود،   ،"وضعِ طبقه کارگر در انگلستان"ی مشهورِ  از سویِ دیگر، فردریک انگلس در نوشته

ارائه  19شدن و فاصله طبقاتی را در انگلستان و اروپای قرنِ  )محمد مالجو، انتشارات آگاه(، گزارشاتی مستند از رشدِ همزمانِ صنعتی 1963، "انگلستان

ی طبقاتی،  ی رفاه بیشتر، کاهشِ فاصله آزاد، پس از وانهادن کارها به جریانِ آزادِ بازار، مژدههای مرکانتیلیست و بازار  دهند، در حالی که کالسیک می

 ها و ... را داده بودند. ترِ منابع و ثروت تر و طبیعی توزیعِ عادالنه

https://bit.ly/2LHNHED
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 ی دوم مقاله

 های طالی ررو  در کااست  رگه

 تواند خالصه شود: شکلِ زیر می شود، در چند کلمه به ی پیشین شنیده می ی مقاله معمولی به گزاره پاسخی که از هر اقتصاددانِ

دست بیاید، اما  درست است که منافع خاصی از نوعی عمومی، ممکن است با ظهور و گسترشِ عاطفه و دلبستگیِ اجتماعی به"

است. این دانش که  "دارا شدن"نظر بگیرند. دانشِ ما صرفاً دانشِ  ها را در قرار نیست اقتصاددانان هرگز این نوع منافع و مزیت

های آن پیروی کند،  از سفسطه بسیار دور است، از رویِ تجربه معلوم شده که عمالً هم موثر است. کسی که از قواعد و روال

کردن قوانینِ همین  ش را با دنبال ا دارِ اروپایی، ثروت شود، و کسی که رعایت نکند حتماً فقیر. هر سرمایه حتماً ثروتمند می

های منطق )سفسطه( کاری بیهوده است.  کشیدن حُقه واقعیتِ تحقق یافته، پیش  ما بدست آورده است. در برابرِ نیرویِ دانشِ 

 "رود. آید و چطور از کفّ می داند که پول چطور بدست می کاری از رویِ تجربه می هر کاسب

اند یا  آورده  دانند آیا آن را از راهِ درست و منصفانه بدست آورند، اما نمی می واقع، خوب پول در  کاران در خواهم! کاسب عذر می

 کند یا نه.  به رفاهِ ملی کمک می "شان پول در آوردن"آیا 

ی است نسبی ا واژه "دارا"را بدانند. حداکثر اگر هم بدانند، این واقعیت را که  "مند ثروت"ی  آید که معنای کلمه می  پیش کم 

 "جنوب"گرِ متضادش  تداعی "شمال"گرِ ضدِ خود یعنی فقیر است، به همان قطعیتی که  ای که تداعی آورند؛ واژه حساب نمی به

نویسند که انگار با پیروی از قواعد علمیِ مشخص و معینی، برای هر کسی این امکان هست که ثروتمند  است. اقتصاددانان می

. نیروی یک واحدِ 50کند ها یا نفیِ خود عمل می ندان قدرتی هستند مثل برق، که تنها از راهِ نابرابریم شود. در حالی که ثروت

باشد و  ات بستگی دارد. اگر او نیازی به آن نداشته ات داری، کامال به تعریفِ همان مقدار پول در جیب همسایه پولی که در جیب

ندارد؛ میزانِ قدرتِ پولِ تو، بستگیِ دقیقی به نیاز او به آن پول دارد، و بنابر این ای هم برای تو  ات هیچ فایده آن را نخواهد، پول

همین معنا و  ، به"خود را ثروتمند کردن"های موجود(، هنرِ  )یعنی همین اقتصاددان "وکار کسب"به زبانِ اقتصاددانِ معمولیِ 

 هم هست. "فقیرنگهداشتنِ همسایه"ضرورتاً به معنیِ هنرِ 

و  "سیاسی"های اصطالحیِ  خواهد خواننده، اختالفِ میان این دو اقتصاد را به روشنی بفهمد، دو اقتصادی که پسوند  دلم می

 شان اضافه شود. پشت  ممکن است به "بازرگانی"

بخش در بهترین زمان و مکان است.  اقتصادِ سیاسی صرفا به معنیِ تولید، نگهداری و توزیعِ کاال و خدماتِ مفید و لذت

                                                                 
 اشاره به کمبود و ازدیاد الکترون آزاد در دو سوی نابرابرِ مدارات الکتریکی است. - 50
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داری که از  گذارد، زنِ خانه کند، بنّایی که آجرها را در مالتِ محکمی کار می اش را در موقعِ مناسب درو می کشاورزی که علف"

کند،  روند برخوردی مناسب می اش هدر می ی چیزهایی که در آشپزخانه کند و در برابر همه خانه مراقبت می اش در مهمان اثاثیه

اند، و همواره به ثروت و رفاهِ ملت خود، اضافه  به معنای حقیقی و نهاییِ کلمه   اددانانی سیاسیهمگی اقتصادکاران یا اقتص

 51"کنند. می

اما اقتصادِ بازار آزاد )یا بازرگانی( بر انباشت و تراکمِ نیروی کارِ دیگران در دستان یک سری افراد، با استفاده از ادعایی حقوقی 

چنینی، دقیقا به معنای پذیرشِ همان قدر فقر و بدهی در یک  داللت دارد. هر ادعای اینیا به کمکِ برتریِ قدرتِ سیاسی 

 طرف ماجراست که پذیرشِ ثروت یا حقّ تملک در طرف دیگر.

ها در موقعِ  کارانه اشاره دارد؛ و کاسب های متمدن، عموما به این نوع ثروتِ کاسب های فعالِ ملت ی ثروت در میان انسان ایده

توانند بدست  ها می  کنند که در ازای آن حساب می 52هایی شان را با تعدادِ پوند شان، ارزشِ اسبان و مزارع ل کلّ اموا برآوردِ

 ها بخرند. توانستند با آن شان را با تعدادِ اسبان و مزارعی حساب کنند که می های آورند؛ نه این که ارزشِ پوند

بر رویِ نیروی کار هم  "کار و کاسبی"ت، مگر این که همراه با آن، قدرتِ اِعمالِ ارزش اس اش کم داراییِ غیرمنقول برای مالک

اش وجود دارد،  های غنیِ طال هم در خاک وجود داشته باشد. حاال آدمی را در نظر بگیرید که مِلکِ بارآورِ بزرگی دارد که رگه

تواند پیدا کند؟  کار و کارگری نمی ، فرض بگیرید که هیچ خدمتها شمارِ گاو، خانه و باغ و انبار دارد؛ اما پس از این های بی  رمه

اش باشد. فرض بگیرید  اش باید فقیر بوده و نیازمندِ طال یا غالت گی باشد، کسی در همسای  کار داشته برای این که بتواند خدمت

را خود تولید   ا خود بپزد، پوشاکهیچ کسی خواستارِ هیچ یک نباشد و هیچ کارگری گیر نیاید. بنابر این باید نانِ خودش ر

ی زرد رنگ  اش مفید است که هر شن و ماسه کند، زمین را خود شخم بزند و گله را خود به چرا ببرد. طالیش همان قدر برای

قدر که هر آدمِ دیگری  شان کند. چیزی بیشتر از آن تواند مصرف شوند، چون نمی ش. انبارها البد فاسد می ا دیگری در امالک

تواند بپوشد. باید زندگیِ سخت  تر از آن بپوشد که هر آدمِ دیگری می تواند پوشاکی بیش   تواند بخورد و نمی تواند بخورد، نمی یم

 های معمولی برسد. و کاری معمولی در پیش بگیرد تا فقط به حداقلِ آسایش

چه که زیر  وت را با این شرایط بپذیرند. اساساً آنها ممکن است با شادمانیِ ناچیزی، این نوع ثر ترین آدم گمانم فقط حریص به

قدرتِ بدست آوردنِ "ترین معنا، ثروت یعنی  هاست. به ساده زاد است، داشتنِ قدرتِ تسلط بر انسان اسمِ ثروت، مطلوبِ آدمی

نسبتِ مستقیم با میزانِ . و این قدرتِ ثروت، البته به "گر و هنرمند به سودِ خود و در خدمتِ خود کار، صنعت نیرویِ کارِ خدمت

ی  طور با تعداد افرادی که به اندازه شود؛ همین کند، باال و پایین، و کم و زیاد می شان عمل می هایی که ثروت بر روی فقر آدم

اش کم است، قیمت یکسانی بپردازند. اگر نوازنده فقیر  مندند، و کسانی که حاضرند برای کاالی ما که عرضه خودمان ثروت

                                                                 
 بوده است. "قواعد منزل"یا  "تدبیر منزل"ی اقتصاد در یونان، دانشِ  معنای باستانیِ اولیه یادمان باشد که - 51
 واحد پول انگلستان - 52
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تواند به او دستمزد بدهد، در برابر دستمزدی ناچیز خواهد نواخت؛ اما  باشد که می  تا زمانی که فقط یک نفر وجود داشتهباشد، 

نوازد که بیشتر از همه به او پیشنهاد بدهد. بنابراین هنرِ ثروتمند شدن از  اگر دو یا سه نفر خواهان داشته باشد، برای کسی می

انباشت و تراکمِ پولِ بیشتر برای خودمان است، بلکه هنرِ پیداکردنِ راهی هم هست که  تنها هنرِ نظر عقلِ سلیم نه

 "هنر ایجاد حداکثر نابرابری به نفع خودمان"مند شدن،  ها را کمتر داشته باشند. به عبارت دقیق، ثروت مان آن پول همسایگان

 است. 

های معمول در بحث از اقتصاد وجود  ی بسیاری از سفسطه در ریشه ها ضرورتاً سودمندند، این فرضِ پوچ و عجوالنه که نابرابری

آید، و در  ها این نابرابری بوجود می هایی بستگی دارد که به کمک آن مندیِ نابرابری قبل از هر چیز به روش دارد. چرا که فایده

های ثروت، در  شود. نابرابری ها می ج آنرود و خر کار می شان به ها برای قدمِ بعدی، به اهدافی بستگی دارد که این نابرابری

زند که در طیِ بدست آمدنِ ثروت وجود داشته و در صورتی  می  صورتی که غیرمنصفانه بدست آید، قطعاً به همان ملتی صدمه

وت، در های ثر زند. امّا نابرابری ی بیشتری به آنان می ی وجودش لطمه که به ناحق هدایت و مصرف شوند، باز هم در طیِ ادامه

مندانه مصرف شوند، با  رسانند؛ و در صورتی که شرافت آمدن به ملت سود می ی کسب، در طیِ بدست بودنِ شیوه صورتِ برحق

 وجودشان باز هم کمکِ بیشتری به ملت خواهند رساند.

ی وجود دارد که به این ترتیب است که گردشِ ثروت در میانِ یک ملت، شبیه گردشِ خون در بدنِ طبیعی خواهد شد. مواقع

انداختنِ  کردن است. گل شدتِ جریانِ خون، ناشی از عواطفِ سرخوشانه یا نرمشِ ورزشی است و گاهی هم ناشی از شرم یا تب

 زاد. های بعدیِ تن آدمی کند، و گاهی هم اشاره دارد به تب و عفونت بودنِ سرزندگی حکایت می پوست، گاهی از لبالب

شود، هرگونه کارکردِ  ی سالمتی می   ردنِ موضعیِ مسیر حرکت خون، منجربه افت عمومیِ سامانهوانگهی، همانطور که محدودک

 انجامد.  موضعیِ بیمارگونه و ناسالمِ ثروت و دارایی، در نهایت به تضعیفِ منابعِ کلِ مجموعه می

کنند خود را چندین سال با  موظف میگذارند و  شان می ای تنهای دو نفر کارگرِ کشتی را در نظر بگیرید که در ساحل متروکه

ای بسازند و  زور بازوی خود اداره کنند. اگر هر دو سالم بمانند و با رفاقت و منظم با هم کار کنند، ممکن است برای خود خانه

وت یا ی چیزها، ثر ها استفاده کنند. همه ها از آن بعد از مدتی قدری زمین کشاورزی را با چندین انبار صاحب شوند تا بعد

ی  تواند باشد؛ و با فرض این که هر دو نفر بطور مساوی سخت کارکرده باشند، هر یک، سهم یا حقِ استفاده داراییِ واقعی می

 ی این اموال است. شان صرفاً به معنایِ حفظِ دقیق و تقسیمِ منصفانه ها را دارند. اقتصادِ سیاسی مساوی از آن ثروت

ها را  شود؛ و در نتیجه هر دو موافقت کنند زمین  شان ناراضی و نفر از نتایج کشاورزیِ مشترکاما شاید پس از مدتی، یکی از د

ی خود کار کند و با آن کار زندگی کند. فرض  به دو سهمِ مساوی تقسیم کنند، طوری که هر یک، ازین پس بتواند در مزرعه

اش کار  بر رویِ زمین  –مثالً موقع کاشت یا برداشت–ع بحرانی کنیم پس از این قرار، یکی از آنان بیمار شود، و نتواند در مواق

 اش بخواهد برایش بکارد یا درو کند.  کند. طبیعی است که از همسایه
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دهم، اما اگر آن را انجام  این کارِ اضافی را برایت  انجام می"اش ممکن است از رویِ خوش انصافی بگوید  آن وقت است که رفیق

زنم،  ات را جمع می های کار بر رویِ مزرعه همان اندازه کار را در وقتی دیگر برایم انجام بدهی. من ساعت بدهم، باید قول بدهی

ت احتیاج داشتم،  ا همان تعداد ساعت، رویِ زمینِ من کار کنی، هر وقت که به کمک دهی که به و تو هم تعهدِ کتبی به من می

 "را به من پس بده. و هر وقت که تو هم بتوانی به من کمک کنی، کارم

ی این فرض که بارها و در شرایطِ مختلف، به مدتِ چندین سال،  فرض بگیریم بیماریِ فردِ ناتوان ادامه پیدا کند، به اضافه

اش به همان  های رفیق دهد که به محضِ این که بتواند، بنابه درخواست اش باشد. او در هر بار، تعهدی کتبی می نیازمندِ رفیق

های  کاری که او برایش کرده، بر رویِ زمینِ او کار کند. وقتی که فردِ بیمار قادر به کارکردن دوباره بشود، وضعیت عتْتعدادِ سا

 این دو نفر به چه صورتی درخواهد آمد؟

ازه توانستند باشند؛ فقیرتر بخاطر حذفِ آن اند ، جمعِ آنان فقیرتر از آنی خواهند بود که می53"پولیس"از دیدِ حاکمیت یا 

خاطر  است. دوستِ سالم ممکن است شاید به توانست تولید کند و عمال نکرده محصول که کارِ دوستِ بیمار در این فاصله می

قدر محرومیت از  نیازِ بیشترِ هر دو مزرعه به او، با سرعتی بیشتر تقال کرده باشد، اما در نهایت، زمینِ خودش هم بایستی همان

است؛  و به این ترتیب داراییِ کل این دو نفر کمتر  اش را صرف زمین دیگری هم کرده چرا که وقت باشد، کشیده "کافی توجه "

 بودند. شد که هر دو، سالم و فعال می از آن زمانی خواهد

بلکه مُزد داده،  سال کارِ بی تنها قولِ چند کند. بیمارِ فرضی، نه امّا روابطی که این دو، نسبت به هم دارند به شدت تغییر می

است و به همین دلیل برای خوراک، باز هم به دیگری وابسته است، خوراکی که باز  ی سهمِ ذخائرِ خودش را مصرف کرده همه

 مزد بدهد. اش قولِ کارِ بی ی بیشتر، باید برای وآیه هم با قسم

شان کار کرده بود، حاال اگر  رِحال برای هردو نف ی این تعهدات کتبی کامال معتبر بمانند؛ کسی که تا به فرض بگیریم همه

اش را مجبور به  تنها رفیق اش را به بطالت بگذراند، و نه کلی دست از کار بکشد و استراحت کند، و وقت بخواهد، ممکن است به

ده هایی که باید بعدا هم به او مساع اش کند، بلکه با تَحَکُم ازو بخواهد که برای آن خوراک های سابق ی بدهی ی همه تسویه

 بدهد، تعهدهای دیگری برای کارِ بیشتر و تا حدِ دلخواهِ طلبکار )یعنی خودش( بدهد. 

ی  ی پیشرفته قانونی نیست )قانون، به معنای معمولِ کلمه(؛ اما اگر حاال غریبه ای در این مرحله  بی  ای در این مناسبات، ذره

بیند که  است؛ دیگری را هم می "ثروتمند"وکار  نظرِ کسب بیند که از شان واردِ ساحل شود، یک نفر را می اقتصاد سیاسی

تنه کار  شان، یک گذراند؛ و دیگری برای جمعِ دونفری شان روزها را به بطالت می بیند یکی است. بعد، با کمال تعجب می "فقیر"

اش را دوباره بدست بیاورد  لـروزگاری استقال کند، به این امید که روزی زندگی می "رضایت به کم"جویی یا  کند و با صرفه می

 و آزاد شود.

                                                                 
 کنایه از نهاد سیاسیِ حاکم. - 53
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درخواستِ  حقِ"ای که مبتنی بر  آن توجه کند این واقعیت است که ایجادِ ثروتِ سوداگرانه  خواهم خواننده به چه که می آن

 است. "های واقعیِ چشمگیر دارایی"ی  است، به معنای تقلیلِ سیاسیِ ثروتی واقعی است که بر پایه "انجامِ کار از دیگری

 باشد: خوانیِ بیشتری داشته مثالِ دیگری در نظر بگیریم که با  جریانِ معمولِ امور، هم

فرض کنید سه نفر، بجای دو نفرِ سابق، جمهوریِ منزویِ کوچکی درست کنند، و مجبور شوند که جدا از هم زندگی کنند، تا 

کند و هر یک به  مِلکی نوع خاصی از محصول تولید میهای متفاوتی با فواصلی از هم کشاورزی کنند: هر  رویِ تکه زمین

جای تولیدِ کشاورزی، صرفا بر رویِ شغلِ  جویی در وقتِ هر سه، به محصولِ دیگری نیازمند. فرض کنید که نفرِ سوم برای صرفه

 دهد. ه انتقال میی دیگر متمرکز شود، با این شرط که سهمی بردارد از هر تکه باری ک انتقال کاال از یک مزرعه به مزرعه

های آن  چه را که به شدت الزم است در زمانِ درست، از یک مِلک به مِلک دیگر برساند، فعالیت اگر این نهادِ باربری، همیشه آن

آمد. اما فرض  وریِ ممکن در تولیدِ محصول یا ثروت در این جامعه بدست خواهد دو کشاورز شکوفا خواهد شد، و بزرگترین بهره

رتی بین دو کشاورزِ مولّد ممکن نباشد، جز از راه همین کارگزارِ مسافر؛ و فرض کنید بعد از مدتی، این کارگزار، کنید معاش

دارد و به آنان نرساند تا زمانی برسد که برای یکی از کشاورزان یا هر دو  شود پهلوی خود نگه اقالمی را که به او سپرده می

دست، با  شان به کشاورزِ محتاجِ تهی دادن آن مواد پیش بیاید، و بعد در برابرِ تحویل کشاورز، ضرورت و نیازِ بسیار زیادی به

های این کارگزار  ی امکانات و فرصت ؛ حاال اگر کسی به تماشای صادقانه54تحکم و قدرت در محصوالتِ دیگرِ او شریک شود

شِ بزرگی از تولیدِ اضافیِ هر دو مِلک شود، و در کم ممکن است مالکِ بخ تواند ببیند که این آدم، کم بنشیند، به سادگی می

 آخرِ کار در یک سالِ کمیابی و کمبود، هر دو مِلک را برای خود بخرد و از آن پس مالکانِ سابق را کارگر یا نوکرِ خود کند. 

آید. اما درین  دست می بهو نصّ اصولِ اقتصادِ سیاسیِ نوین   ای که بر اساس رعایت دقیق است ازثروتِ سوداگرانه ای این نمونه

هم، کمتر از آنی است که اگر  عنوان یک جامعه و بر روی مثال، این هم روشن است که ثروتِ کل کشور، یا ثروت هر سه نفر به

 کرد. سوداگرِ ما به سودِ کمتری قناعت می

شود؛ محدودیتِ تامینِ کاالیی که در  میی دو کشاورز تا حداکثرِ ممکن گرفته  چرا؟ چون که جلوی اقداماتِ آزادانه و امیدوارانه

مواقعِ بحرانی نیاز دارند، همراه با کاهشِ شجاعت و امید پس از طول کشیدنِ تقالّ برای بقای صِرف، بایستی نتایج و کارآمدیِ 

زمان پر  زان را همهمین علت انبارِ خود و کشاور  باشد؛ اما در صورتی که سوداگرمان شرافتمند بود و به موثرِ کارشان را کم کرده

 داشتند.  ی او، معادل مجموعِ ذخایر آن دو در حالتِ طبیعی، ارزش نمی کرد،  انبارها و ذخایرِ گردآمده می

                                                                 
 شدت به آن کاال نیازمند است و هر شرطی را ممکن است بپذیرد. چرا که به - 54
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مندیِ کمیّتِ ثروتِ ملی را مهم بدانیم، بلکه حتی به کیفیتِ آن هم توجه داشته باشیم، بحث  بنابر این اگر نخواهیم فقط فایده

دهد. ارزشِ واقعیِ ثروتِ حاصله، بستگی به برچسب و  ای از جنسِ عدالتِ انتزاعی تقلیل می ه مسئلهما در نهایت، خودش را ب

اش خورده است، درست با همان قطعیتی که معنای هر کمیتِ ریاضی بستگی به عالمت  ای دارد که به پیشانی نشانِ اخالقی

تواند نشانگرِ  فرضی از ثروت سوداگرانه، از طرفی می گیرد. هر مقدار انباشتِ اش قرار می ای دارد که در طرف چپ جبری

ای باشد از   که ممکن است نشانه های زاینده و تولیدگر باشد؛ یا این های پیشروانه و مهارت های سختِ صمیمانه، انرژی تالش

 بازیِ ویرانگر! رحمانه و زبان بار، و ستمِ بی تجملِ خطرناک و مرگ

 یِ ثروت نیستند که طالبِ آن، اگر بخواهد، بتواند حقیرشان بشمارد؛ ها صِرفاً نتایجِ اخالق و این

زیرِ سوال را کم یا زیاد  "مجموعهْ داراییِ"اند، که اهمیتِ هر  های عینی و مادّیِ ثروت ها عیناً پیامد نه! این طور نیست. این

یا ده –است  ه برابرِ خود عمل و اقدام آفریدهاش، د ی عمل و اقدامی است که در طیّ گردآوری کنند. یک مَبلغِ پول، نتیجه می

 است.  برابرِ خود عمل و اقدامِ دیگران را نابود کرده

هایی برای کسبِ آن بدهیم،  ها و توصیه ی اخالقیِ هر ثروتی، دستورالعمل توجه به منابع و پیشینه توانیم بی پس این ادعا که می

جا که خبر دارم، در طولِ تاریخ  است. تا آن اش فریفته  ها را از راه تباهی انسان حال ای باشد که تا به ترین یاوه شاید گستاخانه

ی مدرنِ سوداگرانه وجود ندارد که خود را به عنوان بازنماییِ اصلِ جاری در  تر از این گزاره ی بشری چیزی ننگین اندیشه

 آورد:  اقتصادِ ملی به نمایش در می

  " 55ترین بفروش. انترین بازار بخر و در گر در ارزان"

 ؟   "ترین بازار بخر در ارزان"-

 بله! اما چه چیزی بازارت را ارزان کرده؟

 ات، ممکن است ارزان باشد، خرابی ات و بعد از خانه سوزی در تیرهای چوبیِ خانه بعد از آتش "ذغالِ چوب"

 ارزان باشد؛  هایَت تواند در خیابان و آجرِ بعد از زلزله می

 حساب بیایند.  باید که نعمت و مزیتِ ملی به دلیل آتش و زلزله نمیاما به همین 

 ؟ "ترین بازار بفروش در گران"ها را  آن -

                                                                 
 ی عینیِ او بشنویم: گزارشی را در همین باره از یک شاهد و تجربه - 55

تر از نخور و بمیر! دارم. سالیانی پیش، در اوجِ ناداری، کولرِ آبیِ دستی خواستم بخرم. از دوستِ نزدیک  گوید: من معلم ام و حقوقی ثابت و پایین راوی می

یک ساعت بعد دمِ درِ کولرسازیِ محله از قیمتِ و معتمدم در بازارِ امین حضور در خیابان ریِ تهران قیمت گرفتم و قرار شد شب بیاورد به درِ خانه. 

تر خریده بود و سودِ معمول و  اش را دارید. گفت فراوان. او گران گفت. گفتم مشتری تر می همان کولر پرسیدم. او هم معتمد بود. صد درصد گران

ی کولرسازِ محل بگذارد.  اتفاقا گفتم مستقیم ببرد و دمِ مغازه اش. من فورا سه تای دیگر به بازارِ امین حضور سفارش دادم و متعارفی را کشیده بود روی

تر از شیرِ  روز کارِ معلمی، درآمد کسب کردم، درآمدی مرسوم و معمول و آبرومند و حالل 60این کار شد و من فقط با یک تلفن، معادلِ دو ماه یعنی 

ای  ام دغدغه . اما برای"عرضه و تقاضا"روی از همان  یعنی دنباله "ترین جا در گران ترین جا و فروش خرید در ارزان"مادر. این یعنی همان قانون اصلیِ 

 !   "پول کثیف"ی حضورِ  بوجود آمد که تا امروز هم رهایَم نکرده: دغدغه
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 است؟ گوید؛ اما چه چیزی بازار را گران کرده بله! حقیقتا درست می

اش را داده، کسی که در  ای که آخرین سکه ای؛ آیا علت این بوده که به کسی فروخته ات را به قیمتِ خوب فروخته امروز نان 

 حالِ مرگ بوده و هرگز نانی را دوباره نخواهد خورد؟

 ات را خواهد خرید، ی مزرعه مندی فروختی که فردا با دست باال، همه یا به ثروت 

 ای؟ هایت را در آن گذاشته رفته تا بانکی را غارت کند که پول یا به سربازی فروختی که می 

ات منصفانه و صادقانه  توانی بدانی؛ آیا این معامله توانی بدانی و خبردار شوی. فقط یک چیز را می یهیچ یک از این چیزها را نم

ی خود را در  ویژه اش باشی؛ و به این ترتیب، نهایتاً کارْ توانی نگرانِ رعایت ای که الزم است، و می است یا نه، یعنی تنها نکته

 مرگ یا غارت پایان نگیرد.  باشی که به ایجاد وضعیتی در جهان ایفا کرده

های دیگر دارد؛ معلوم شد که بدونِ   شد که ارزشِ اصلیِ پول، وابسته است به قدرتی که آن پول بر رویِ انسان قبال نشان داده

سبتا اند، و برای کسی که این قدرت را از قبل دارد، کسبِ آن پول و قدرتِ بعد از آن، ن فایده این قدرت، اموالِ بزرگِ مادی بی

 است.   ناالزم 

 است. شدنی ها، با ابزاری غیر از پول کسب اما داشتنِ قدرت بر رویِ آدم

تر بازنمایی  روح ی قدرتی واقعی است که در ارزهای بی در این نوعِ قدرتِ اخالقی، ارزشی پولی وجود دارد که به همان اندازه

تواند کاری  ها، می همین دست کردن یا مشت  که تکان دادن ند، طوریتوانند پر از طالهایی نادیدنی باش شود. دستانِ آدم می می

 هایی طالیی. کند بیشتر از دستانی با بارانی از گنجینه

هاست، اگر ثروتِ ظاهری، این قدرت را از دست بدهد، اصال دیگر  ی اقتدارش بر انسان ای دیگر! چون گوهرِ ثروت بر پایه اما نکته

ها مطلق باشد و اوضاع برای  کسی بر انسان  رسد که اقتدار و تسلطِ نظر نمی ها در انگلیس بهثروت نخواهد بود. این روز

 رسد.  نظر نمی های حاکم چندان با ثبات به  قدرت

شود که فقط وقتی ثروتِ  اش این نمی هاست، آیا نتیجه ی قدرت بر انسان در پایان، از آن جایی که ذاتِ گوهرِ ثروت بر پایه

تر یا تعدادشان بیشتر باشد؟ ممکن است پس از بعضی  اند شریف ی آن قدرت است که هر قدر افرادی که زیر سلطه واقعی بیشتر

 ها. نظر برسد که ثروتِ حقیقی، خود افرادند، نه این که طال و نقره مالحظات، حتی به

های انسانی. کمالِ  "جسم"ها و "تن"ها، بلکه در  ها و معدن نه در صخره–است  است که با شکوه های حقیقیِ ثروت این رگه

شاد،  زیست، دل-هایی خوش هایی این چنین است: انسان ممکنِ انسان ها در تولید و آفرینشِ هرچه بیشترْ  ی ثروت نهاییِ همه

 پر شور، با چشمانی روشن از برقِ شادمانی.

های  جای زینت کردنِ عمامه ناپذیر، که انگلیس به ای خیلی دور و همان قدر تخیل توانم تصور کنم روزهایی را در آینده حتی می
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عنوانِ مادری مسیحایی بتواند در آخرِ کار،  اش، به و در پیِ آن، نمایشِ ثروت مادی 56های گُلکـُــندَه اش با الماس بردگان

 بگوید: اش را جلو بیندازد و های معنویِ مادری غیرمسیحایی را به چنگ آورد و بتواند پسران ها و گنجینه فضیلت

 اینک!                                                                                                                                  

 این جواهرات من!                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

56 - :Golkonda جا  ت. الماسِ کوهِ نور در آنهایَش شهره اس ای در جنوبِ هند که به الماس اشاره به هندیانِ در خدمت اربابِ انگلیسی. گلکنده، نقطه

غارتِ دیگران رفت. غارتِ آخر  غارت به ایران آورد. بعد از آن و طبقِ معمول، باز هم به شد. این الماس را نادرشاه به همراهِ الماسِ دریای نور پس از   پیدا

خود از هند، دعویِ  2013ت وزیرِ انگلیس، در دیدارِ سال دست که خواهد شد. دیوید کامرون نخس ها بود. تا ببینیم غارتِ بعدی به دستِ انگلیسی به

های  اعتنایند و در برابر به کشفِ گنج آن بی   هایی است که راسکین و گاندی به استردادِ آن از سوی هندیان را غیرمنطقی دانست! این همان یکی از گنج

 بینیم! کنند. چه تفاوتِ شگفتی در این دو نگاه و بینش می اش( تاکید می ِ انگلستان )یعنی پسران گان های برده فضیلت در سرزمین
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 ی سوم مقاله

 دست  عدالتِ یک

   های دورانِ خود را جمع نقل است که چندین قرن پیش از دورانِ مسیحیت، سوداگری یهودی که یکی از بزرگترین ثروت

بود که حتی تا دورانِ خودِ ما هم ماندگاری  تهای نوش آمیز کلی اش سخنانِ حکمت  وکتاب بود، در صفحاتِ دفاترِ حساب کرده

قدر که  گذاشتند، آن ها به این سخنان احترام می اش هم شهرت داشته.(. ونیزی اند که به خاطرِ خردِ عملی اند )گفته داشته

اخیر، بدلیلِ  های ها در سال بودند. این نوشته ِشان گذاشته های مهم ی یهودیِ باستانی را در نبشِ یکی از ساختمان مجسمه

 تضادشان با روحِ سوداگریِ نوین، از چشم افتادند.   

زن، مثل دود و غباری است ناپایدار و بادآورده در گِرد خود  ی برآمده از زبانی دروغ کردنِ گنجینه جمع"گوید:  مثال در جایی می

های رذیالنه خیری  گنج"کند:  ه میی همین بحث اضاف و در ادامه 57"شود. اش به مرگِ خودِ انسان ختم می که سرانجام

ی  عنوان مسئله دلیلِ تاکیدشان بر رویِ مرگ به ها به هر دوی این قطعه "زاید. رسانند، اما این مرگ است که حقیقت را می نمی

رای کسب انصافی ب نیرنگ و بی"هایی که با انواعِ  یافته اند. دست ها درخور توجه یافته ی دست بندیِ نهاییِ همه واقعی و جمع

دروغین،  "عنوانِ"دروغین،  58"برچسبِ"بخوانیم  "زن زبانِ دروغ"جای  اند. اگر به ی انسان جمع شده در کیسه "ثروت

 کنیم. دروغین؛ ارتباط و تاثیرِ این کلمات را با وضوحِ بیشتری بر سوداگریِ نوین درک می "آگهیِ"دروغین یا  "وانماییِ"

اش اضافه کند، مطمئنا به فقر و نیاز  کند تا به ثروت کس که به فقرا ستم می آن"گوید: میاین خردمند باز هم در جایی دیگر 

وکار نه فقیر را به دالیل فقرش بچاپ؛ و نه به آزرده ستم کن. چون  در مقامِ کسب"گوید: و باز هم با قوّت و تاکید می  "رسد. می

 "کند. خدا روحی که آنان را له کند، له می

خوردن و  ی دزدیِ متعارف است، که وابسته است به سودبردن و نان ، شکلِ خاصِ سوداگرانه"دلیلِ فقرشان ا بهچَپوی فقر"این 

اش به  کارَش یا مال یا محصول "خودِ کار"آوردنِ  های فوریِ کسی، با هدفِ به چنگ جویی از قـِـبـَـلِ ضروریات و نیاز برتری

 قیمتی کمتر. 

 چاپد، اما اهل معامله فقیران را. می مندان را راهزنِ معمولی، ثروت

 های او این دو هستند: گفتارـ  ترین پارهْ اما قابل توجه

                                                                 
آورد. پس چرا باید   دست آید، هرگز دوام نمی ثروتی که از راهِ نادرست به":  21:6ی پولس به اِفِسِسیان، و در عهدِ قدیم، امثال   به نقل از انجیل، نامه - 57

 "خطر بیندازی؟ در این راه جانِ خود را به
کننده عرضه  زبانی به مصرف-های فنی بینیم با انواع حیله کننده است. همانی که امروزه می بندیِ مصرف اسکین، به برچسب رویِ بستهی ر اشاره - 58

 .GhKeshani.comی این قلم در سایتِ  ترجمه ، به"واقعیتی که جهان را باید دگرگون کنند 50"ی پانزدهم، کتاب  شود. نک. مقاله می
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 اند، دارا و ندار به هم بَرخورده"

 "شان است. خدا خالق

 اند، دارا و ندار به هم بَرخورده"

 "خدا نورشان است.

مه دارد، کنش و واکنشِ متقابل ثروت و فقر چیزی است اند. به بیانِ دیگر، تا زمانی که جهان ادا آن دو با هم مالقات کرده

اما این رَوَند هم، ممکن است مالیم و  "شان است. خدا خالق"یابیِ رود به دریا: ی جهانیِ جریان چون قانونِ پذیرفته منصفانه، هم

ی موج. اما این که  گذار خادمانهی سیل باشد یا همراه با  تواند با خشمِ بلعنده کننده؛ می  زا و نابود منصفانه باشد یا تشنج

 "خدا نورشان است."شان باشد، بسته به این است که هم فقیر و هم غنی بدانند  کدام

شود. پس  ها از یک نظر تصویرِ کاملِ عملِ ثروت است. جایی که زمین اُفت دارد، آب به آن سَمت جاری می شدنِ رود جاری

ها ممکن است بنابه دوراندیشیِ انسانی  ی رودخانه ی تصرف و تنظیم و اداره نحوهثروت باید به جایی برود که نیاز است. اما 

کنندگان دارد. مناطقی از  مندیِ اداره کارِ انسان و هوش شد یا رحمت، بستگی به تغییر کند. این که رودخانه زحمت خواهد

اند؛  هاست که به صحرا تبدیل شده شان قرن نهای میا دلیلِ خشم رودخانه اند، به وهوای خوب داشته جهان که خاکِ غنی و آب

ای  شد، جریان آبیاریِ مالیمی را از مزرعه ای که اگر درست هدایت می زده. رودخانه ای طاعون نه تنها به صحرا، بلکه به منطقه

اش  شان را رویِ سینهداد، و بارهای کرد، خوراک انسان  و حیوان را می هوا را تصفیه می انداخت ـ راه می ای دیگر به  به مزرعه

 اش طاعون، و کارش قحطی.  کند و باد را مسموم: نَفَس کردـ حاال دشت را لگدکوب می حمل می

توانند  بند می خاکِ راه  ی توانند جریانِ ثروت را هدایت کنند. جویِ هدایتِ آب و پشته می  به همین نحو و سیاق، قوانینِ انسانی

یعنی ثروتِ حاصل از دستانی خِرَدمند؛ یا برعکس، –آبِ ساده را به آبِ حیات تبدیل کنند العاده عمل کنند که  چنان فوق آن

های ملی تبدیل کنند:  بارترین طاعون قانونی، آن را به آخرین و مرگ توانند با رهاکردنِ ثروت به حالِ جریانِ بی این قوانین می

 د.کن های هر شرّی را سیراب می آبی که ریشه– 59آب تلخِ مَرَّه

شود.  می  نادیده گرفته –بنا به ضرورت–کننده  های توزیعی و محدود خود، این قانون "دانشِ"در تعریفِ اقتصاددانِ معمولی از 

 شدن وجود دارند. دار طور فنونِ زیادی برای پول خوانَد. اما علوم و همین می "دار شدن دانش پول"او آن را 

                                                                 
است با آبی تلخ، در مسیر سَفَر خروجِ یهودیان از مصر به کنعان و فلسطین )یا  ای ( واحه15:35ی تورات )عهد عتیق، سِفر خروج   وشتهمَـرَه:  به ن - 59

 ی تلخ در فارسی. کند. مرّ: میوه فایده و حتی پر ضرر اشاره می همان مرّ عربی(. طبعا در فرهنگِ عهد قدیم و جدید، به آبِ بی
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شد؛ تقلب در خوراکِ کارگرانِ  می  کار گرفته ای به یِ امالکِ بزرگ، به شکلِ گستردهکردنِ اهال در قرون وسطی شِگِردِ مسموم

شدن انجام  مند های ثروت وفن ها با نام کُلیِ علوم یا فوت ی این امالکِ کوچک کاری است که امروزه شدیدا رسم است. همه

 گیرند.  می

های محدودکننده را به  بایستی بعضی از ایده "شدن مند ثروتدانشِ "اش به عنوانِ  بنابراین اقتصاددان با نامیدنِ دانش

 "تر مند شدن با ابزارِ قانونی و منصفانه ثروت"اش، علمِ  کنیم منظورش این است که علم اش پیوست کند. فرض می  خصایص

 باشد.

 ؟"قانونی"آید یا مفهومِ  است که اصل به حساب می "انصاف و عدل"ی  درین تعریف، آیا در نهایت این کلمه

 یک؟  کدام

 "عادالنه"ی  چون ممکن است روندِ امور )مثال در دادگاهی( قانونی باشد، اما به هیچ وجه عادالنه نباشد. بنابراین اگر فقط کلمه

مند شویم،  شکلی علمی ثروت شود که اگر بخواهیم به نظر کنیم، نتیجه این می صرف "قانونی"مان نگهداریم و از  را در تعریف

 "قوانینِ"ها بر اساس  همین دلیل باید بدانیم چه چیزی انصاف و حق است. اگر ماهی مند شویم؛ و به منصفانه ثروت باید

ها  طور؛ اما این که آدم ها هم همین ها و گرگ است، برای موش "کــَرَم"شان مزیت و  وتقاضا زندگی کنند، این برای عرضه

تمایزشان با حیوانات است. یعنی قانونِ عرضه و تقاضا برای حیوانات   معنای وجه براساسِ حق زندگی کنند و انصاف ببینند، به

 ی حق و عدالت، اساسِ کار است. الزم نیست، اما برای انسان، زندگی بر پایه

 قواعدِ عدالت برای دستمزدِ نیروی کار چه هستند.  که پس باید برویم به سراغِ فهمیدنِ این

مان کار  دهیم که برای اش بر تعهدی است که به شخصی می شد، اساس ر بخشِ قبلی گفته، آنطور که د"پرداختِ پولی"

اش در آینده به او  دهد، در هر زمان دلخواه کند، تا معادلِ همان مدت و همان اندازه کاری که امروز در خدمت ما انجام می می

 اش تامین کنیم. برگردانیم یا برای

 ایم. پرداختی کرده-م، کماگر قولِ کارِ کمتری به او بدهی

 ایم. پرداختی کرده-اگر قولِ کارِ بیشتری به او بدهیم، پـُــر

ی کار باشند و فقط یک آدمِ سوم طالبِ کارشان باشد، این دو نفر برای کسبِ آن کار، همدیگر  در عمل، وقتی که دو نفر آماده

 گیرد. آورد، زیرِ قیمت می  کار را گیر می هم که باالخره آن دهند و کسی  می "زیرِ قیمتِ دیگری"کنند، پیشنهادِ  را ضایع می

 "قیمت-باال"دهد، آن دو نفر پیشنهادِ  اش می اما وقتی دو نفر بخواهند یک کار انجام شود و فقط یک نفر باشد که انجام
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گیرد. اصلِ  اش می تر از حق شود و کارگر، گران می "پرداختی-پُــر"شوند و سرآخر به کارگر  دهند، رویِ دست هم بلند می می

 عدالتی.  ی بی چیزی است میان این دو نقطه "پرداختِ درست یا عادالنه"و  "حقِ انسانی"محوریِ 

ی کاری که در اول این  ثمربخش است، میوه "شده درستْ هدایت"و بذرِ   ، مثل دانه"شده درستْ هدایت"از آنجایی که کارِ 

شده و با  شود )میوه همان بهره و سودِ مصطلح آن است(، بایستی درنظر گرفته داده می  "مساعده"جریان، ارائه یا در واقع 

 بیشتری در بازپرداختِ بعدی، تعدیل و تنظیم شود.  "مقدارْ کارِ"

 طور خواهد بود: بنابراین شکلِ الگووار معامله این

داد. اگر امروز به  ام را به تو خواهم عت و پنج دقیقهمن بدهی، بعدا به محضِ درخواستِ تو، یک سا ات را به اگر امروز یک ساعت

 من یک کیلو نان بدهی، به محضِ درخواستِ تو، یک کیلو و صدگرم بعدا به تو نان خواهم داد و الی آخر.

ین آدم کار بگیرم، ا کند، به پیشنهاد می "نصفِ قیمت"حاال اگر دو نفر حاضر باشند کار را انجام بدهند و اگر من، آن کس را که 

  شود. حتی اگر به همان کارگرِ منتخب، دستمزدِ گرسنه خواهد ماند، در حالی که دومی اصال از فرصت کار محروم می نیم

ی  ام استفاده مناسب بدهم، دومی باز هم بیکار خواهد ماند. اما در این حالت، کارگر خودم گرسنگی نخواهد کشید، و من از پول

ها را خرج تجمالت  دهای مناسبی به کارگرم بدهم، نخواهم توانست ثروت ناالزمی انبار کنم، تا آنام. اگر دستمز عادالنه کرده

اش  گیرد، با زیردستان ای از من می . کارگری که دستمزدهای مناسب و شایسته60تر کنم کنم و انبوه فقر را در کل جهان انبوه

های  شود، آب طور که جاری می اف خشک نخواهد شد، بلکه همانی عدالت و انص منصفانه رفتار خواهد کرد؛ و بنابراین چشمه

 شود. بله! ملتی با این نوع حسِ عدالت، شاد و موفق خواهد بود. تر می کند و پرآب های دیگر را با خود همراه می چشمه

ابت فقط خریدار را کنند رقابت برای یک ملت خوب است. رق اند که فکر می شویم که اقتصاددانان در اشتباه حاال متوجه می

مندتر و  مند، ثروت ی روشن، که ثروت انصافانه ارزان بخرد، با این نتیجه کند تا نیروی کاری را که احتیاج دارد، بی کمک می

 شود. تواند به تخریب و ویرانیِ یک ملت تمام  شود. در دراز مدت این روند فقط می تر  فقیر، فقیر

                                                                 
 گفت : افتیم که می ه یادِ شاعری نگران میاینجاست که ب - 60

 کوبد در را آید و می شب که می"

 گویم: خودم می به

 کرد،  من همین فردا کاری خواهم

 کاری کارستان ... 

  "و به انبوهِ کتانِ فقر کبریتی خواهم زد.

 سراید: و حافظ پیش از او می

 هان پر بال کند!غیرت نیاورد که ج –تا گدا   ساقی به جامِ عدل بده باده،

 حلِ کبریت؟ چرا پر بالکردن جهان؟ آیا این تنها راه حل بوده؟  راستی! چرا راه
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ها در  ای بگیرد. حتی در آن حالت هم نوعی رقابت وجود خواهد داشت، اما آدم ستمزدِ عادالنهاش د کارگر باید مطابق با توانایی

جای  بدهند، بلکه به "زیرْ قیمت"و کار خود را  "بزنند"و ماهرند، چون مجبور نیستند برای دیگری   این حالت، شاد و کارکُشته

شان را حفظ کنند. این همان رمزِ جذابیتِ استخدامِ دولتی است  اشتغالِروند تا  ای می های تازه این راه، دنبالِ یادگرفتنِ مهارت

شود که با حقوقی کمتر کنار بیاید، بلکه  جور کارها، پیشنهاد نمی  اند. به نامزد این ها، ثابت  بندیِ پست ها برحسب رتبه که حقوق

که –در نیروی زمینی و نیروی دریاییِ ارتش هم  مندتر است. همین نکته اش توان شود ثابت کند که از رقیبان ازو خواسته می

شان تقلب و  ی هایی ستمگرانه وجود دارند که نتیجه . اما در تجارت و تولید، رقابت61صادق است، –ها کمتر است فساد در آن

به  -یک هر-کننده  کننده، کارگر، مصرف شود. تولید اندازی، و دزدی است. کاالی خراب و ناسالم تولید می هم ، پشت62تدلیس

 کند.  های بشری را مسموم می ی معادالت و معامالت و معاشرت اند. این نگاه و این وضع، همه فکرِ منافعِ خودشان

کنندگان هم،  شوند و مصرف هایی رَذل و دَغَل تبدیل می کنند. تولیدکنندگان، به آدم کشند و اعتصاب می کارگران گرسنگی می

، و در 63زاید دنبالِ خود می عدالتیِ دیگری را به عدالتی، بی گذارند. یک موردِ بی را زیر پا میی اخالقیِ رفتارِ خودشان  جنبه

بار، دقیقا این ثروتِ  پاشند. این شوند و ازهم می زده می کننده همگی دل ْکار، کارگر و کارمند، و مصرف پایان، کارفرما ، صاحب

 کند.  شان عمل می افتد و در میانِ شان می ی از لعنت به گردنِ"طوق"مردم است که مثلِ 

های مرسومِ اقتصاد به عنوانِ یک علم  چیز در تاریخ برای خِرَد انسانی تا این همه ننگین وشرم آور نبوده که پذیرشِ نظریه  هیچ

به این  "اش دینِ پذیرفته"تر سراغ ندارم در تاریخِ یک ملت که نسبت به اولین اصلِ  ای پیشین مان بوده است. نمونه در میان

 یافته بزند. شکل و تا این حدّ، دست به نافرمانیِ نظام

ها و  ی رذیلت ی همه نه تنها عشق به پول را به عنوانِ ریشه دانیم،  مان[ الهی و آسمانی می هایی را که ]در زبان و فرهنگ نوشته

شکلی دقیق و آشتی ناپذیر در برابر کار برای خدا  دنیا را به  کنند، بلکه کار برای مالِ ِ مخالف با الوهیت محکوم می پرستی بت

 کنند.    مندان، اندوه و برای فقرا برکت ابراز می زنند، برای ثروت گاه از ثروتِ مطلق و فقرِ مطلق حرفی می  دانند؛ و هر می

 اقصادِ حقیقی، اقتصادِ عدالت است.

اند و  تنها پوچ های دیگر نه ی گزینه باشند، شاد خواهند بود. همه ْکار ها تا آن جا که یاد بگیرند عادالنه عمل کنند و درست آدم

                                                                 
 کند.  کند و گزاره ای مطلق مطرح نمی راسکین طبعا، به دو نهادِ نظامیِ معاصرِ خود در بریتانیا اشاره می - 61
 تَدلیس: رنگ کردنِ گنجشک به جای قناری و فروختن آن. - 62
نویسد و بعدها هم روبر بِرِسون،  را می "پولِ تقلبی"ا در اواخرِ دورانِ زندگی ِ راسکین است که تولستوی شاهکار خود، یعنی داستانِ کوتاهِ تقریب - 63

های  ا و تباهیه پایانِ فساد ی بی شود. مضمونِ داستان و فیلم، همین رشته های تاریخ سینما می سازد که جزوِ کالسیک فیلمی به اقتباس از این کار می

 ای و آبشاری، پس از فسادِ اولیه است.  زنجیره
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را به مردم  "مند شدن به هر دوز و کَلَکی ثروت"شوند. این که  چیز ختم می  شکلی مستقیم به نابودیِ همه حاصل، بلکه به بی

 یاد بدهی، یعنی تحمیلِ بدترین و شدیدترین آزار و زیان بر آنان.
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 ی چهارم مقاله

 افزوده ارزش

ها وقتی به عمل ترجمه  ه اند. این دیدگا کننده ها استوارند تا چه حدّ گمراه جا دانستیم نظراتی که اقتصادِ سیاسی بر آن تا این

ِشان هم از نعمتِ  کنند و هیچ کدام مندتر می مند را ثروت اند. فقیر را فقیرتر و ثروت ی ناخشنودیِ فرد و ملت شوند، تنها، مایه می

 شوند. وجودش شادتر نمی

ی موفقیت و نعمت بوده و  آورد، اما معتقد است که انباشتِ ثروت، نشانه حساب نمی  ها را به ی آدم دانشِ اقتصاد، رفتار و رویه

ها مزارعِ  ب آدم. هرقدر کارخانه بیشتر، شادمانی هم بیشتر! به این ترتی64شان است ها فقط بر اساسِ میزانِ ثروت شادیِ ملت

بارِ  ی سروصدا، تاریکی و دود و دمِ مرگ آیند، و در میانه کنند. به شهر ها می شان ترک می روستایی را با شروعِ بادهای بهاری

اندوزی و  . این وضع به ویرانیِ سازمان و ساختارِ ملی و باالرفتنِ مال65گذرانند  کارخانجات، زندگیِ حقیر و ناسالمی را می

 شود. قی منجر میاخال بی

ای ندارد که فقرا  پسند به او خواهندگفت فایده باالزدن برای محوِ تباهی، خردمندانِ عامه اگر کسی صحبتی کند از آستین

مندان مسئولِ  رود که ثروت تحصیل کنند؛ بلکه بهترین کار این است که بگذاریم اوضاع به حالِ خود بماند. اما یادشان می

یطِ فقرایی هستند که درست مثل برده کار می کنند تا تجمالتِ زندگی آنان را تامین کنند؛ فقرایی که بودن شرا اخالقی بی

ی  نوبه شان از آن فراغت استفاده کنند. فقرا هم که به ماند تا بتوانند برای بهروزیِ خود شان نمی ای آزاد و فراغتی برای لحظه

شوند. بعد   خورند، عصبی می ند دارا شوند و وقتی در این کار شکست میکن خورند، تالش می مندان غِبطه می خود به ثروت

بازی پول در بیاورند. به این ترتیب، هم ثروت و هم نیروی کار،  کنند تا به نیروی حقه دهند و تالش می شعورشان را از دست می

 روند. کار می کار و زندگی به در "اندازی هم پشتِ"جای آن، برای   مانند یا به از هر چه ثمره و میوه محروم می

 کند. معنای حقیقیِ کلمه، چیزی است که محصوالتی مفید تولید می کار به

                                                                 
بودِ( آن اختصاص داده است. این موضوع به تازگی  ی کیفیت زندگی و بهروزی )نیک ، هفتاد و پنج صفحه به مقوله104نو، شماره   ی نگاه نامه فصل - 64

 اند. اصلی( هم فکر کرده غالب )جریانْ نْهای جریا مورد توجه اقتصاددانانی قرار گرفته که به بیرونِ چارچوب
ی ایران، از دوران پهلویِ اول، در بهار یا بیشتر در فصل پاییز به صورت  ی مهاجرت فصلی در جامعه ی جالب این است که عینِ همین چرخه نکته - 65

شد؛ روالی که در دوران های بعدی  ها و تهران ختم می شد و سرانجام به شکل سرازیر شدنِ دائمیِ خانوارهای روستایی به مراکز استان فصلی شروع می

- تکرار شد و هنوز هم به سرعت ادامه دارد و جهان را عمال شهرنشین 19های پیرامونی، بعد از بریتانیای قرن  بسیار شدیدتر شد. این روند در سایر ملت

 ها را خالی. محور و خودرومحور کرده است، و روستا
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ها را  کنند، مثل خوراک، لباس یا خانه؛ و آدم هایی هستند که زندگیِ انسانی را پشتیبانی می محصوالت و کاالی مفید، آن

زمان، تاثیرِ مفیدی هم بر رویِ زندگیِ دیگران  به کمال انجام دهند، و همهای زندگیِ خود را  کنند تا وظایف و نقش مند می توان

ها ثروت  باشند. اما از طرفِ دیگر، ایجادِ کارخانجاتِ بزرگ، صرفا برای دارا شدن، ممکن است آدم را به گناه بکشاند. خیلی داشته

ای که منتهی به نابودی و ویرانیِ یک ملت  انباشته اند. ثروتِ کنند، کم خوب استفاده می "مال"انبارند، اما آنان که از  می

ای هستند که  های گسترده و ناعادالنه دارانِ دورانِ مدرن، مسئولِ جنگ شود، ارزشی این جهانی و قابلِ تصور ندارد. سرمایه می

 66طلبیِ بشر است. شان زیاده سرچشمه

نظر  طور که ظاهراً مناسب به ا عرضه کرد، پس بهتر است آنه شود دانش را برای اصالحِ وضعِ توده نمی"گویند   ها می بعضی

کند  اما این نگرشی است ضدِ اخالقی. چون آدمِ خوبی که قواعدِ اخالقی را رعایت می "آید زندگی کنیم و ثروت جمع کنیم. می

ویِ دیگران تاثیر شود، و با رفتارش بر ر دهد، ذهنی منضبط دارد، از راهِ راست منحرف نمی و به حرص و طمع راه نمی

  67گذارد. می

طور خواهد بود. اگر هرطور که بخواهیم رفتار کنیم و  سازند ضد اخالقی باشند، ملت هم همان اگر افرادی که ملتی را می

 گی باشد. تواند نومیدکننده و پس روندِ شان انتقاد کنیم، نتیجه فقط می دلیل اشتباهاتِ مان به زمان از همسایگانِ هم

آورد. در دستانِ آدمِ خوب به  طور شادی می شویم پول چیزی نیست جز ابزاری که فالکت و همین رتیب متوجه میاین ت به

کنند و ملت  کاران با خرسندی و رضایتی معقول و سالم کار می کند. کشت ْکاری و کشت و کار و دِرویِ زراعت کمک می زمین

اش  طور بینِ قربانیان تا مثال باروتی تولید شودکه بینِ تولیدکنندگان و همینکند  شاد است. اما پول در دستانِ آدمِ بد کاری می

تر است که تعدادِ بیشتری از "دارا"کشوری از همه  "ثروتی جز زندگی وجود ندارد."آورد. بنابر این باید گفت  نابودی به بار می

مندترین آدم است که در کنارِ انجامِ وظایفِ زندگیِ  وتدهد؛ آدمی ثر کند و پـَر و بال می می  های شریف و شاد را تربیت انسان

 اش، بر رویِ زندگیِ دیگران هم تا سرحدِ کمال تاثیرِ مفید بگذارد. خود، هم به صورت شخصی و هم با کمک اموال

بطالت  به مان تالش کنیم. اگر کسی پروری نیست، بلکه هر یک از ما کاری جز این نداریم که تا سر حد توانِ امروز وقتِ تن

های مصطلح، "کار"ی تنگدستیِ فقرا در انگلیس است. بعضی  بگذراند، دیگری مجبور است دو برابر کار کند. این ریشه

کنند، و  ی ملی را کم می اند، مثل کار در جنگ. این کارها سرمایه اند، مثل برش جواهر، و بعضی هم حتی نابودکننده ارزش بی

                                                                 
های امروزینِ عمومیِ بشر را  او فالکت -  /JlqffF2https://bit.ly،   1396شهرضا ،   در دنیای امروز، مصطفی ملکیان ، زیستی ضرورتِ ساده - 66

ها و  ماندهیِ و ساماندهیِ جنگهای بزرگ ساز اند که عمال طرح اش نهادهای بزرگِ اقتصادی ترین و اصلی  داند که اولین متاثر از سه نهادِ بزرگ می

کند و  جمهورِ سابقِ اوروگوئه، در سخنانی به همین نکاتِ باال اشاره می (، رئیسJose Mujicaتحوالتِ سیاسی متاثر از منافع آنان است. خوسه موخیکا )

   -: دیدار با خوسه موخیکا در یو تیوب و آپاراتگذارد های اجتماعی انگشت می ها و تداوم بحران های سودجوییِ اقتصادی در بروزِ جنگ بر روی ریشه

 www.aparat.com/v/pHJfw   
 و این تاثیر یعنی امکانِ تغییرِ جهانِ بیرونی.  - 67

https://bit.ly/2JlqffF
http://www.aparat.com/v/pHJfw
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به   ها مشغولِ کارند، اما در واقع، مشغولِ بطالتی آید این آدم ندارند. ظاهرا در نگاهِ اول به نظر میای  برای خودِ کارگر هم فایده

کنند. در این حالت، کارفرمایان و  ، به فقیران ستم می68ی نادرست از ثروت مندان با استفاده اند. ثروت معنای حقیقیِ کلمه

 69کنند. ی جانوارانِ درنده اُفت می ها تا مرتبه  اند، و آدم کارکنان به شدت دشمن هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
کنند، در حالی که  فایده،  به فقیران ستم می ننده یا بینیرویِ کار در این مسیرهای نابودک "گرفتنِ به خدمت"عالوه، آنان در تحلیلی نهایی، با  به - 68

 های ناشی از قوانین عرضه و تقاضا را پر کنند. اند مازادِ درآمدشان را صرفِ تدارکِ بهبودِ شرایط زیستیِ فقرا کنند، یعنی خالء توانسته می
 ."تا این آخرین"ی مفصلِ راسکین در  مقاله 4پایانِ اقتباسِ گاندی از  - 69
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 بندی  جمع

ها کمتر  ، برای هندیان درسی دارد که از درسِ آن برای انگلیسی70جا به زبانی دیگر خالصه و بیان شد کتابِ راسکین که در این

 است.  ه اش به اینان بود نیست، با این که خطابِ اصلی

اند. این  اند، سرتاپا روحیه هایی نو در فضای هند حضور دارند. جوانانِ ما که آموزش غربی گرفته و اندیشه ها این روزها دیدگاه

توانند به ما زیان برسانند. یکی از شعارهای مطرح در  های درستی هدایت شود، در غیر این حالت، فقط می روحیه باید به کانال

 است. 72"کردن کشور پیش به سوی صنعتی"؛ شعاری دیگر 71است "پیش به سوی سواراج یا خودگردانی"شان  بینِ

در برابرِ دولتِ بریتانیا از سواراج برخوردار است، اما بوی گَندِ  73اما درکِ معنای سواراج برای ما خیلی سخت است. مثال ناتال

پوستان و هندیان به  ستم. اگر سیاهو به هندیان  74کند پوستان را له می است، چرا که سیاه مان را پر کرده های اش دماغ سواراج

  75کنند. افتند و خود را نابود می تصادف و اتفاقی از ناتال بیرون بروند، سفیدپوستان خودشان به جان هم می

                                                                 
 به زبان گجراتی است. "تا این آخرین"منظور گاندی، اقتباس از کتاب مفصلِِ  - 7070

71 - SWARAJ،با این  دو   زبانزدِ همگان بود. از گاندی حداقل دو نوشته  : استقالل و خودفرمانی یا خودگردانی به زبانِ هندی. این واژه در دورانِ گاندی

مندانِ داخلی معرفی  . اولی خودگردانیِ کلِ هند را در برابر بریتانیا و در برابر قدرتVillage Swarajو  Hind Swarajجا مانده است:  عنوان به

ی  طور هند، از راه اداره پردازد که آرمانِ نهاییِ گاندی برای بهزیستی و بهروزیِ نهاییِ جوامعِ انسانی و همین گردانیِ روستایی می کند. دومی، به خود می

عمل  خشونتِ خود را بعد از به ، آنارشیسمِ بی جا مراتب و مستقل از دولت است. او در این سلسله ، بی روستاها با سازمانِ داوطلبانهی امورِ زندگیِ  همه

 کند. درآوردن، معرفی هم می
کمابیش تکرار شد و در بعضی ، اتفاقی رخ داده که بعدا در سایرِ کشورهای مشهور به جهانِ سوم 20دهد در هندِ اوایلِ قرن  این شعار نشان می - 72

شدن( و آرمانِ  هم پیشرفت از راهِ صنعتی ی پیشرفت )از نوعِ غربی و آن های متعددِ اجتماعی و بعضا به انقالب پایان یافت. ایده موارد به تکوینِ جنبش

به   شورهای اروپایی با جهانِ خودی، دست در دست هم،رفاهیِ بین ک-ی فناوری ها، آرمانِ پر کردنِ فاصله رهایی از استعمار، و نیز فالکتِ عمومیِ توده

های فنی و نه علومِ  خصوص در ایران، در بینِ دانشجویانِ رشته اش در دانشجویان و نسلِ جوان )و به های اصلی ای کمک کردند که هسته تشکیلِ عقده

توانست پیدا شود:  انقالبِ اکتبرِ روسیه و سپس انقالب کبیر فرانسه میجست که بیشتر در الگوی  حلی را می راه  انسانی و پزشکی( تشکیل شد. این عقده،

  شدن، مقیاس(، با تکرارِ الگویِ پیشرفتِ غربی )صنعتی ی پیشتاز یا مهندسی اجتماعیِ کالن ی بنا از پِی )نگاهِ مهندسانه تخریبِ کامل و ساختِ دوباره

اندن استعمارگران.  این الگو، دولت محور و خطیب محور است )خطیب= روشنفکر، پیشاهنگ، مراد، ها و بیرون ر شهرنشینی( و از راهِ تغییرِ هیئت حاکمه

اش به کسبِ قدرت و حلِ معضالت از باالدست و به دستِ دولتِ قادرِ متعالِ صالحی است که  ی توجه رهبر( و نه جامعه محور و مردم محور. همه پیشوا، 

عدالتِ تولیدی و توزیعیِ "اش باشند. در بیشترِ موارد به عدالتِ توزیعی توجه دارد تا به  دهند یا در راس یص اش را باید تشخ ها صالحیت همان خطیب

 "پیامدهای بازگشتیِ"اش وجود ندارد. همچون الگوی کالسیکِ پیشرفت و اقتصاد غربی، توجهی به  . توجه به محیط زیست هم اصال در قاموس"توامان

شان تغییر کند،  اند، و هر چند که وجوهِ سطحی ها وابسته نهادها به شخصیت"ای از هربرت اسپنسر هم توجهی ندارد:  نکتهمذهبِ مصرف ندارد و  به 

 .  "ها ]یعنی خودِ مردم[ تغییر کنند. و ... توانند در سرشتِ ذاتی و عمقیِ خود، تندتر از  تغییرِ شخصیت نمی
73 - NATAL.استانی در کشور آفریقای جنوبی : 
نوشته شده، یعنی در دورانِ حضورِ گاندی در آفریقای جنوبی. منتقدانی، مخصوصا از سکوی چپ، به گاندی متعرض و معترض  1908سارودایا در  - 74

اریِ مهاجم د بسته، ضدِ سوسیالیسم و طبقاتِ محروم بوده و نیز پشتیبانِ سرمایه اندکه مرتجع بوده، چشم بر استثمار و استعمار و فالکتِ سیاهان می شده

انِ و گسیخته و امپریالیسم انگلیس، حتی در دورانِ آخرِ عُمرش. باید کمی تامل کرد بر شواهدِ مکرری از جنسِ همین عبارتِ باال در سایرِ سخن و لگام

مند به  ی آمریکاییِ منتقد اما عالقهای جانانه با گروه  گاندی در مصاحبه 1940عالوه، در سال  عملِ صریح گاندی، تا از قضاوتِ عجوالنه خودداری شود. به

انداخت.  مان[ نکردم. این کار آرمان آنان را به مخاطره می  همراهی با مبارزه ها را دعوت ]به خیر، من عمدا آن"پردازد:  جنبشِ او، به همین نکته می

 (132نقل از مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ، نشر نی، ص.  به  -1936مارس  14)هاریجان، 
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 77اش، ژنرال اسماتز ، که یکی از رهبران76شدن نباشیم، البد سواراجی خواهیم داشت مثل استانِ ترانسوال اگر دنبالِ آرزوی ناتال

جایش  کند و به دهد! پلیس انگلیسی را مرخص می گوید و چیزِ دیگری انجام می زند، چیزی می اش می احت زیرِ قولخیلی ر

کنم در دراز مدت،  کند، اما عملکرد و ماهیتِ پلیس، همان است که بود. فکر نمی را استخدام می 78پوستان اَفریکـَـنـِـر سفید

باشند، خودخواهانى خودی، ملت و مردمِ خود را  هایی باقی نمانده وقتی غیرِخودی ها کمک کند. کارش به هیچ یک از ملیت  این

 79کنند. غارت می

ای راهزن تقدیم کنند تا سَروَرِ مردم شوند،  تنهایی برای شادکردنِ یک ملت کافی نیست. اگر سواراج را به دسته پس سواراج به

خوبی که خودش راهزن نباشد قرار   مان باشند که زیرِ کنترلِ انسانتوانند شاد  شود؟ مردم فقط در صورتی می چه می  نتیجه

مندند، اما دلیلی نداریم که فکر کنیم الزاما، مردمِ واقعا  باشند. مثال ایاالت متحده، انگلیس و فرانسه کشورهایی توان داشته

 خوشحالی هم دارند.

کسی الیقِ کنترل بر خود است که قواعدِ اخالق را رعایت کند، . تنها آن "کنترل بر خود"معنای حقیقیِ کلمه یعنی  استقالل به

گان انجام  کاران و همسایه اش را نسبت به والدین، همسر و فرزند، خدمت حقیقت را زیرِ پا نگذارد یا تحریف نکند، و وظایف

دارد که بتواند به داشتنِ نفرات کند، از سواراج برخوردار است. ملتی سواراج  که در کجا زندگی می دهد. این آدم، فارغ از این

 80بسیار زیادی از این نوع شهروندانِ خوب بنازد و افتخار کند.

                                                                                                                                                                                                          
آورد که بعد از رفتنِ استعمارگرانِ  مان می طلبی به پیشِ چشمان های استقالل های مختلفی را از بازی ی گاندی، صحنه بینانه پیش بینیِ روشن - 75

 "ی خود از  نوعِ غریبهتر  گر کارِ داخلیِ ستم دزد و چپوگر  و جنایت"ی استعمارگر، تازه اولِ ماجرا است و داستانِ  گر، یا رفعِ برتریِ تحقیرکننده ستم

ای که گاندی در مراحلِ بعدیِ تکاملِ اندیشه و عملِ سیاسیِ بسیار رادیکال خود، کامال به آن واقف شد؛ اندیشه ای که به آنارشیسمِ  شود. نکته شروع می

ها برای تحققِ این  تر. او سال تر و رحیمانه تر همدالنه تر  و از همه مهم برنامه  تر و با شود، اما منسجم ی ثورو نزدیک می خشونتِ تولستوی و به اندیشه بی

ی مردم  پردازد، اما همین نگرش و عمل در چشمِ بیشتر ناظران و عامه سروصدا و در حد وسعِ خود، در روستاهای هند به تالش و عمل می اندیشه، بی

ی جدیدِ فاسدِ  شناسند. گاندی پیشگوی برآمدنِ طبقه معنوی با تعریفِ رایج میشده و او را بیشتر از هر چیز رهبرِ استقالل، و انسانی صِرفا  نادیده گرفته

دلیل، خودگردانیِ روستایی را نشانه رفت که مجمع الجزایری از جماعاتِ   های مستعمرات بود و به همین حاکمه ی هیئت شبه شهری، پس از تغییرِ یک

آفرید، با نظمِ آموزشیِ خالق و پویا.  تر را می مراتب، خودگردان، داوطلب و عادالنه سلسله نسبتا خودکفا ، با مدیریت مستقل از دولت و بی  مستقل،

 شان، از حقوق خود دفاع کند. سفیدان و شرکای  ی یقه تواند با سلطه می  خوبی و در هر آن، الجزایری که به مجمع
76 - TRANSVAL.استانی در آفریقای جنوبی : 
77 - SMUTSْو   ی اصلی (،  که در جنگ جهانیِ دوم فرمانده1870-1950ی انگلیسی و آفریقای جنوبی ) و فیلسوفِ برجسته  مرد نظامی : سیاست

ها، گاندی مدعی  مارشالِ ارتشِ انگلیس بود. زمانی هم فرماندارِ آفریقای جنوبی شد و گاندی بارها با وی به تعامل وادار شد. در یکی از این برخورد فیلد

طوری که تردید داشت  کنندگانِ موثرِ گاندی شد، به ی باقیِ عمرش، یکی از بزرگترین تحسین اش زده. این ژنرال در همه ما زیرِ قولاست که اسماتز رس

 اش ساخته و به او هدیه کرده بوده یا نه. البته این صندل را سالها ی هست که گاندی به رسم یادگار، در زندان برای"صندل"ی پوشیدنِ  که آیا شایسته

 با افتخار پوشید و به آن فخر فروخت.
78 - Afrikaner  یاAfrikander نامِ قومیِ مهاجرینِ سفید پوستی است که از قرنِ هجدهم در آفریقای جنوبی ساکن شدند و به زبان آفریکانز که در :

 زنند. زبانِ هلندی ریشه دارد، حرف می
ای  دهد. او بینِ دزدِ بومی و دزدِ بیگانه و چشم آبی فرقی قائل نیست، به اربابانِ قهوه ا تشکیل میمرزِ گاندی ر این تعبیر، اساسِ نگاهِ اقتصادیِ بی - 79

 ها هم، همان رفتارِ سفیدها را در پیش بگیرند. ای دهد، اگر که قهوه جای اربابانِ سفید رضایت نمی به
 در همین مورد:ی گاندی به شجاعتِ شهروندی و مدنی، و شهروندِ شجاع هم هست.  اشاره - 80

 فردوسی: سیاهیِ لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از صدهزار! 

 : 48و هنری دیوید ثورو در نافرمانی مدنی، ص. 
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حاکمیتِ بریتانیا در هند شرّ است، اما بهتر است با این فکر  81ها به گروهی دیگر حکومت کنند. درست نیست که گروهی از آدم

 شود.  کارها درست می ی خداحافظی کنیم که اگر بریتانیا از هند بیرون برود، همه

اخالقی و جهلِ خود ماست. اگر این دشمنانِ ملی و درونی  گی، بی دلیلِ چنددَست  وجود و حضورِ حاکمیتِ بریتانیا در کشور به

ای شلیک کنندـ بلکه ما از سواراجِ واقعی هم  که گلوله بی آن ها هند را ترک می کردند ـ تنها بریتانیایی دادیم، نه را شکست می

 شدیم. رخوردار میب

های ساکنِ کشورِ ما کشته  ی بریتانیایی اند، اما اگر همه ها ذوق کرده طرفِ انگلیسی اندازی به فکر، از بمب بعضی هندیانِ بی

ها پرت  است. بمبی که االن به سمتِ انگلیسی اش را عوض کرده شوند که فقط سَروَران ی می"هند"شوند، قاتالن، حاکمانِ 

جمهورِ فرانسه را کشت، یک  طرفِ هندیان پرتاب خواهد شد. کسی که رئیس جا نباشند، به ز  این که آنان در اینشود، بعد ا می

بود، و او هم غریبه نبود. یک هندی هم   جمهور کلیولند را کشت، یک آمریکایی فرانسوی بود و غریبه هم نبود. کسی که  رئیس

 است کورکورانه از مردم غرب تقلید نکنیم.تواند قاتل یک هندیِ دیگر باشد. پس بهتر  می

. طال و نقره 82دست نخواهد آمد اندازیِ کارخانجاتِ بزرگ هم به با راه  ها بدست نیاید، اگر خودگردانی با گناهِ کشتنِ انگلیسی

 توانند به ایجاد خودگردانی و سواراج منجر شوند.  توانند انباشت شوند، اما نمی می

است. تمدنِ غرب در مقیاسِ تاریخی، هنوز که هنوز است کودکی است به سنِ صد  طورِ کامل ثابت کرده راسکین این نکته را به

دست به دعا برداریم که هند از سرنوشتِ  83است. انگیز کشانده یا حتی فقط پنجاه سال،  و با این وجود، اروپا را به فالکتی غم

اند که  دلیل فعال ساکت ، و فقط به این84کنند  اند تا به یکدیگر حمله آمادههایش  حاکم بر اروپا در امان بماند، اروپایی که ملت

                                                                                                                                                                                                          
م نه، اگر ، باز ه-بله، اگر فقط ده نفر انسانِ شریف–صد، بلکه اگر ده نفر انسان که بتوانم نام ببرم  دانم که اگر نه یک هزار، اگر نه یک این را بخوبی می"

که حاضر بود ازین مشارکت ]و –داشت  در این ایالتِ ماساچوستی که برای برچیدنِ بردگی در تالش است، فقط یک انسانِ شریف در عمل وجود می

معنی برچیدنِ  ت بهتوانس تنهایی می    همین کار به -شد اش محبوس می همدستیِ فاسد با دولتِ آمریکا[ بیرون بیاید، و به همین خاطر در زندانِ والیت

 اهمیت در نظر آید:  ی اصلی این نیست که آغازِ کار ممکن است چقدر بی بردگی در آمریکا هم باشد، چرا که مسئله

 زدن از خوبی هستیم.      است. ولی در عمل چنین نیست، و ما فقط عاشقِ گپ خوبی انجام شود، برای ابد انجام شده آنچه که یک بار به

 ما، فقط سخن گفتن از آن است و نه عمل به آن. ماموریت و نقشِ

 "گیرد، اما نه آن تک نفر را. خدمت می ها را به طلبیِ ما، فقط انبوهِ روزنامه اصالح
ار های بسی شود و در کتابِ خودگردانی روستایی و فعالیت ها تکمیل می خشونتِ گاندی است که بعد ی نگاه آنارشیستیِ بی ی اولیه این نظر هسته - 81

 Village Swarajشود:  اش برای عمل به آن متبلور می دراز مدت
کشیِ نامحدود و  به خوانِشِ اروپا و آمریکاست که بهره "المسائلیِ پیشرفت توضیح"الگوهای -ی گاندی به پیرویِ خط به خطِ هندیان از شاه اشاره - 82

ها  جدایی ناپذیرِ آن اخالق، تولیدِ مصرفِ انبوه و مذهبِ مصرف اجزای  اد، بازاریابیِ بیشدن، تولیدِ انبوه، بازار آز اخالق از انسان و طبیعت، صنعتی بی

 کند. هایش، این نکات را بیشتر باز می بعدها در اظهارات و نوشته هستند.
چارلز به همت محمد مالجو(، تکوین طبقه کارگر در انگلستان )، ادوارد پالمر تامپسون در "وضع طبقه کارگر در انگلستان"فردریک انگلس در  - 83

نک: سایتِ عدم ی ویگان ) جاده ای به اسکله ، وآس و پاس در پاریس و لندنهای متعددش و نیز جرج اورول در دو کتابِ شاهکارش ) در رمان دیکنز

در اروپا و بریتانیا   –ریالیسمِ بریتانیاییخواریِ استعماری و  امپ در عینِ وجودِ ثروت و جهان–ای از فالکتِ محرومانِ خودی  های زنده گزارش  خشونت(،

 دهند. دست می به
 است. خوبی حس کرده شروع شد. نویسنده بوی جهنمِ جنگ را به 1914جنگ اول جهانی در سال  - 84
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دهد؛ آن وقت است که اروپا به جهنمی  رسد که انفجار رخ می کنند. روزی می شان را برای جنگ دارند پر می انبارهای سالح

 تمام عیار بر رویِ زمین تبدیل خواهد شد.

ی شورِ حاکم در   طلبی، انگیزه کند. وقتی حرص و زیاده می د مثلِ شکاری مشروع نگاه های غیرسفی هر دولتِ اروپایی به نژاد 

ای گوشت باال و پایین  توانیم داشت؟ اروپاییان مثلِ کالغانی که بر رویِ تکه شود، چه انتظارِ دیگری می ها می های انسان سینه

فکر کنم که علت این همه مشکل، در کارخانجاتِ تولید  کنند. دوست دارم پرند، بر رویِ قلمروهای تازه جست و خیز می می

کارانه. خودگردانیِ ما باید سواراجی واقعی باشد که  های درست هند باید حتما به سواراج برسد، اما با روش 85شان است. انبوه

هایی از طال  قلبکردن بدست بیاید. زمانی، هند سرزمینی طالیی بود، چون هندیانِ آن موقع،  نشود با خشونت یا صنعتی

است، چون ما خودمان فاسدیم. تنها در صورتی دوباره به  داشتند. این خاک همان خاک است، اما در حالِ حاضر بیابان شده

تواند این  . اکسیری که می86مان به طال تبدیل شود. سرزمینی طالیی تبدیل خواهد شد که فلزِ اصلی در شخصیتِ فعلیِ ملیِ

 . 88ی کوچکی است با دو هجا، یعنی ساتْیا )حقیقت( مهرا ممکن کند، کل 87تحول

                                                                 
ی بوده و در پیِ آن، باعثِ ی بیکار ی که مایه"تولیدِ انبوه"تواند این نظر را بیشتر توجیه و تعلیل کند که  های دیگرش می گاندی بعدها در نوشته - 85

بازارهایی استعماری برای کاال و  "یا رشدِ اقتصادی یا مرگ"مجبور است تحتِ فشارِ   کند.و در ادامه، شود، تولیدِ شرّ می سرافکندگیِ نیروی کارِ فعال می

نیست. ماشینی مثلِ چرخِ خیاطیِ سینگر که زنان را از کارِ  طور عام گاندی لزوما به معنای مخالفت با ماشین به  کارگرانِ خود تولید کند. اما این دیدگاه

باره،  های اوست در این کند، در نظرش، افتخارِ دانش و صنعت است. محوِ بیکاری و فالکتِ انسان، و رهایی و بهروزیِ او ، مالک اصلیِ قضاوت گِل آزاد می

 خواه شهرت دارد. به پراگماتیستِ آرمان غربی  به هر قیمت. او "پیشرفتِ"ی  شده و نه سرمشقِ تازهْ رایج
گانِ بعدیِ جهانِ سوم را  رایج در بینِ روشنفکران و نخبه "بازگشت به خویشِ"است. او  "جمعی خودشیفتگی "روشن است که مدعای گاندی دور از  - 86

اش کنیم و با نفیِ وضعِ کنونی، به آن  باید تقدیس ایم و خواهد پیشنهاد کند. بازگشت به خویش آنان، کشفِ اتوپیایی است که در گذشته داشته نمی

است. اما در پیشنهادِ او تحولی  ابدیِ منجمد شده-برگردیم. در این بازگشت، یک کهن الگوی مقدس وجود دارد که متکی به یک روایتِ تاریخیِ ازلی

هایی است نو به طرفِ حقیقتی که برچسبِ خاصی هم  و کشف راه شود که متکی به تغییرِ اخالقی و رفتاریِ فردفردِ مخاطبان به سمتِ جستجو دیده می

حال، پیرویِ کورکورانه از الگوی غربی را هم نادرست  ندارد، و نه ارجاع آنان به یک سنتِ مشخصِ تاریخی با مفسران و پاسدارانى مشخص! او در عینِ

بنیاد را حاکم بر احکام دینِ  ی زنان و سکوالریسم برای دولت بود و  اخالقِ خودخواستار رادیکالِ حقوق برابر برا  داند. او در هندی به شدت سنتی، می

 شدت فاصله دارد. به "بازگشت به خویش"دانست. لذا نظرش با  خود و هر دینی می
وانند در سرشتِ ذاتی و عمقیِ ت شان تغییر کند، نمی اند، و هر چند که وجوهِ سطحی نهادها به شخصیتِ خودِ افراد وابسته"گوید  هربرت اسپنسر می - 87

 )مترجمِ گُجَراتی به انگلیسی(  "خود، تندتر از  تغییرِ شخصیت تغییر کنند.
88 - SATYAی کوتاه گاندی در این : اشاره ( جا، بعدها به مفهوم ساتْیاگراهاSATYAGRAHAتکامل پیدا می )   کند: ساتیاگراها یعنی پایداری در راه

داند برای من،  ام درست می ر ایستادن و حقیقت را به هر قیمتی خواستن. حقیقت در این تعبیر، هر چیزی است که وجدان]رسیدن به[ حقیقت. پای کا

 درون با بیرون، صمیمانه درک شده، اعم از دانش تا حقوقِ انسانی یا عدالت و احقاقِ حق.  چیزی که با یکپارچگی 

 در واقع ساتْیاگراها:  

های ناتوانی  عنوانِ یک انسان بود. از نظرِ گاندی، در حالی که مقاومتِ منفی، سالحِ انسان اجتماعیِ او به-راستای سلوکِ فردی راهبردِ اصلیِ گاندی در

د، دهند. آنان جراتِ جنگیدن را دارن های شجاع و توانایی است که آن را بر جنگ ترجیح می است که از هدفِ مبارزه آگاه نیستند، ساتیاگراها سالحِ انسان

خواهد. مهاتما معتقد بود که با ساتیاگراها، ما حریفِ ستمگر را )که معموال دشمن  هم می اما جراتِ باالتر از جنگ را هم دارند که حتما از جان گذشتگی 

از غفلت دست بردارد و با ما کنیم توجه کند،  مان و رنجی که آگاهانه در راهِ اعتقاداتِ خود تحمل می کنیم به حقیقتِ ادعای شود( وادار می نامیده می

 کنیم. ی آبرومندانه وادار می شویم، او را به مصالحه همدلی ) ونه همدردی( کند؛ و در حالی که اصال تسلیمِ او نمی

ی را از دست او ترین نکته این است که دشمنِ خود را دوست بداریم، این عشق را در اولین فرصت به او اطالع دهیم، دُوْرِ خشونت زای در این راه، مهم

اش نسبت به نیات و اهدافِ  باشیم و صحنه را خود مدیریت کنیم. به او فرصت ندهیم امواجِ جهل و ناآگاهی بگیریم و ابتکارِ عمل را در دست خود داشته

 مان را بپذیرد. نبه(ی مدعایجا  کنیم که درستی و نفعِ دو جانبه )ونه تک ایِ طرفین را روشن کند. او را مجاب می های زنجیره ما، آتشِ خشونت



61 
 

 ای فقط حقیقت را دنبال کند،  اگر هر هندی

 .  89مان خواهدبود سواراج با طیبِ خاطر و رضایتِ تمام، در آغوشِ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 گوید: در جایی می

ند که مانع ساتیاگراها به همان اندازه با مقاومتِ منفی تفاوت دارد که قطبِ شمال با قطبِ جنوب. به تازگی ساتیاگراها را سالحِ ضعیفی تصور می کن"

راها عبارت است از پایداری و مداومتِ مردم در مخالفت با خطا و ی سیاسی، ساتیاگ بکار بردنِ خشونت به هر شکلی است. اما باید دانست که در زمینه

 قوانین غیرعادالنه. 

ماند این است که با بکاربردنِ  گذار ثابت کنید، اگر نخواهید تسلیم شوید، تنها راهی که باقی می توانید نادرست بودنِ قانون را با اخطار به قانون وقتی نمی

برید، او را به تغییرِ قانونِ نادرست مجبور کنید.  دادنِ رنجی که ازین قانون می یعنی بجنگید( یا از آن باالتر، با نشانقدرت، او را به تسلیم وادارید )

که سالحی در  شود، در این جا شخص، بی این سان ساتیاگراها در عدم اطاعتِ حقوقی یا مقاومتِ مدنی )نافرمانی مدنی( از سوی مردم نمایان می بدین

 ، "گذرد ... . پردازد و ازبدن فانیِ خویش در می باشد و به رویِ گرداندن از مبارزه بیندیشد، به اقدامِ نهایی می دست داشته

 گوید: و در جایی دیگر می

آغاز کنیم. بهتر ی نفس کارها را  ی خویشتن و برای ما یک نبردِ مقدس است. به این ترتیب از نظرِ من، شایسته است که با تزکیه ساتیاگراها راه تزکیه" 

 ، "است در آن روز تمام مردمِ هند دست از کار بشویند و  آن روز را روزِ دعا یا روزه تلقی کنند ... .

 و باز هم: 

 "خشونتی نخستین و آخرین اصل کیش من است... . بی"

 ها و خاطرات( مردم برادرند، گاندی گونه ای زندگی، گاندی و استالین، رومن روالن و گاندی )نامه  همهنک.: 
ی  همهکند. نک.:  خصوص به ماشین تعدیل می ، نگاهِ تُندترِ قبلیِ خود را نسبت به اروپاییان و به1948اش در سال  گاندی، بعدها، یعنی تا ترور شدن - 89

 www.GhKeshani.comی همین قلم در  سایت عدم خشونت:  به ترجمه "گاندی، گونه ای زندگی، نشر قطره"، و مردم برادرند

 

   

 
 

http://www.ghkeshani.com/
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 ها معرفیِ پیوست

ی نظریِ  ریزیِ پایه اولین اثر اوست که برای پیاش. این کارِ گاندی  سارودایا را دیدیم، با کلمات و مفاهیمِ ساده و روشن

 است. اما برای درک بهترِ جوانبِ همین بحث، الزم است که شده  اش نوشته ی آرمانی و دلخواه جامعه

 آشنایی مختصری با جان راسکین و کلیاتِ نگاهِ اقتصادیِ او داشت؛ -

 متاثر از آن نظراتِ متفاوتی را برای اقتصادِ زیستن مطرح کرده؛ دست گرفته، و  ای آشنا شد که در سارودایا قلم به با گاندی -

 هاست؛ آن  ورزانِ یکی از اندیشه  های دو سویه داشت که راسکین، آشناییِ کوتاهی با اقتصاد سوسیال و بنگاه -

 م گرفت؛ وی آرمانیِ خالی از ستم و نابرابری انجا عملیِ گاندی آشنا شد که برای ایجادِِ جامعه ی  با تجربه -

 از سایرِ تجربیاتِ مشابه و بسیار متنوع در همین زمینه هم در سراسرِ جهان کمی باخبر شد. -

بین برد، استحکامِ آن  را چه از نظرِ خودش، یا راسکین یا جهانیان به زیرِ ذره  توان جدیتِ بحثِ اصلیِ نویسنده ، می ترتیب به این

 جویی برای خود پرداخت. قضاوت و چاره ه و را هم ارزیابی کرد و در نهایت به مقایس

شدنِ  این کتاب، در کتابی مستقل، اما  نظرات و تجربیات مشابه نظر و عملِ گاندی، به دلیلِ تنوع زیاد، و در نتیجه حجیم

 شد. مرتبط با همین متن تنظیم و منتشر خواهد

شود  اند. به خواننده پیشنهاد می اش آمده اجتماعی-صادیی خود گاندی و نظراتِ اقت در صفحاتِ بعدیِ پیوست، مطالبی در باره

های کاغذیِ زیر و منابعِ مختلفِ  های پر تامل و جدیِ کتاب ها و نوشته برای تکمیلِ بررسی، به متنِ اصلی و کاملِ کتاب

 اینترنتی مراجعه کند:

 پاالنی، محمود تفضلی، امیرکبیر  ، گاندی، کریشنا کریهمه مردم برادرند -

 کیا، نشر مرکز   ه ت س ا ، خت ق ی ق ح  وی ا ت س در ج  دی ان ا گ م ات ه م -

، محمود تفضلی، کتاب ...  دی،  ان ا گ م ات ه دا، م ان ان وِک وی  ی وام ور، س اگ ت  ا  دران ن ی ار راب از آر  ی ای ه ده زی د: گ ن ه  ای م ی س -

 سرا

 ان، موسسه مطالعا  تاریخ معاصر ایران، محمدتقی بهرامیِ حرّرومن روالن و گاندی -

 ۱۳۹۴ترجمه شهرام نقش تبریزی، نشر نی،   ، مری کینگ،مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ -
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 کیست  "جان راسکین"راستی! 

کار،  ، نقاش آبرنگکش ( منتقد هنری سرامد انگلیسی در عصر ویکتوریا، و نیز حامیِ هنری، نقشه1900 -1819جان راسکین )

شناسی، معماری، اسطوره،  ی موضوعات متنوعیِ مثل زمین دوستی برجسته بود. او در باره متفکر اجتماعی و انسان

هایش در  که نوشته 90ذوالفنونشناسی و اقتصاد سیاسی نوشت. در واقع راسکین فردی بود  گیاه  شناسی، ادبیات، آموزش، پرنده

 تاثیرگذار بودند.  ضای اجتماعیشدت بر ف ِ زندگی به دوران

 

شعر، نطقِ درسی، راهنما و دستورالعملِ   رساله،  یکسان متنوع بودند. او مقاله،  شکالِ ادبیِ کارهای او بههای نوشتاری و اَ سبک

و تزئیناتِ   انداز، سازه هایی از صخره، گیاه، پرنده، چشم ها و نقاشی ی شاه و پری نوشت. ضمنا طرح   سفر، نامه و حتی قصه

 معماری قلم زد.

 

تری داد که برای  اش بود با گذشتِ زمان جای خود را به زبان ساده های هنری ی اولین نوشته سبک باشکوهی که مشخصه

 کرد. های بینِ طبیعت، هنر و جامعه تاکید می هایش، بر پیوند ی نوشته  بود. در همه اش طراحی کرده انتقالِ موثرترِ نظرات

 

اش بعد  شهرت  شدت تاثیرگذار بود. بعد از مدتی افتِ نام و نشان، و تا جنگ جهانی دوم بر روی دیگران به 19وم قرن در نیمه د

کسوتی در  دلیلِ پیش  کم باالتر رفت. امروزه، به ، کم1960ی  از انتشار مطالعاتِ متعددِ آکادمیک بر روی کارهایش در دهه

 شده. شناخته شکلی گسترده باز هایش به مشغولی مهارتِ دستی، نظرات و دلگرایی، پایداری و  زیست عالقه به محیط

 

ای مفصل در دفاع از کارِ جی. ام.   ( شروع شد، که مقاله1843) "نقاشانِ مدرن"توجه گسترده به راسکین، با انتشار جلد اول 

بعد، حامیِ  به 1850ی  است. از دهه "یعتعینِ طب"کرد که نقش اصلیِ هنرمند تجسمِ دابلیو تِرنِر بود و در آن استدالل می

ازبیش بر روی مسائل اجتماعی و سیاسی متمرکز شد.  اش بودند. بعدا کارهایش بیش هایی بود که متاثر از نظریات رافائلی-پیشا

ای ظریفه در ه اولین کرسیِ استادیِ هنر  ،1869گرِ دگرگونیِ بزرگی در عالئق او بود. در  ( بیان1862- 1860) "تا این آخرین"

، مقاالتِ 1871را تاسیس کرد.  در  "ی نقاشیِ راسکین مدرسه"دست آورد، دانشگاهی که در آن،  دانشگاه آکسفورد را به

( به صورت جزوه منتشر کرد. 1884تا  1871را ) "هایی به کارکنان و کارگرانِ )مزدبگیرانِ( بریتانیای کبیر نامه"ی  ماهانه

                                                                 
90 - polymath،گویند. معموال عالمه، بحرالعلوم و با قدری تسامح، حکیم و فرزانه هم می  : در فرهنگ فارسی، به این نوع افراد 
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منتشر شدند. در جریان همین کار پیچیده و عمیقا شخصی، اصول زیربناییِ  "فورس کالویگِرا"کتابِ هایی که بعدا بصورت  نامه

ی آرمانیِ خود را تکامل بخشید ، تدوین کرد و شرح داد. بخشی از عالئقِ راسکین به دخالتِ اخالق در مسائلِ اجتماعیِ  جامعه

 توماس کارالیل بود.  روز در این کتاب بازتاب دارد که بر اساسِ الگوی استادش

 

شد که راسکین معتقد بود به همرسانشِ بینشِ اخالقی و  های متنوعی  نوشته می بر روی بحث "فورس کالویگرا"ی  کلمه

نگرانِ تکاملِ نوعی بینشِ  بود. او عمیقاً دل هم مطرح کرده "تا این آخرین"کند، بینشی که در کتابِ  اجتماعی او  کمک می

جمعیتِ خِضرِ "به تاسیس  1870ی  ها بود که در دهه ی همین نگرش کارِ صمیمانه بود. در عمل و در نتیجه ارزشیِ اخالقی در

 است. ی مالیِ که تا امروز هم پابرجا مانده دست زد، تولیتِ خیریه "نبی

 

خصوصی قرار ی دولت و بخش  است، بخشِ اقتصادیِ سومی که میدانِ کارش در میانه 91راسکین پیشاهنگِ اقتصاد سوسیال

های خیریه و ناسودبر )غیر  ، نهادهای اجتماعی و نهاد92های غیر دولتی( های مردم نهاد، سازمان ها )سازمان ها، سمن دارد. تعاونی

 اند. انتفاعیِ پیشین( از محصوالت این نوع نگاه به اقتصادِ سیاسی

 

سالگی خطاب به ادوارد فیتزجرالد، مترجم  40ریا، در ی ادبی و هنریِ عصر ویکتو راسکین در جایی، به عنوان منتقدِ برجسته

کنم که اشعار بیشتری از عُمَر  دانم شما که هستید، اما از دل و جان استدعا می وجه نمی من به هیچ"نویسد،  رباعیاتِ خیام می

هرگز خوانده باشم ... و نیز در  تر از این اشعار چیزی عالی  –تا امروز–آید که  خیام بیابید و برای ما ترجمه کنید: به نظرم نمی

 این باره آنچه بتوانم گفت همین است: بیشتر، بیشتر، لطفاً بیشتر!

 گویه از راسکین: چند گزین

 اش. های عشق، سرخوشی و شگفتی هیچ ثروتی مثلِ ثروتِ زندگی نیست. زندگی با تمام قدرت -

اش بخوراند؛ آدمی  و شادمان را بر سرِ سفرههای شریف  مندترین ملت است که بیشترین تعدادِ آدم ملتی ثروت  -

باشد، همیشه   ااش را انجام داده که سقف وظایف زندگیِ شخصی ترین آدم است که در عینِ حالی مند ثروت

 اش.  ترین تاثیرِ مفید را بر زندگیِ دیگران بگذارد، چه با تالش شخصیِ خود یا با اموال گسترده

                                                                 
91 - Social Economy 
ها  دقیق تعبیر را مشخص کرد تا از خلطِ مفاهیم پیشگیری شود. این سازمان در موقع کاربردِ تعبیرِ سازمانِ غیردولتی، باید احتیاط کرد و تعریف - 92

 خوارِ مخفی.  دولتی، و شاید هم فاسد و رانت "رسم به"، غیرِدولتی باشند و "اسم به"ممکن است فقط 
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اش  که مرا، بلکه  فرمانِ غریزیِ جان او  نه این–داشت که خود را راسکینی بنامد!  ِ حقیقی نخواهم هیچ مرید و حواری -

 اش را دنبال خواهدکرد.  و هدایت خالق

دهم.  ام را به کیفیت کارشان نشان می کنم، یعنی حساسیت ام را خودم انتخاب می نه! اینطور نیست! چون من پزشک -

شود.  " انتخاب"گرد و پیدا کن، این پاداشِ مناسب کارگرِ خوب است که ات را هم خوب ب "کار سفت"بله! حتما بنّای 

شان با نرخی ثابت مزد پرداخت شود، اما کارگر  این است که به همه "کار ی نیروهای احترام به همه"نظامِ درستِ 

شود کارش را  ه دادهاست که به کارگرِ بد اجاز  ماند. نظامِ نادرست، وقتی رود، و کارگر بد بیکار می خوب سرکار می

نصفِ قیمت عرضه کند، یا جای کارگرِ خوب را بگیرد، و یا او را از راهِ رقابت مجبور کند در برابرِ مبلغی ناکافی کار 

 کند. 

صدا  "کارگر "و "عَمَله"و دیگری را "آقا"ما دوست داریم یکی همیشه فکر کند و یکی هم همیشه کار کند، یکی را  -

در بهترین حالت، کارگر باید در بیشترِ موارد فکر کند و اهلِ فکر هم باید آستین باال بزند، و  که کنیم؛ در حالی می

خورد و حسرت  کنیم، یکی غبطه می شخصیت می طور که رسم است، هر دو را بی باشند. اما این "آقا"باید هر دو 

زده  فکرِ ناسالم و بیمارگون و کارگران فلکشود از اهلِ  کند؛ و جامعه پر می کشد، دیگری هم برادرش را تحقیر می می

کند و فقط  شود نیروی اندیشه فقط با نیروی کار است که سالمتی اش را پیدا می جاست که معلوم می و بیچاره. این

 خسارت از هم جدا بمانند.  توانند بی تواند شادمان شود، و این دو نمی با نیروی اندیشه است که نیروی کار می

و  93اند. آنارشی )هرج و مرج( ی زندگی اند و قوانینِ جاودانه چیزجاری ل و همکاری )مشارکت( در همهمدیریتِ عق -

  چیز. رقابت، قوانینِ مرگ اند، جاودانه و جاری در همه

 چاپد، اما اهل معامله، فقیران را.  مندان را می راهزنِ معمولی، ثروت -

 ده داری= حداقل تالش برای حداکثرِ باز تولید سرمایه -

ای کالیفرنیایی، معلوم شد یکی از مسافرانِ  ی کشتی این اواخر در الشه"ی زیر از جان راسکین به یادم آمد:  قطعه" -

همراه دویست پوندِ طال داخل آن. او را پس از غرق شدنِ کشتی در ته دریا   کشتی، کمربندی به دور خود بسته بوده،

وقتی "یا او طال را داشته ؟ یا طال او را داشته؟ ثورو هم معتقد بود شد، آ پیدا کردند. حال، در زمانی که غرق می

                                                                 
غیرداوطلب و بی توجه به "الفِ سازمانِ بزرگِ ای مخ ی خود )هرج و مرج( را دارد، چرا که راسکین، به صورت ریشه آنارشی در این جا مفهوم عامیانه - 93

فردی وجود  های فردی و میان توجهی به ارزش قانونی و بی ی آنارشیسم، چیزی به معنایِ هرج و مرج و بی است. در تعاریفِ جامع و نه عامیانه "اخالق

سازیِ ماشینِ مدیریتِ جامعه و  تر است که طبعا با کوچک ستقیمهای هر چه م تر در دمکراسی ندارد. هرچه هست همکاریِ داوطلبانه، آگاهانه و عادالنه

کم، حامیِ نظمِ راستین  ادعا، اینان خود را دستِ  با این "آنارشی یعنی نظم، دولت یعنی هرج و مرج."گوید:  شود. تعبیری آنارشیستی می دولت ممکن می

و   افزایی، با این الگو همدل است، اما چیزی را که هرج و مرج و نافیِ همکاری و هم دهند.  راسکین، نظمی را به دولتِ متعارف نسبت می دانند و بی می

خواهد باشد، همین آنارشیسمِ اصیل یا اصطالحی باشد یا دمکراسیِ  اش هر چه می شمارد. حال، اسم زیر پاگذاریِ هنجارهای توافقی باشد، مردود می

 نفهمِ کند ذهن. نیافتنی با بوروکراسیِ زبانْ بشدت متمرکز،  یا دولتِ بزرگ دست ریزیِ اکثریت، ، دولتِ توتالیتر، دولت با برنامه
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ای است که او را دارد، نه  شود واین خانه شود، بلکه فقیرتر می خاطرِ داشتنِ آن داراتر نمی شود، به دار می  کشاورز خانه

 94"ای است که او دارد. این که خانه

 گاندی: معنای ررو  و قدر  از نگاه راسکین و به روایتِ

 هاست؛  زاد است، داشتنِ قدرتِ تسلط بر انسان چه که زیر اسمِ ثروت، مطلوبِ آدمی اساساً آن

 

گر و هنرمند به سودِ خود و در خدمتِ  کار، صنعت قدرتِ بدست آوردنِ نیرویِ کارِ خدمت"ترین معنا، ثروت یعنی  به ساده

، و "باال و پایین"کند،  شان عمل می هایی که ثروت بر روی زانِ فقر آدم. و این قدرتِ ثروت، البته به نسبتِ مستقیم با می"خود

مندند، و کسانی که حاضرند برای کاالی ما که  ی خودمان ثروت طور با تعداد افرادی که به اندازه شود؛ همین می "کم و زیاد"

 اش کم است، قیمت یکسانی بپردازند. عرضه

 است. "ر ایجاد حداکثر نابرابری به نفع خودمانهن"مند شدن،  ...  به عبارت دقیق، ثروت

 چاپد، اما اهل معامله، فقیران را. مندان را می راهزنِ معمولی، ثروت

  ======================= 

تا  1860در اقتصادِ سیاسی است. این کتاب در فاصله  95"تا این آخرین"ترین و پر سروصداترین کارهای راسکین  یکی از مهم

 شد، پنج سال پیش از جلدِ اولِ کاپیتالِ مارکس.نوشته  1862

 

بَرَد، از نظر تاریخ نگاران به عنوانِ  کردن، بر رویِ طبیعت هم حمله می ی جنبشِ صنعتی این نوشته، چون به تاثیراتِ نابودکننده

 است. حساب آمده در قرنِ بیستم هم به "جنبش سبز"کسوتِ  پیش

 اش شروع کنیم.  انگیز در دورانِ خود آشنا شویم، الزم است اول از اسم ثبرای این که با موضوعِ این کتابِ بح

 کند. تمثیل این است: اشاره می انجیلِ متیاسمِ کتاب به تمثیلی در 

 : 20انجیل متی، 

 کارفرمای دلسوز:

غِ خود چند کارگر بگیرد. توان به ماجرای صاحبْ باغی تشبیه کرد که صبحِ زود بیرون رفت تا برای با وقایعِ ملکوتِ خدا را می"

                                                                 
 1397، ساموئل الکساندر، غالمعلی کشانی، نگاه معاصر، دارندگی در بَسندگی است، 67ص. - 94
95 - Unto This Last 
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 با کارگرها قرار گذاشت که به هر یک، مزد یک روزِ کامل را بدهد، بعد همه را به سرکارشان فرستاد.

اند. پس آنان را نیز به باغِ خود فرستاد و گفت  ساعتی بعد، بارِ دیگر بیرون رفت و کارگرانی را در میدان دید که بیکار ایستاده

ی بیشتری را به کار  ظهر، باز عده ، غروب به ایشان خواهد داد. نزدیکِ ظهر، و نیز ساعتِ سه بعدازشان باشد که هر چه حق

 گمارد. 

جا بیکار  چرا تمامِ روز این"اند و پرسید:  ساعتِ پنج بعدازظهر، بارِ دیگر رفت و چند نفرِ دیگر را پیدا کرد که بیکار ایستاده

 "اید؟ مانده

 "ا کار نداد.جواب دادند: هیچ کس به م"

 "به ایشان گفت: بروید به باغِ من و کار کنید."

غروب آن روز، صاحبْ باغ به سرکارگرِ خود گفت که کارگرها را فرا بخواند و از آخرین تا اولین نفر، مزدشان را بپردازد. به 

ارگرانی شد که اول از همه به کار بودند، مزد یک روزِ تمام را داد. در آخر، نوبتِ ک کسانی که ساعتِ پنج به کار مشغول شده

 شد. بودند؛ ایشان انتظارداشتند بیشتر از دیگران مزد بگیرند. ولی به آنان نیز همان مقدار داده مشغول شده

اید که تمام روز  ی ما داده اند، به اندازه ها که فقط یک ساعت کار کرده پس ایشان به صاحبْ باغ شکایت کرده، گفتند: به این

 ایم؟ ب سوزان جان کندهزیر آفتا

مالک باغ رو به یکی از شاکیان کرده، گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم. مگر تو قبول نکردی با مزدِ یک روز کار کنی؟ 

ام را  خواهد پول خواهد به همه یک اندازه مزد بدهم. آیا من حق ندارم هر طور که دلم می پس مزدِ خود رابگیر و برو. دلم می

 کنم؟ آیا این درست است که تو از سخاوتِ من دلخور شوی؟خرج 

 "ند، اول!ا رشوند و آنانی که آخَ ر میچنین است که آنانی که اول هستند، آخَ بلی! این

. در تفسیرِ حکایت، آمده که صاحب باغ به کارگرانِ ساعتِ یازدهم، اول از همه مزدِ بودی اسمِ کتاب این  داستانِ پشتِ صحنه

در برابر  ،اند فقط یک ساعت کار کنند توانستهاند اما  ی کار بوده از صبح آمادهدهد. باید توجه کرد که این ها  ز را میتمامِ رو

آمده بودند. کنایه از این که تازه واردانِ ایمانی، ممکن است به  به سرِ کار دوازده ساعتِ کارگرانِ اول صبحی که ششِ صبح

ها، فقط از  حال، سابقین و پیشاهنگانِ ایمانی و پرکبکبه او، جایگاهِ بلندتری پیدا کنند، اما در همان ، در درگاهِ"کَرَمِ خدا"مِنّتِ 

بگیرند. بنا به داستان، خدا ممکن  96"مراتبی سلسله" رزقی عدلِ خدا بهره ببرند و حتی کمتر از تازه واردان، رزقی ایمانی یا

یا بیشتر از ایمانِ سابقون و  "هم ارز"است، ایمانی بدهد  یمان رسیدهکس را که همین اکنون در بسترِ مرگ به ا است آن

 پیشاهنگان!

نوازد؛ همه را! به همه  اش جمع است و البته همه را می ، یعنی صاحب باغ )خدا(، تا به آن آخرین نفر حواس"تا این آخرین"

                                                                 
96 - hierarchy :،پایگانی(همتایان افقیِ نظام برابرِ در) فرمانی به گوش نظامِ هیربَدساالری، پایگان 
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رفاهِ بتواند همان   اما گیرنیاورده،  نبالِ کار بوده،ی زندگی، تا کسی هم که د دهد، رزقی متعارَف برای گذرانِ منصفانه رزق می

شان کند. اما اگر تفاوتی و اختالفی در این بین باشد، بر سر حداقلِ رزق  باشد که کارگرِ شاغل. رزقی که تامین را داشته متعارفی

 ایمان و رزقِ ایمانی است؛ بر سرِ مازاد است. "فضلِ"ایمانی نیست، بلکه بر سرِ 

اش، سعی  گذارد. و به جای آن با گسترشِ معنایی و تعمیم اش، کنار می ن، این معنای قدسی و ایمانی را در نوشتهاما راسکی

  جا، سرایت دهد و جاری کند. او در این 97"تدبیر منزل"و اقتصاد به معنای  ،کند تا آن را در اقتصاد سیاسیِ خانوارِ جامعه می

باید حداقل و  "اربابِ جامعه"است که جامعه و  سرِ آنیِ این تعبیر ندارد. در واقع، او بر کارِ زیادی به معانیِ ایمانی و الهیات

شکلی یکسان، از زیستی سرافراز، پرشور، سربلند، بهروزانه و بهزیستانه،  انصاف را در مورد همگان اعمال کنند تا همه به "کفِ"

حال! مرا چه دلخوری و غبطه و حسادتی برای کسانی که "ار باشند؛ و شادکامانه با حداقلِ درآمدی استاندارد و متعارف برخورد

. از این خورند ، اما رزق متعارف میاند اند یا بیکار مانده تر کار کرده از من کم  ترند، یا ناخواسته، از من بیشتر دارند و برخوردار

سرافراز باشم که هم اکنون هستم؛ مرا چه غم! بابت، مرا خیالی نیست و نباید باشد، چرا که باید سیر و پر شور و سرخوش و 

ام و نباید  را باید بگیرم که گرفته نیازمکنند. من، حقِ مورد  که دیگرانی با رفاه و ابزار و تکلفات و تجمالتی بیشتر زندگی می

 "ای کنم. گالیه

 

گردد و برای  های این حق برمی ریشه پردازد و به اما در همین جاست که راسکین، در کتابِ خود، به همین حقِ موردِ نظر می

 تواند باشد....  در کجا و تا کجا می ها دهنی کارگران و تناب ، برای همهکند که حق و انصاف برای کارگر خواننده روشن می

 ،وز پذیریِ شدیدِ عملی از همین کارِ راسکین، و با دنبال کردنِ همین نگاه تا دمِ آخر، آنارشیستی دلس گاندی هم با تاثیر

ی  باقی ماند و با مجموعه کارش در زمینه تولیدِ انبوهخشونت، و  منتقدی رادیکال، اما سازنده نسبت به کلیتِ نظامِ بازارِ و  بی

زیستِ بهروزانه، بهزیست، "پردازی، تمام قدّ به تالشِ عملی و واقعی برای تحقق آن  گذشته از نظریه  98"خودگردانیِ روستایی"

 برخاست.  "سرافراز و پرشور

 

بَرد تا  کار می بود و رفاه برای همه( را برای اقتباس از کارِ راسکین به او با توجه به همین نگاه، تعبیر ساروُدایا )بهروزی و نیک

اش را  ی خوانندگانِ عامی و عادی، صریح و روشن و آشکار کند و پیام ی او را برای توده سخن و عنوانِ تمثیلی و ادیبانه

 ی آخرین برساند. کننده ی هدف و مصرف به دستِ جامعهتر  مستقیم

 

                                                                 
97 - = Oeconomia Economy 
98 - Village Swaraj 
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 بار کیست  گاندیِ این

اند، آن چیزهایی  سخنِ مترجم اشاره شد، موضوعاتی که گاندی را در نگاهِ افکارِ عمومی برجسته کرده طور که در پیش همان

ها  شویم که تاکیدِ خودش بر آن ا وجوه دیگری از او آشناتر میاند. در صفحاتِ بعدی ب شده  نیستند که در این کتاب مطرح

ها کند تا به آرامش و رستگاریِ فردیاش  کلی وقف آن را به "ی  وجودِ خود همه"خواسته که  است و در صورتِ امکان، می بوده

 شود: کار از نظرات خود او و بعد، از نظراتِ دیگران استفاده می برسد. برای این
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 گاندی به روایت خودِ گاندی
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 ۹۹ی خادمینِ مردم )لُک سِواک سانگ( اتحادیه

 

ی خادمین مردم  سِواک سانگ، یا جامعه  ای برای لُک   نامه یک روز قبل از ترور شدن، گاندی اساس 1948ژانویه  29]در روز 

جای آن این اتحادیه را بسازد. او مواردِ زیر را جزوِ  هی ملی هند خود را منحل کند، و ب که در آن خواستار شد کنگره 100نوشت

 شرایط کسانی مطرح کرد که بخواهند عضوش باشند.[ 

ریسیده یا نخی که اِی آی اس اِی تایید کرده -گران باید عادت کند از پوشاکِ خادیِ ساخته شده از نخِ خود هر یک از کنش -1

ی پاریا[ با هر شکل و وضعیت، شخصا یا  طبقه-پنداری ] باشد، باید به نجس استفاده کند و ضد مشروب خواری باشد. اگر هندو

  ی ادیان، برابری فرصت جماعتی، احترام و توجه برابر به همه- باشد و باید معتقد به آرمانِ وحدتِ میان کرده اش پشت در خانواده

 برای همگان، فارغ از نژاد، اعتقاد یا جنسیت باشد.     و مقام

 ی جغرافیاییِ تحت مسئولیتِ خود خواهد بود. اس مستقیم با هر روستاییِ حوزهدر تم -2

 کند. ها را ثبت و حفظ می ی این فعالیت دهد و گزارشِ همه کند و آموزش می نام می گران را از بینِ روستاییان ثبت کنش -3

 کند. ی روز به روز کارش را ثبت و حفظ می پرونده -4

 خود کند.  ِشان مستقل و متکی به کند تا آنان را از راهِ کشاورزی و صنایعِ دستی ی میروستا ها را سازمانده -5

گیری از کاستیِ سالمتی و بیماری   دهد و هر کاری را برای پیش ی پاکیزش و بهداشت آموزش می اهالیِ روستا را در زمینه -6

 دهد. شان انجام می در میان

  101 اقتصادِ ما

ی خود درآورد و بر  ی انسان است که طبیعت را زیر سلطه یکی از نیروهای طبیعت است. اما وظیفه چون شدن هم البته صنعتی

انگیز ایستادگی کند. زندگیِ  العاده وشگفت کند که در برابر نیروهای فوق نیروهای آن چیره شود. شایستگی انسان اقتضا می

 داند. این حقیقت را خیلی خوب می ی ما خود یک چنین پیکار و فتحی است. دهقان و کشاورز روزانه

 

                                                                 
99 - https://www.mkgandhi.org/panchayat_raj/loksevaksangh.htm 

 است. ژانویه آمده 30تاریخ   در سندی دیگر ، - 100
 169 - 164کتابسرا، صص.   ترجمه محمود تفضلی،  سیمای هند، - 101

https://www.mkgandhi.org/panchayat_raj/loksevaksangh.htm
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شدن چیست، جز نظارت و تسلطِ گروهی کوچک بر اکثریتی عظیم؟ در این موضوع هیچ چیزِ خدایی وجود ندارد، و  صنعتی

بگویند، اقلیت در بدکاریِ خود  "نه "ناپذیر هم در آن نیست. اگر اکثریتِ مردم در برابرِ تسلط و تجاوزِ اقلیت  هیچ چیزِ اجتناب

 شد. ناتوان خواهد

 

ام که چنین اعتقادی دارم. اما این اعتقاد مرا در برابر  اعتقادداشتن به طبیعتِ انسان بسیار خوب است. من از آن رو زنده

ها  که ملت های مردم، رود، اما افراد وگروه کند؛ هر چند سرانجام جریان تاریخ خیر است و رو به نیکی می  واقعیاتِ تاریخ کور نمی

های کهن شاهدی برای اثباتِ این مدعا  ها و تمدن مصر و بسیاری از ملت  شوند. رم، یونان، بابِل، شوند، نابود می ده مینامی

با ذکاوتِ عالی  توان امیدوار بود که اروپا،  اند. می هایی پیش از این به سببِ رفتارِناشایستِ خود نابود شده هستند که ملت

ی خویش  دریابد و خط مشی خود را اصالح کند و برای خروج از تمدنِ صنعتیِ فاسدکننده ی خود، این حقیقت را وعالمانه

، بلکه شاید تجدید سازمانی باشد  102ی گذشته نخواهد بود راهی بیابد. این تغییر و اصالح ضرورتا بازگشت به زندگیِ مطلقا ساده

 103مادی تابعِ نیروی معنوی گردد.ها اولویت پیدا کنند، و در آن نیروهای حیوانی و  که در آن روستا

 

اطالعاتِ  جا و ناروا گرفتار شویم. نویسندگانِ اروپایی، به علتِ کمبودِ تجربه و نداشتنِ سرانجام، ما نباید در دام تقلیدهای نابه

ی  جز تا اندازه توانند ی اروپا را در برابر ما قرار دهند، نمی کوشند که نمونه خواهند و می ها می اند. اگر آن درست، ناتوان

وجه شرایط و  کلی با هند متفاوت است؛ در اروپا و حتی در روسیه به هیچ محدودی ما را راهنمایی کنند، زیرا شرایط اروپا به

دانم که هر  عالوه، می جا است، ضرورتا در مورد هند صادق نیست. به چه در اروپا درست و به ن اوضاع و احوالِ هند وجود ندارد. آ

اش  خواهیم برای دردهای فراوان وصیات و خصالِ فردیِ خویش را دارد. هند نیز خصوصیاتِ خود را دارد. اگر میملتی خص

ی درمانی بنویسیم. من  اش نسخه ای بیندیشیم، باید تمام مشخصاتِ روحی و جسمیِ او را در نظر بگیریم و بعد برای چاره

. راست است 104است ها گذشته حاصل و غیرممکن است. هند از طوفان  ی بیکردنِ هند به صورت اروپا کار عقیده دارم که صنعتی

است شخصیتِ فردی خویش را محفوظ  است، با این همه هند توانسته جا گذاشته است که هر یک از این ماجراها اثری از خود به

ا خودش پابرجا مانده است. های بسیار بوده، ام های معدودِ روی زمین است که شاهد سقوط تمدن نگاه دارد. هند یکی از ملت

                                                                 
 گرایی  و نفی آن. اشاره  به بدویت - 102
(، هنوز در همین 2019اقتصادِ کنونیِ جهان ) "جریان اصلیِ"های  گرایان و تکنسین بوم خواهان، زیست پیشرو ترین منتقدینِ اجتماعی، عدالت - 103

  دهد و در عینِ حال، توجه نشان می "ضدیت با علم و فناوری"، "بازگشت به بدویت"ی  جا فورا به خدشه یندر ا  اند. گاندی، حوالیِ رهیافت باال در کاوش

محوری با خودگردانیِ دمکراسیِ مستقیم، -گذارد. تجدید سازمان قدرت در روستا، روستا محوری و معنویتِ توام با عقالنیت را پیشِ پا می-رهیافت روستا

 اش داده.  ی تیزش در همان زمان هم حس کرده و راه حل برای  سازی جهان بوده که او با شامه شهری دقیقا داروی همان سرطانِ
 شود. یک ماه بعد، استقاللِ هند رسمی می - 104



76 
 

هند یکی از چند کشورِ معدودِ جهان است که هنوز بعضی از بنیادهای باستانی خود را حفظ کرده است، اگر چه به خرافات و 

ی خویش از خطاها و خرافات استعدادِ کافی  است که برای تصفیه باشد، اما بارها نشان داده فساد و اشتباهات هم آلوده شده

ی امروز روشن و  ها نفر قراردارد هرگز به اندازه ای که در برابر میلیون قاد من به قابلیتِ هند برای حلِ مسائلِ اقتصادیدارد. اعت

 است.  تر ساخته این مطلب را بر من مسلم 105خصوص که بررسیِ شرایط و اوضاعِ بنگال  است، به استوار نبوده

 شدن بالی صنعتی

کشیِ یک ملت از ملتی دیگر ممکن نیست تا  ی بشری خواهد شد. بهره ی برای جامعهشدن مصیبت کنم که صنعتی تصور می

و  106روی شما باز باشد کشیِ شما بستگی دارد؛ باید بازارهای خارجی به شدن کامال به قابلیتِ بهره زمانی دراز ادامه یابد. صنعتی

شود و تعدادِ  ر روز برای انگلستان کمتر و کمتر میبینیم که این عوامل ه باشد. می در برابرِتان هم رقابتی وجود نداشته

. تحریمِ کاالهای انگلیسی در هند فقط یک نیشِ پشه بود. حال اگر وضع انگلستان چنین 107یابد اش روزانه افزایش می بیکاران

بزرگیِ هند هم  شدن سود ببرد. در واقع، وقتی که کشوری به توان انتظار داشت کشور پهناوری چون هند از صنعتی باشد، نمی

و اگر هند –ها و تهدیدی برای جهان خواهد بود  های دیگر بپردازد، خود بالی بزرگی برای آن ملت کشی و استثمار ملت به بهره

کشی از ملت های دیگر بپردازد؟ آیا  ناچار چنین خواهد شد. پس چرا باید هند را صنعتی کنیم که به بهره صنعتی شود به

، اما 108توانیم برای سیصد میلیون بیکارِ هندی کاری فراهم کنیم ای پیش آمده است؟ ما می چه فاجعهبینید که اکنون  نمی

ترین متفکران  ی دشواری روبرو است که ذهنِ بزرگ تواند برای سه میلیون بیکارِ خود کاری کند و با مساله انگلستان نمی

یک است. برای انگلستان رقیبان نیرومندی در آمریکا، ژاپن، شدن تار ی صنعتی است. آینده انگلیسی را به خود مشغول داشته

کنند. این  اند با انگلستان دارند رقابت می ی صنعتی که در هند تاسیس شده اند. حتی چند کارخانه فرانسه، وآلمان پیدا شده

اش  پدیدار خواهد گشت.  نسانیاست در آفریقای جنوبی هم، با منابعِ عظیمِ طبیعی و معدنی و ا ای که در هند پیدا شده بیداری

است بگویید که آفریقاییان،  آید. ممکن نظر می قدرتِ عظیمِ انگلستان در برابر نژادهای نیرومندِ آفریقا بسیار حقیر و ناچیز به

ند اند، اما وحشی نیستند و در ظرفِ چند سال مللِ غربی دیگر نخواه وحشیانِ نجیبی هستند. آری، مسلماً آنان شریف و نجیب

شدن برای غرب تاریک است، آیا برای هند از  ی صنعتی دانِ کاالهایشان استفاده کنند. اگر آینده توانست از آفریقا به شکلِ زباله

                                                                 
روزگار( حاکم   آسایی در بنگال و کلکته )مرکز فرهنگیِ هندِ آن مسلمان، صلح معجزه-ی هندو های دو طرفه عام پس از قتل  تر از یک ماه بعد، کم - 105

سال(، شاهدیم  70)بعد از  2019زند. اما در سالِ  هم می  بینی گرِ بزرگی، دست به پیش بین است و مثل هر کنش جا بسیار خوش شود. گاندی در این می

 اند. ههای قابلِ توجهی داشت ، ولی امروز در جهان بازتاب بوده "بینانه زیادی خوش"هایش  بینی پیش  که حداقل در مورد هند،
شدن. شرط اصلیِ ورود به سازمان تجارتِ جهانی هم  کردن، جهانی گردایی، جهانی ی آن: جهانی شده تاکید بر مفهومِ امپریالیسم و تعبیرِ تلطیف - 106

 همین است.
 ی دنیا دارد ای است به ناممکن بودن رشدِ ابدی، حتی برای بریتانیایی که بازارهایی به وسعت همه اشاره - 107
ی ریسندگی و بافندگیِ  تر، با چرخه خصوص صنایعِ دستیِ روستایی و از همه مهم نظور، توان هندیان برای اشتغالِ فوری در صنایع دستی و بهم - 108

 ترین راه حل اضطراری و ممکن( است. ی خادی )به عنوانِ دمِ دست پارچه
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 این هم تاریک تر نخواهد بود؟

 جنگِ طبقاتی ضروری نیست

دار  ما از سرمایه 109هستیم. "داری نابودیِ سرمایه"نیستیم، اما در پیِ  "دار نابودیِ سرمایه"خشونتی در پیِ  ما با روشِ بی

کنند و افزایش  ی او را حفظ می اند، سرمایه به او وابسته  کنند، دارِ کسانی بداند که برای او کار می خواهیم که خود را امانت می

قدرت است. هم خود  "کار"قدرتی است،  "سرمایه"مانند. اگر  دهند. کارگران هم در انتظار تغییر اعتقاد سرمایه دار نمی می

گری یا سازندگی صرف شود. هر یک از این دو نیرو به دیگری بستگی دارد. همین که کارگر به   قدرت ممکن است برای ویران

دار باشد، شریکِ او خواهد گشت. اما اگر بخواهد خود تنها مالکِ  ی سرمایه و برده  ببرد، به جای آن که بنده قدرت خود پی

 گذارد خواهد کشت.  طال می اش تخم قین، مرغی را که برای، به احتمال ی110صنعتی بشود

 

شود و  ای پر آب متولد می نابرابری در هوش و استعداد و امکانات تا آخرِزمان ادامه خواهد داشت. کسی که در ساحلِ رودخانه

اگر این نابرابری وجود کند حاصلِ کشت بردارد.  تواند خیلی بیش ازآن کس که در بیابانی خشک زندگی می کند می زندگی می

شدن از ضروریاتِ زندگی حقی مساوی با  مند توان چشم پوشید. هر فرد برای بهره دارد، در برابرِ آن از حقِ برابری هم نمی

جا که هر حقی همراه خود ایجاد وظیفه می کند، برای  دیگران دارد. همان گونه که پرندگان و حیوانات هم حقی دارند، و از آن

ی متناسب با آن را مشخص ساخت؛ و در این مورد درمانِ مشکل آن است  یستادگی در برابر تجاوز به حق، باید وظیفهعالج و ا

کنم، آن است  که با عضله و دستِ خود کار می ی من  که ازحقِ برابریِ اساسی و بنیادیِ زندگی حمایت شود. در مقابل، وظیفه

دار و  کند، همکاری نکنم. بنابراین اگر من حقوقِ اساسی را برای سرمایه محروم میی کارم  که با کسی که مرا از ثمره و نتیجه

اش  نباید برای نابودی او اقدام کنم، بلکه باید برای متقاعدکردنِ او به وظیفه باشم،  که باید هم قبول داشته کارگر قبول دارم، 

چنین وقتی   کند باز خواهدشد. هم برای فهمِ کارِ نادرستی که میدار بپردازم، دیدگان او  بکوشم. اگر من به ناهمکاری با سرمایه

زیرا باید همکارانِ خود را   باشم که کسِ دیگری جای مرا خواهد گرفت، داشته کنم، نباید بیم  که من از همکاری خودداری می

ریانی بسیار کُند و طوالنی دارد، اما ها ج هم متقاعد کنم که به بدکاریِ کارفرما کمک ندهند. بدیهی است این نوعِ پرورشِ توده

دار  شود که نابودیِ سرمایه آید. باید نشان داده شمار می ترین روش هم به ترین روش است، ضرورتا سریع جا که این مطمئن از آن

هیچ انسانی جا که هیچ انسانی آن قدر بد نیست که نتواند به رستگاری برسد،  سرانجام به معنای نابودیِ کارگر است، و از آن

                                                                 
دهد  ی فرانسویِ کارگران اطمینان می  ترین اتحادیه قیق به رومن روالن و بزرگشده و د ای تایپ نامه )چهارده سال پیشتر(، در پاسخ 1933در سال  - 109

کار و منافعِ سرمایه، طرف کارگران را خواهد گرفت، ضمنِ تاکید بر رعایتِ حرمت و منافعِ عمومیِ هر  که در صورتِ بروزِ تعارضِ آشکار بینِ منافع نیروی

 است. ی بعد آمده زند. این پاسخ در چند صفحه بار، از نابودی هم حرف می کند.  ولی این داری نمی سرمایه دو طرف در مواردِ دیگر. اما صحبتی از نابودیِ
 دار اشاره به نابودکردن خودِ سرمایه - 110
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 خطا و کامل نیست که به خود اجازه بدهد موافق نابودی کسی باشد که  در نظر او بد و فاسد است. قدر بی هم آن

  داریِ اقتصادی ی امانت نظریه
 154، خجسته کیا، نشر مرکز، ص. مهاتما گاندی در جستجوی حقیقتاز کتاب 

ی آن ثروت  دست آورده باشم، باید بدانم که همه از تجارت و صنعت بهباشد یا  فرض کنید که مبلغ هنگفتی ثروت به من رسیده

ها انسان دیگر. باقیِ ثروتِ  مندانه است مثل میلیون بخشی از آن متعلق به من است که حق زندگی شرافت  به من  تعلق ندارد،

ی سوسیالیستیِ مربوط  کردم که نظریهمن به جامعه تعلق دارد و باید در جهت رفاه جامعه صرف شود. این نظر را زمانی اعالم 

دهم که آنان  داران و اربابان در کشور مطرح شد؛ و نظر این بود که این طبقات ممتاز را از میان بردارند. اما ترجیح می به زمین

ورند. کارگر آ می سطحِ کسانی شوند که با کارکردن نان خود را در شان، هم دست از طمع و حسِ مالکیت بردارند و به رغمِ ثروت

 ی خود او صاحبِ ثروت است، یعنی قدرت کارکردن. )هندِ رویاهای من( اندازه مند هم به باید بداند که ثروت

که جمع کثیری  ای درست باشد دیگر این بود، موضوع بحث نیست. اگر نظریه دار خواهند که با این تعریف چندنفر واقعا امانت این

ای در این نظریه وجود ندارد  کند توفیق بیابد یا ناکام بماند. نکته ر اهمیت ندارد. فرقی هم نمیاز آن پیروی کنند یا تنها یک نف

 (1939ژوئن  3  توانید بگویید عمل به آن دشوار است. )هاریجان، که می  که بگویید از قدرتِ فهمِ عقل خارج است؛ گو این

 

اش فکر شود و در اجرای آن بکوشند، زندگی در این دنیا   ر بارهداری نظری ساختگی است. اما اگر د ممکن است بگویید امانت

داریِ مطلق مثل تعریف اقلیدس از نقطه، انتزاعی و نامحصل است. اما اعتقاد راسخ دارم  توام با عشقِ بیشتری خواهد بود. امانت

گر برای همیشه در گسترشِ داری را سرکوب کند، خود در دام خشونت خواهد افتاد و دی که اگر دولت با خشونت سرمایه

ماند. خشونتِ دولت صورتی متمرکز و سازمان یافته دارد. فرد ذیروح است؛ ولی چون دولت ماشینی  خشونتی ناکام خواهد بی

دهم.  داری را ترجیح می ی امانت روح است، ترکِ خشونت که به وجودش وابسته است ممکن نخواهد بود. از این رو من نظریه بی

داری را  شه وجود دارد که دولت علیه کسانی که با او موافق نیستند بسیار خشونت کند. اگر اشخاصِ ذینفع امانتاین خطر همی

همین دلیل در  وقتی است و اگر نپذیرند، معتقدم که با حداقلِ خشونت از آنان سلب مالکیت شود ... )به بپذیرند جای خوش

گیری رسیدگی شود، و اگر الزم است که مِلک ضبط شود ... باید غرامتی  رایگفتم برای تصرف هر مِلک با  "کنفرانسِ میزگرد"

از   ضررتر از خشونت دولت است. با وجود این چون چاره نیست، ی من خشونتِ مالکیتِ خصوصی کم پرداخت یا نه( به عقیده

  ,p. 1935(The Modern Review ,412(حداقلِ مالکیتِ دولت حمایت خواهم کرد. 
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پردازم. وقتی در  این نکته می  توان گرداند و سازمان داد. به است که بگویند جامعه را بدون خشونت نمی باب شده این روزها

اش اثر  دلیل  کند، افتد و از پدر اطاعت می فکر تالفی نمی زند و فرزند به اش را سیلی می ای پدری فرزند ناخلف خانواده

ی  ی اداره اعتقاد من این امر در راس نحوه کند. به ای را احساس می ارِ پدر عشق آزردهبلکه در پسِ رفت  ی سیلی نیست، بازدارنده

کند.  تر است، نیز صدق می ی بزرگ ی جامعه، که خانواده چه در باب خانواده صادق است در باره جامعه باید قرار گیرد. آن

 (1938دسامبر  3)هاریجان، 

فضیلتی اجتماعی است که چون دیگر فضایل باید پرورش یابد. مسلما   ست،معتقدم که عدم خشونت صرفا فضیلتی شخصی نی

تر این رفتار است  چه من انتظار دارم گسترش هر چه وسیع چرخد. آن رفتار متقابل در جامعه عمدتا بر تبیین عدم خشونت می

 (1939ژانویه  7المللی. )هاریجان،  در مقیاس ملی و بین

تر خواهد بود. این  های دیگر هم ماندنی آمیز است و نه استتاری. اطمینان دارم از نظریه حتداری من نه مصل ی امانت نظریه

مندان  آن عمل نکردند دلیل بر بطالن آن نیست، بلکه ضعف ثروت  مندان به که ثروت  ی فلسفی و دینی دارد. این نظریه پشتوانه

در روش عدمِ خشونت آدمِ بدکار اگر خطای خود را تصحیح  ی دیگری با عدم خشونت سازگار نیست. رساند. هیچ نظریه را می

شود.  کلی منزوی می نکند مسئولِ فرجامِ خود است. یا از طریقِ عدمِ همکاریِ بدون خشونت به خطای خود پی می برد، یا به

 (1939دسامبر  16)هاریجان، 

تفاوتی ندارند. در اجرای روش عدم خشونت باید بر  مندان جز در پول درآوردن با دیگران با این عقیده کامال موافقم که ثروت

این باور بود که با رفتاری انسانی و سنجیده هر آدم فاسدی هم ممکن است اصالح شود. باید به نیکی فطری انسان توسل 

خود، بلکه  خیر جامعه نیست که هر عضو آن شایستگی و لیاقت خود را نه در بزرگ نمودن  جوییم و منتظر پاسخ بمانیم. آیا به

های خود را تمام و  روحی بنا کنیم که کسی نتواند استعداد ی برابرِ بی کار برد؟ ما بر آن نیستیم که جامعه برای خیر همگان به

دار  های پول که آدم کنم، این نابودی است. پس نظری که من پیشنهاد می ای محکوم به کمال در آن بروز دهد. چنین جامعه

ثروت را وقف خدمت به مردم کنند، کامال رواست. سخنی است که بر   مندانه(: ولی آن رند )البته شرافتکرور کرور پول درآو

ی فعلی است که هر کسی  تر از شیوه معرفتی غیرمعمول تکیه دارد. این روش استنتاج نوین زندگی، که منافع عام دارد، مطمئن

 (1942فوریه  22)هاریجان، اش، فقط برای خودش زندگی کند.  توجه به وضع همسایه بی

 فقر در میان فراوانی 

 227، انتشارات امیرکبیر، ص. مردم برادرند  همهاز کتابِ 

 های اخالقی را نادیده بگیرد و محترم نشمارد درست نیست.   اقتصادیاتی که ارزش
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فصلِ  و عاملِ عمده، برای حل انِ یکعنو های اخالقی به کردنِ ارزش خشونتی به اقتصادیات، به مفهومِ وارد  گسترشِ قانونِ بی

 المللی است. بازرگانیِ بین

غذا و  کس از احتیاج به صورتی باشد که در شرایطِ آن هیچ ی جهان باید به به گمان من، ساختمانِ اقتصادیِ هند و حتی همه

اش را  ت آورد که نیازهای زندگیدس کس باید بتواند کاری مناسب و کافی برای خود به عبارتِ دیگر هر لباس در رنج نباشد. به

ها،  ی عالم تحقق بپذیرد که وسایلِ تولید احتیاجاتِ اولیه در اختیار توده تواند در همه برآورده سازد. این آرمان فقط وقتی می

ه خدا که هوا و آبی ک چنان کس باشد. هم ی آزاد همه زیر تسلطِ خود آنان باشد. این وسایلِ تولید باید در دسترسِ استفاده

 کشی از دیگران بشود. ای برای استثمار و بهره ها نباید وسیله و بهانه آفریده هم باید چنین باشد. این

 

توجهی به  بود. بی انحصارِ مالکیتِ این وسایلِ تولید، از طرفِ یک کشور یا یک ملت یا یک گروه از اشخاص امری نادرست خواهد

ی هند بلکه در سایر نواحیِ جهان  زده تنها در سرزمین مصیبت فقری است که امروز نهدستی و  این اصلِ ساده، علت و دلیلِ تهی

 هم شاهدِ آن هستیم.

پذیر نیست. ازین رو من در  توانم ببینم چنین آرمانی تحقق جا که من می آرمانِ من توزیعِ مساوی و برابرِ ثروت است. اما تا آن

 کنم. ش میی آن تال        راهِ توزیعِ مناسب و شایسته

حدِ  سرحدّ کمال برسد باید عدمِ تملک هم به محبت هرگز با مالکیتِ خصوصی سازگار نیست. از لحاظ نظری وقتی محبت به

تواند به کمالِ محبت و نهایتِ  قرار انسان فقط وقتی می کمال برسد. بدنِ ما آخرین ملکی است که ما صاحبِ آن هستیم. بدین

 باشد مرگ را استقبال کند و از بدن و جسمِ خویش هم در راهِ خدمت به بشریت بگذرد. هعدمِ تملک نایل شود که آماد

ی کمال محبت نایل  مرحله اما این وضع فقط از لحاظ نظری درست است. درزندگی عادی عمالً بسیار مشکل است که ما به

ماند و  اهدماند. انسان همیشه ناکامل باقی میعنوانِ ملکی در اختیارِ خودمان باقی خو شویم. زیرا بدن و جسمِ ما همواره به

اش آن است که دائما در راه کمال خویش بکوشد. بدین قرار وصول به کمالِ محبت یا عدم تملکِ مطلق هم، تا وقتی  سرنوشت

ک آن نزدی زنده هستیم ناشدنی است. اما این هدفی است که باید به طور مدام به سمت اش تالش کنیم و هر چه بیشتر به

 شویم.

ی ما از جهتی دزد هستیم. اگر چیزی را که مورد نیاز فوری و آنی من نیست بردارم و آن را برای خود  دارم که همه  عقیده

گونه استثنایی این است که طبیعت  هیچ کنم که قانون اساسی طبیعت بی ام. من تصور می دارم، طبعا آن را از دیگری دزدیده نگه
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باشد  چه را که مورد نیاز خودش می کند. و اگر هر کس فقط آن ی کافی تولید می ی ما به اندازه زانهبرای تامین احتیاجات رو

مرد. اما تا وقتی که این  کس از گرسنگی نخواهد بردارد و نه بیشتر، دیگر در این جهان فقر و احتیاج وجود نخواهد داشت و هیچ

 شغولیم.نابرابری وجود دارد طبعا ما به دزدیِ سهم دیگران م

گویم کسانی از ما  شان خارج کنم. اما می خواهم اموال کسانی را که مالک آن هستند از تصرف و نمی 111من سوسیالیست نیستم

خواهم ثروت  وجه نمی هیچ ها به روشنایی دست یابند، باید این قاعده را دنبال کنند. من به خواهند در میان تاریکی  که می

ام. اگر کسی چیزی بیش از من  خشونتی( عدول کرده . زیرا در این صورت از قانون آهیمسا )بیاش بگیرم کس را از دست هیچ

 باشد. دارد، بگذار داشته

 چیزی باشم که به آن نیاز ندارم. شود، جرات ندارم مالک آن جا که به تنظیم زندگی خود من مربوط می اما تا آن

خورند و این وعده هم فقط شامل یک  روز فقط یک وعده غذا میما در هند سیصد میلیون نفر نفوس داریم که در هر 

باشند و غذای  )نان فطیر هندی( است با کمی نمک و بی هیچ چربی. تا وقتی که سیصدمیلیون نفر لباس نداشته "چاپاتی"

فهمیم، باید  دانیم و می چیزی باشیم. شما و من که بیشتر می دست نیاورند شما و من حق نداریم که مالک هیچ بهتری به

 باشند. ها بتوانند غذا و لباسی داشته احتیاجات خود را محدود کنیم و حتی داوطلبانه گرسنگی را برای خویش بپذیریم تا آن

هر چند آن چیز در   نکردن پیوند دارد. اگر کسی مالک چیزی باشد که به آن احتیاج ندارد، چیزی )عدم تملک( با دزدی بی

دیدن آینده  بودن طبعا به معنای تدارک شده به حساب بیاید. مالک باشد، باید اکنون مال سرقت امدهدست نی اصل از دزدی به

 است.

 دارد. تواند چیزی برای فردای خود نگه ی قانون محبت )ساتیاگراهی= سالک ساتیاگراها( نمی یک جویای حقیقت و دنبال کننده

آفریند. بدین قرار اگر  چه اکنون مورد نیاز شدید است، نمی ز بیش از آنکند، او هرگ خداوند هرگز چیزی برای فردا ذخیره نمی

ما به مشیت الهی او متکی هستیم باید مطمئن باشیم که او هر چه را که مورد نیاز ما باشد به ما خواهد داد. مقدسان و 

اند. ما نسبت به این  خویش یافته اند، همیشه از تجارب خود دالیل کافی برای خداپرستانی که با چنین اعتقادی زندگی کرده

)منسوب به مسیح(، جاهل  "رساند و نه بیش از آن ی مورد نیاز انسان را به او می خداوند در هر روز، نان روزانه"قانون الهی که 

                                                                 
ن تعبیر )من ی سوسیالیسم در صفحاتِ پیشین )در بخش کمونیسم شوروی و سوسیالیسم( آمد. روشن است که در ای ترِ گاندی در باره نظرِ مشروح - 111

های  سلبِ مالکیت"سیاستِ اجباریِ ، یا(نهرو  دیدگاه) ملی بزرگِ صنایعِ کند که ایجادِ هایی اشاره می سوسیالیست نیستم(، به آن نوع سوسیالیست

ها نیازمندِ خشونتِ دولتی برای  حل کردند. این راه ی متمرکز دولتی یا شورایی دنبال می ابزارِ تولید را از سوی برنامه "سلبِ مطلقِ مالکیتِ"یا  "بزرگ

شدن،  اند. او در گفتگویی با رهبر حزب کمونیست هند، چند روزِ مانده به ترور جلوگیری از ابتکار عمل و آزادیِ اقتصادی شهروند و نفیِ حقوق مالکیت

 کند. تاکید می "بودن  به تعریفِ خود سوسیالیست"مشخصا باز هم به 



82 
 

ها ناشی  های گوناگون و مصائبی است که از آن وجود آمدن نابرابری اعتنایی موجب به ایم و همین جهل و بی اعتنا مانده و بی

گیرند. در  شدن قرار می توجهی و تباه همین جهت مورد بی ی نیازشان دارند که به مندان ذخایری بیش از اندازه شود. ثروت می

داشت که به  میرند. اگر هر کس فقط آن مقداری را نگاه می کشند و از احتیاج به غذا می ها نفر گرسنگی می حالی که میلیون

مندان هم  کردند. در وضع موجود ثروت ماند و همه با رضایت و خشنودی زندگی می محتاج باقی نمی کس آن احتیاج دارد، هیچ

کمتر از فقیران، ناراضی نیستند. فقیر در حسرت آن است که میلیونر شود و میلیونر در پی آن است که میلیاردها برسد و 

ی  دادن عمومی روحیه ابتکار خویش و به منظور گسترشمندان باید به  جهت ثروت اش را چندین برابر سازد. به این ثروت

آسانی  گان به رضایت و شادمانی، از مالکیت خود چشم بپوشند. اگر آنان اموال خویش را در حد معتدلی حفظ کنند، گرسنه

 مندان زندگی کنند. شد و ضمنا این درس را خواهندآموخت که با رضایت در کنار و همراه ثروت سیر خواهند

 

ی  خشونتی است. کار کردن در راه برابری اقتصادی به مفهوم لغو مبارزه همراه با بی  ری اقتصادی کلید اصلی برای استقالل،براب

ی  مند که قسمت عمده ابدی و دائمی سرمایه و کار است. این کار به این معناست که از یک سو وضع گروهی معدود ثروت

گرسنه و عریان، به شکلی متعادل و هم سطح  ها نفر نیمه وی دیگر وضع میلیونثروت ملت در دست آنان متمرکز است و از س

 شود.

ها گرسنه باقی هست، برقراری یک سیستم حکومت متکی  مندان و میلیون ی وسیع میان ثروت بدیهی است تا وقتی که فاصله

 خشونتی ناشدنی است. بر بی

تواند حتی یک روز هم در هند آزاد باقی بماند، چون  ی فقیر کارگر نمی ی طبقه های تیره نو و کلبه های دهلی  تضاد میان کاخ

باشند. اگر از ثروت و قدرتی که  سان داشته مندان نسبت به زمین، حقوقی یک وقتی هند آزاد خواهدبود که فقیران و ثروت

وزی انقالبی خونین پیش ناچار ر  نظر نشود، خاطر مصلحت عمومی  به شکلی داوطلبانه صرف آورد به وجود می ثروت به

ام مسخره می کنند، من باز هم به این  کرده  را که من مطرح "داری ثروت امانت"ی  که بسیاری اشخاص نظریه خواهدآمد. با این

خشونتی هم آسان نیست و بسیار  نظریه معتقد هستم. راست است که تحقق این نظریه بسیار دشوار است. اما وصول به بی

 دشوار است.

باشد که احتیاجات طبیعی خود را تحصیل کند  ی آن را داشته ار بستنِ واقعی برابری توزیعی در آن است که هر کس وسیلهک به

خواهد و دیگری  ی نان خود فقط دویست گرم آرد می و نه بیشتر. مثال اگر کسی هاضمه و اشتهایی  ضعیف دارد و برای تهیه

 زمند است، هر دو باید در وضعی باشند که بتوانند احتیاج خود را ارضا کنند.کیلو آرد نیا اشتهایش بیشتر است و به نیم
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ای که  وجود آید. جامعه کلی دگرگون شود و نظمی نو به که این آرمان تحقق پذیرد وعملی شود، باید نظم اجتماعی به برای این

د، شاید ما نتوانیم به این هدف برسیم اما تواند راه دیگری برای خود برگزین خشونتی متکی باشد، نمی بخواهد بر اساس بی

همان نسبت که ما به مقصد  آن نزدیک تر شویم. به باید در ذهن خود این طرح را بپذیریم و بکوشیم که همواره به دست کم می

وجود آوردن  همان نسبت هم در به شویم شادمانی و رضایت بیشتری در خود خواهیم یافت و به و هدف خود نزدیک می

 ایم. خشونتی موفق شده ای متکی بر بی  عهجام

 خشونتی تحقق بخشید.  توان برابری توزیعی را از راه بی اکنون ببینیم که چگونه می

است و جزئی از زندگی خویش کرده، نخستین اقدام آن است که تغییرات الزم را در زندگی  برای کسی که این آرمان را پذیرفته

 وجود آورد. شخص خویش به

 

آورد  دست می همواره فقر هند را در نظر آورد و احتیاجات و مصرف خود را به حداقل برساند. مزدی که از راه کار خود به باید

اش باید با  باشد. محل سکونت کلی از نیرنگ و تقلب خالی و دور باشد. نباید هیچ میلی برای احتکار در او وجود داشته باید به

ی مظاهر زندگی باید محدود ساختن خویش و تسلط بر نفس را پیشه کند. فقط  د. در همهاش متناسب شو ی زندگی شکل تازه

چه را مقدور هست در زندگی شخصی خود انجام داد، در وضعی خواهد بود که بتواند آرمان خود را در میان  وقتی که تمام آن

 دوستان و خویشاوندان و همسایگان خود هم موعظه کند.

دار ثروت اضافی خویش  مندان خود را امانت ی برابری توزیعی، متکی بر آن است که ثروت ظریهبدیهی است اساس این ن

باشند. برای این که چنین  شان ثروت داشته گان  بشمارند. زیرا بنابر این نظریه، آنان نباید حتی یک روپیه هم بیش از همسایه

مندان را از  خشونتی متوسل شد؟ و آیا باید ثروت و دارایی ثروت ییی برقرار شود چه باید کرد؟ آیا باید به روش ب وضع عادالنه

آمیز  ایم و این اقدام خشونت تصرف ایشان خارج ساخت؟ اگر به چنین کاری بپردازیم طبعا به اقدامی خشونت آمیز پرداخته

آوری کند،  ونه ثروت را جمعگ داند چه ی که می"آدم"تواند به سود جامعه باشد. جامعه فقیرتر خواهد شد چون از مواهب  نمی

 خشونتی خیلی برتری دارد. این جهت مسلما روش بی شد. به محروم خواهد

چه مورد نیاز منطقی  اش را در اختیار و تصرف خود خواهد داشت. اما از آن فقط آن مند، ثروت و دارایی آدم ثروت  در این روش،

شده  کرد که اموال سپرده دار عمل خواهد صورت یک امانت اش به ثروتی  مانده  کرد. در مورد باقی شخص اوست استفاده خواهد

 دار است.  نفع جامعه مصرف شود. در این روش فرض اصلی بر شرافت و درستیِ شخص امانت به او باید به
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ران نشوند و دار فقی مندان داوطلبانه و به مفهوم واقعیِ کلمه سرپرست و امانت اما اگر با وجود حداکثر کوشش، باز هم ثروت

باید کرد؟ در کوشش برای حل این معما من به راه   مال شوند و از گرسنگی بمیرند چه ها هر روز بیش از پیش پای این

 ی ایشان خواهد بود. ناپذیر مبارزه ی شکست ام که حق مردم فقیر و وسیله آمیز رسیده ناهمکاری و نافرمانی مدنی و مسالمت

 مکاری فقیران در جامعه ثروتی انباشت کنند.ه توانند بی مندان نمی ثروت

خود را از   خشونتی، درستی بدانند و دریابند، نیرومند خواهند شد و خواهند آموخت که با ابزار بی اگر فقیران این مطلب را به

 ها را تا سرحد مرگ از گرسنگی کشانده، آزاد کنند. فشار نابرابری که آن

کارهایی بپردازیم که   تر ازین وجود دارد که همه در هر روز یک ساعت به تر یا ملی ی نجیبانهتوانم تصور کنم که هیچ اقدام نمی

توانم تصور کنم  ی بشری کنیم. نمی کنند و از این راه خود را همانند ایشان و از طریق ایشان همانند جامعه فقیرترین مردم می

 خاطر فقیران، درست مثل ایشان کار کنم. ا و بهکه برای ستایش خداوند راه بهتری از آن هست که به نام خد

 

ی نان  ها ممکن است کار تهیه فداکاری انواع بسیار دارد. یکی از آن "دست آور. ات به ات را با عرق جبین نان"گوید:  انجیل می

احت کافی وجود خاطر نان خودشان کار کنند و نه بیشتر؛ برای همه، هم غذای کافی و هم آسایش و استر باشد. اگر همه به

 داشت. خواهد

بود.  بینیم نخواهد ها که در اطراف خود می روزی ی جمعیت اضافی هیاهو برنخواهد خاست. بیماری و این قبیل تیره دیگر در باره

 بود. ترین شکل فداکاری خواهد عالی این نوع کار، 

خاطر محبت و  ی آن کارها به دپرداخت، اما همههای خود یا با مغزهای خود به کارهای دیگری هم خواهن  طبعا مردم با بدن

پاک و نجس وجود نخواهد   قدر و پست،  بود. در این صورت دیگر غنی و فقیر، عالی خاطر خیر و منفعت عمومی  جامعه خواهد به

 داشت.

اش این است که  لپردازم؟ دلی ممکن است به من بگویند من که احتیاج ندارم برای غذای خودم کار کنم، چرا به ریسندگی می

کنم.  زندگی می  ام تعلق دارد، وطنان چه به هم ام و مال من نیست. من با غارت آن خورم که خودم تهیه نکرده من چیزی را می

 کرد. نویسم بهتر درک خواهید چه را که می ای را که در جیب دارید دنبال و تحقیق کنید، حقیقت آن اگر ردّ هر سکه

هایی نیاز ندارند، بلکه نیازمندند که کاری  ها به چنین صدقه گان به ایشان توهین کنم. آن اس به برهنهمن نباید با بخشیدن لب

 شان فراهم کنم که با آن زندگی کنند. برای
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 من نباید مرتکب این گناه شوم که شبیهِ ارباب و سرپرست ایشان بشوم.

بخشید و نه  نانِ خود را به آنان خواهم ، دیگر نه خُردهشدن ایشان سهیم و مسئول هستم وقتی فهمیدم که من هم در فقیر

شان  داشت، در عوض، با کار خود به کمک هایم را به ایشان تقدیم خواهم ام را، بلکه بهترین غذا و لباس ی کهنه و مندرس جامه

 خواهم رفت ...

خورند، دزدان محصول  دون کار خود غذا میاست کسانی که ب کند و گفته است تا غذایش را خودش تهیه خداوند انسان را آفریده

 کار دیگران هستند.

سار  غذا هست ما باید از استراحت خود یا از صرف یک غذای کامل شرم کار و  بی تا وقتی که یک نفر مرد یا زن تندرست بی

 باشیم.

 آلود و حرام است. ام گناه های مردم تقسیم شود، برای من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هر چه نتواند با توده

نظر کردن من از هر نوع تملک بخندد. برای من چشم پوشیدن از تملک، خود غنیمتی مثبت  صرف  دنیا آزاد است که ... به

ای             بهاترین گنجینه خواهد کسی باشد که بتواند از لحاظ شادمانی و رضایت خاطر با من برابری کند. این گران است. دلم می بوده

کنم خود مردی  ی ارزش فقر موعظه می است که مالک هستم. ازین لحاظ شاید درست باشد بگوییم در حالی که من در باره

 مند هستم. ثروت

چیزی جز انحطاط اخالقی منجر شود. هر فرد بشری حق  تواند به العاده، می است که تهیدستی و فقر فوق کس نگفته هرگز هیچ

اش غذا و لباس و مسکن الزم و مناسب را  باشد که برای ق دارد کار و شغلی مناسب خود داشتهزندگی دارد و ازین جهت ح

 فراهم سازد.

 برای این موضوع بسیار ساده، الزم نیست از علمای اقتصاد و قوانین ایشان کمک بگیریم.

ی معاش  منظم، تامین وسیله ی در یک جامعه "در غم فردا مباش."های مقدس جهان دستور هست که  ی کتاب تقریبا در همه

ترین کارهای جهان باشد. در واقع مالک و میزان نظم هر کشور نباید در تعداد میلیونرهای آن، بلکه  برای هر شخص باید آسان

 های آن باشد. باید در نبودن گرسنگی و احتیاج در میان توده
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خاطر آن از راهِ  شود که به غذایی مجانی دادهپذیرد که به شخص تندرست و کارآمد  من این فکر را نمی 112ی"آهیمسا"

شود تعطیل  ها غذای مجانی توزیع می ها را که در آن "ساداوراتا"داشتم تمام  باشد. اگر قدرت می مندانه کار نکرده شرافت

 کردم. می

 کند. گی و تزویر و حتی جنایت را تشویق می کند، و تنبلی و بیکار این قبیل موسسات، ملت را منحط می

خاطر فردا زندگی  به  اش، ی شاعرانه بنابر غریزه  شده(، )منظور رابیندرانات تاگور است که با این تعبیر هم شناخته می شاعر

دهد که  گانی را قرار می ی ما تصویر زیبای پرنده زده خواهد که ما نیز چنین باشیم. او در برابر دیدگان حیرت کند و می می

ی  گان غذای کافی روزانه دهند. اما این پرنده ی شادمانیِ خویش را سر می آیند و نغمه از در میهنگام صبح در آسمان به پرو

ها  است، در دل آسمان جریان افتاده ها به هایی که در طول استراحتِ شبِ پیش، خونی تازه در آن اند و با بال خود را داشته

خاطر ناتوانی حتی با زور و اصرار هم  ام که به گانی را دیده پرنده اند. در حالی که من با کمال درد و رنج پرواز در آمده به

 های خویش بدهند.  ترین حرکتی به بال اند کم توانسته نمی

تر از موقعی  تر و ضعیف خیلی ناتوان  خیزند، کنند صبح که از خواب برمی واری که در زیر آسمانِ هند زندگی می آدمیان پرنده

 خوابند.  ی آسایش و استراحت میاصطالح برا هستند که به 

 هوشی و اغمای دائمی است. ها نفر این استراحت، نوعی بیدارخوابی ابدی و نوعی بی برای میلیون

ام که با  ناپذیر است که برای درک و فهم آن باید به آن دچار شد. من به تجربه دریافته این حالتی از درد و رنج و درد توصیف

ها گرسنه در انتظار غذایی نیروبخش  توان درد و رنج بیماران را آرام کرد. میلیون )شاعر ملی هند( نمیای از کبیر  سرودن ترانه

 هستند که برای ایشان شعری واقعی است.

دست آورند و فقط هم با عرق جبین  ای فراهم ساخت که خودشان آن را به این غذا را نباید به ایشان بخشید، بلکه باید وسیله

 دست آورند. هخویش آن را ب

در نظرآورید که چه مصیبت عظیمی است که سیصد میلیون نفر بیکار یا بدون کارِ کافی باشند. در هر روز چندین میلیون نفر 

گردد. من پیام  شوند و احترام به خویش و اعتقاد به خداوند در ایشان نابود می ایشان به علت نداشتن کار به انحطاط کشیده می

شان باقی  ای که دیگر نوری در دیدگان ها گرسنه ام بگذارم و چه در برابر میلیون بر سگی که آن جا نشستهخدا را چه در برا

توان پیام  شان است، فقط با فراهم ساختن امکان کاری شایسته و محترم برای ایشان می است و تنها خدا برای اینان نان نمانده

                                                                 
 خشونتی بی - 112
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ایم و دورنمای ناهار بهتری را در برابر  ای مفصل خورده است که وقتی صبحانه خدا را در برابرشان قرار داد. خیلی زیبا و خوب

باشند از خدا  توانند دو وعده غذا داشته توان با مردمی که در روز نمی گونه می خود داریم بنشینیم و از خدا سخن بگوییم، اما چه

 کند. صورت نان و پنیر جلوه می ها خدا فقط به حرف زد؟ برای آن

 باشد، جلوه گر شود. ی نان و مزد را همراه داشته صورت کاری که وعده تواند به خدا فقط می  کار، مردمی گرسنه و بیبرای 

ها گرسنه اثری بگذارید. هر چیز دیگر  توانید در میلیون معنویت به اقتصاد بستگی دارد. از هیچ راه دیگر نمی  برای شخص فقیر،

ها قادر  وقت شما را خدای خویش خواهند دانست. آن ا برای ایشان خوراک فراهم سازید، آناهمیت و ناچیز است. ام اش بی برای

 هیچ چیز دیگری بیندیشند. نیستند به

دار دعوت  داری را نابود کنیم. ما از سرمایه خواهیم سرمایه داران را نابود کنیم، بلکه می خواهیم سرمایه خشونت، نمی با روش بی

دار کسانی بشمارد که پیدایش و افزایش ثروت او با وجود و کار آنان بستگی دارد، الزم نیست که  نتکنیم که خود را اما می

 دار قدرت دارد، کار هم قدرت دارد. دار این مطلب را بپذیرد. اگر سرمایه کارگران در انتظار بمانند تا سرمایه

ها به دیگری  کار رود. هر کدام آن ندگی و آبادانی بهها ممکن است برای نابودی و ویرانی یا برای ساز هر یک از این قدرت

دار، شریک و سهیم او  ی سرمایه در وضعی خواهد بود که به جای بنده  ، ببرد اند. به محض آن که کارگر به قدرت خود پی وابسته

اش تخم طالیی  ی را که برایاغلب احتمال به دستِ خود، مرغ دار بخواهد که تنها مالک سرمایه باقی بماند به باشد. اگر سرمایه

 کند، خواهد کشت. می

جا که هر  گان و حیوانات هم چنین حقی دارند و از آن باشد. حتی پرنده هر کس حق دارد که مایحتاج زندگی خود را داشته

جود دارد، در ی آن هم و عالوه در صورت تجاوز به این حق راه عالج مناسبی برای مقابله باشد و به ای مالزم می حقی با وظیفه

های ابتدایی و اساسی پیدا  دست آوردن برابری های مناسب برای به عالج  ی اصلی این است که وظایف و راه واقع اکنون مساله

 شود.

ی مناسب آن است که با بدن و جسم خود کار کنیم و راه عالج برای مقابله با تجاوز هم، آن است که از همکاری با  وظیفه

دار و کارگر قایل  که باید، به برابری اساسی سرمایه سازد خودداری کنیم و اگر چنان نتایج کارمان محروم میکسی که ما را از 

 اش معتقد سازیم. ضرورت وضع دار باشیم، بلکه باید بکوشیم که او را به هستیم، نباید در پی نابودکردن سرمایه

 تشخیص دهد.  است، وضعی را که برای خود اتخاذ کرده گشود تا نادرستی اش را خواهد گان ناهمکاری ما با او دیده
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توانم روزگاری را در نظر آورم که  مندتر از دیگری نباشد. اما می کس ثروت توانم زمانی را تصور کنم که دیگر هیچ هرگز نمی

حسرت نخورد. حتی در مند  مند در پی آن نباشد که به قیمت زیان فقیر بر ثروت خود بیفزاید و فقیر هم به ثروتِ ثروت ثروت

ها و  توانیم و باید ستیزه و دشمنی را نابود کنیم. نمونه توانیم نابرابری را از میان ببریم، اما می ترین صورتِ دنیا هم نمی کامل

 د.ها هر چه بیشتر شو مندان با فقیران وجود دارد. ما باید بکوشیم این موارد و مثال های فراوانی از دوستیِ کاملِ ثروت مثال

که بین منافع ایشان با منافع  داران و مالکان، همه بنابر ضرورتی طبیعی استثمارگر هستند یا این عقیده ندارم که سرمایه

ها با استثمارگر  ی همکاری ارادی یا اجباری استثمارشده هر نوع استثمار، نتیجه  ناپذیر وجود دارد، های مردم تضادی آشتی توده

اما این واقعیتی است که اگر مردم اطاعت استثمارگران را نپذیرند هرگز استثماری   واهیم بپذیریم،است. هر قدر هم که ما نخ

  کشد، شویم زنجیری که ما را به اسارت می شود، ما ناگریز می وجود نخواهد داشت. اما چون زندگی جسمی ما مطرح می

بلکه الزم است که   داران نابود شوند، که مالکان و سرمایهببوسیم و بپذیریم. این وضع است که باید دگرگون شود. الزم نیست 

 تر پیدا کند.  تر و منزه های مردم دگرگون شود و صورتی سالم ها با توده روابط آن

خشونتی  ناپذیر نیست، بلکه اگر پیام بی ی طبقاتی نه فقط اجتناب ی  طبقاتی برای من جالب نیست. در هند، مبارزه فکر مبارزه

ی طبقاتی اجتناب ناپذیر است قابلیت انطباق  گویند مبارزه توان از آن مصون ماند. کسانی که می می  ت درک کنیم،را به درس

 اند. اند یا آن را خیلی سطحی فهمیده خشونتی را نفهمیده روش بی

تواند از راه نابودکردن جهل  بلکه می  ساختن چند نفر میلیونر پایان پذیرد، تواند از راه نابود کشی فقیران نمی استثمار و بهره

 فقیران و آموختن ناهمکاری با استثمارگران تامین گردد. این ناهمکاری موجب تغییر استثمارگران هم خواهدشد.

ی بشوند. "حقوق-برابر"داران  دار و کارگر، سهام شد که سرمایه آنجا منتهی خواهد   به گمان من این نوع مبارزه سرانجام به 

 صورتی الزم است. حال و همیشه بهسرمایه در هر 

گی  دارانی رفتار کنند که ثروت خود را به نمایند صورت امانت است که به از کسانی که اکنون پول و ثروتی دارند، خواسته شده

دیشند و ی آن بین بافی قانونی است. اما اگر مردم دائما در باره داری یک خیال فقیران، دارا هستند. ممکن است بگویید که امانت

شد.  ی محبت رهبری و اداره خواهد وسیله بکوشند که موافق موازین آن عمل کنند، زندگی دنیای ما خیلی پیش از امروز به

همان اندازه هم  ی اقلیدس چیزی فرضی و ذهنی است و به داری مطلق مانند توصیف نقطه در هندسه بدیهی است امانت

سوی برقرارکردن برابری در روی زمین  واهیم توانست از این راه بهتر از هر راه دیگر بهباشد. اما اگر بکوشیم خ ناپذیر می تحقق

 پیش برویم.
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توان قانوناً از  چه می توانند به آن بپردازند. آن پوشیدن و اِعراضِ کامل از اموال خویش، کاری است که مردم عادی کمتر می چشم

ستعداد خود را امانت دیگران تلقی کنند و آن را برای خیر و خدمت جامعه مند انتظار داشت این است که ثروت و ا طبقه ثروت

طالیی  بود که غازی را که برای ایشان تخم ی بیشتر در حکم آن خواهد کار ببرند. اصرار ورزیدن برای جمع ثروت و سرمایه به

 گذارد، بکُشند. می

 خشونت اقتصادِ بی

ام.  دارم، چیزی را از کسی دزدیده بردارم که نیاز آنی به آن ندارم و نزد خود نگه گویم ما همه یک جور دزدیم. اگر چیزی را  می

ی  کند، و اگر هر کسی فقط به اندازه ما را به طبیعت به حد کافی تولید می  این قانون کلی طبیعت است که مایحتاج روزانه

یگر انسانی از گرسنگی نخواهد مرد. من سوسیالیست نوایی وجود نخواهد داشت، و د در دنیا دیگر بی  خودش و نه بیش بردارد،

گویم، آنان که  خواهم از کسی که مال واموال دارد خلع مالکیت کنم، اما از طرف شخصِ خود این را می   نیستم و نمی

را تخطی از خواهند در دل تاریکی روشنایی ببینند باید از این قانون پیروی کنند. مایل نیستم از کسی خلع مالکیت شود، زی می

داشته باشد. من حق ندارم در تنظیم زندگی خود بیش از   آید. اگر کسی بیش از من دارایی دارد، خشونتی بشمار می قانون بی

سازند و آن غذا چاپاتی بدون چربی است و یک پَرِ  ها آدم داریم که با یک وعده غذا می باشم. در هند میلیون نیازم، مالی داشته

غذا و پوشاک نداشته باشند، من و شما مستحق هیچ چیز نیستیم. من و شما باید بدانیم   ها انسان ن میلیوننمک و بس. تا ای

ها به غذا و پوشاک برسند.  مان را تعدیل کنیم، حتی داوطلبانه محرومیت بکشیم تا آن انسان های که الزم است خواسته

 (384های مهاتما گاندی، ص.  )سخنان و نوشته

کنم که بین اقتصاد و اخالق مرزی قایل نیستم. اقتصادی که به اخالق فرد یا ملتی لطمه بزند، غیر اخالقی و  باید اعتراف

 13  دهد کشوری به کشور دیگر تجاوز کند غیراخالقی است. )یانگ ایندیا، آلود است. پس اقتصادی هم که اجازه می گناه

 (1921سپتامبر 

 

شود که در لوای آن کسی از فقدان غذا و پوشاک در رنج  ی جهان باید طوری تنظیم همهنظر من قانون اساسی هند و طبعاً  به

صورت عام تحقق  هرکسی باید بتواند برای تامین این دو نیاز کار کافی بیابد. این آرمان فقط زمانی به  دیگر، عبارت نباشد. به

ی استثمار  دم و تحت نظارت آنان باشد؛ و نباید وسیلهی انسان در دست مر یابد که ضروریاتِ تولید برای مایحتاج اولیه می
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گرفتن همین اصل  گروهی گردد. انحصاری بودن آن در اختیار یک کشور، یا ملت و گروه خاصی دور از عدالت است. نادیده

 (1938نوامبر  15است. )یانگ ایندیا،  زده که در اقصی نقاط دنیا موجب فقر شده تنها در این سرزمین فلک نه  ساده،

با اقتصاد درست باید   ی این نام باشد، طور که اخالقی واقعی، که شایسته اقتصاد با معیارهای واالی اخالقی تعارض ندارد. همان

آورند، علمی است باطل و شوم.  خرج ضعفا ثروت گرد مندان به همسان باشد. اقتصادی که ستایش مال دنیا باشد و قدرت

رفاه همگان از جمله ضعفا را به تساوی تامین   اقتصاد راستین مدافع عدالت اجتماعی است،  عکس، آفرین است. اما به مرگ

 (1937نوامبر  9ی انسانی است. )هاریجان،  ی زندگی شایسته کند و الزمه می

ماعی اند و وضع اجت کش پس رفته  های اخیر طبقات زحمت کنم. در قرن ها حمایت می همواره از برابری وضع اجتماعی انسان

ی  بینیم. و این واژه را به معنای طبقه ی کارگر در دین هندو( است که می است. این وضع شودراها )طبقه آنان تنزل کرده

پذیرم که میان پسر یک ریسنده و یک کشاورز و یک معلم مدرسه تفاوتی باشد.  اند. نمی تر تعبیر کرده اجتماعی پست

 (1938ژانویه   15)هاریجان،

چنین کوششِ اقتصادی یعنی ختم نزاع دایمی بین کار و سرمایه.  خشونت است؛ هم من کلید اصلی استقالل بیاقتصاد در ض

آید و از طرف دیگر سطح  مند که بیشترِ ثروت ملی را در اختیاردارند پایین می بدین معنا که سطح زندگیِ باالی چند ثروت

ها انسانِ  مندان و میلیون ابد. تا زمانی که این شکاف عمیق بینِ ثروتی گرسنه ارتقاء می ها انسان نیمه پایین زندگی میلیون

مندان از قدرت مشابه  خشونت امری است محال. در هند آزاد که قرار است فقرا و ثروت گرسنه برجاست، نظامِ حکومتیِ بی

یافت. اگر  ز هم دوام نخواهدی کارگر حتی یک رو های مفلوک طبقه نو و آلونک های دهلی  برخوردار باشند، تضاد بین کاخ

بار و خونین حتمی است. با  وقوعِ انقالبِ خشونت  ساز کناره نگیرند، های پول مندان داوطلبانه در جهت خیرِ عامه از مسند ثروت

چنان به آن معتقدم. درست است که دستیابی به آن دشوار است، اما  داری را به سخره گرفتند، من هم ی امانت که آموزه آن

تصمیم گرفتیم با این شیب تند دست و پنجه نرم کنیم و صعود کنیم.  1920خشونت هم دشواری دارد. ما در   صول به عدمح

)21-20(constructive programme, p. 

باید در بسیاری امور به عدم تمرکز تن بدهد. تمرکز   خشونتی را در پیش بگیرد، نظریه من این است: اگر بنا باشد هند روند بی

آن چیزی قابل دزدیدن نباشد، به نگهبانی احتیاج ندارد؛   ای که در ی ساده توان برپا و پایدار داشت. خانه قدرت را بدون زور نمی

ها، از هند شهرنشینی که به ارتش زمینی  های کوچک. هند متشکل از روستا های عظیم در برابر کارگاه همین طور هم کارخانه

 ( 1939دسامبر  30  ی دشمن خارجی است. )هاریجان، کمتر در معرض حمله و دریایی و هوایی مجهز است



91 
 

ی  ی سوسیالیسم برابری اقتصادی است. در وضعِ نابرابریِ غیرمنصفانه در حال حاضر نابرابریِ اقتصادی عظیم است. شالوده

 "راما راجا"لوم است که اش را سیر کند، مع ی مردم قادر نیست شکم غلتند و توده کنونی که تعداد کمی در ثروت می

 (1947)پادشاهی و حاکمیتِ خدایی( تحقق نخواهد یافت. )هاریجان، ژوئیه 

   کمونیسم

اند که از ریشه با تصورات ما فرق دارند. این نوع مفاهیم به  ی خاصی ی اندیشه سوسیالیسم و کمونیسمِ غرب بر پایه"

تواند به دعوت روحِ درون  فهمم که ذات بشر می ده موافق نیستم چون میخودخواهیِ اساسیِ ذات بشر باور دارند. من با این عقی

و بنابراین، باالتر از آن خودخواهی و   تواند از آن شهوت و وَلَعی که با حیوان شریک است باالتر برود، می  خود پاسخ دهد،

ی  باید بر پایه 113"ما"یالیسم یا کمونیسمِ خشونتی برود که متعلق به حیوان است و نه به روح نامیرای انسان ... بنابراین سوس

 بازار آمریتا زبانِ انگلیسی روزنامه با دار و کشاورزِ مستاجر باشد. )مصاحبه زمین  خشونتی و همکاریِ متوازنِ کار و سرمایه، بی

 (1934 آگوست، 3-2  پاتریکا،

 

 برای جایی  ایْ جامعه چنان آن در  و کرد هم کار اش ایبر باید بلکه باشد، مان هدف فقط که این  نه است، عالی طبقه بی ی جامعه

 (10. ص ،1946 -02 -17 هاریجان،. )ندارد وجود هم مقابلِ های جماعت و طبقات

 

 دو هر از معتدلی و هماهنگ ی  آمیزه. ندارد فرق سوسیالیسم با هم خیلی من کمونیسمِ...   دانم می کمونیست را خودم هم من

 (246. ص ،1946-08-04  هاریجان،. )است سوسیالیسم طبیعیِ منطقیِ ی نتیجه فهمم می من که رطو  آن کمونیسم. است

 (بُلشِویسم) شوروی کمونیسمِ

 مالکیت نهادِ که است این اش هدف فهمم می که جایی تا. بفهمم ام نتوانسته را بُلشِویسم معنای کامال هنوز که کنم اعتراف باید

 مردم اگر و است اقتصاد دنیای در مالکیت عدمِ اخالقیِ آرمانِ کاربرد از نوعی فقط هدف ینا. برچیند خواهد می را خصوصی

 از بهتر چیزی پذیراند، آنان به آمیز صلح اقناعِ های راه از را آن بتوان یا دنبال کنند خودشان همدلیِ و رضایت با را آرمان این

 .ندارد وجود آن

                                                                 
دهد. این توصیف با تعریفِ متعارفِ هر دو کامال متفاوت یا متضاد  رتیب، گاندی تعریف خود را از کمونیسم و سوسیالیسمِ خود ارائه میبه این ت - 113

دار بزرگ در سوسیالیسم و کمونیسمِ  ی سرمایه ی مالکیت، و دولت به منزله ی پرولتاریا، مصادره است، مخصوصا وقتی نوبت به بحث خشونت، سلطه

 رسد.  رف میمتعا
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 که دهد می اجازه آزادانه آن به بلکه گیرد، نمی را خشونت از استفاده جلوی تنها نه یندگو می دارم بلشویسم از که خبرهایی اما

 که ندارم شکی باشد،  داشته واقعیت این اگر. کنند حفظ و برقرار را دولتی جمعیِ مالکیتِ و کرده مصادره را خصوصی مالکیت

 روی بر تواند نمی بادوامی چیزِ هیچ معتقدم شدیدا چون .بیاورد دوام زیاد تواند نمی اش فعلی شکلِ در بلشویک رژیم بگویم

 .شود ساخته خشونت ی شالوده

 که است شماری بی زنانِ و مردان ایثارِ بلشویکی آرمان پسِ در که ندارد وجود حقیقت این در شکی احوال، این ی همه با اما،

 هوا بادِ به تواند نمی یافته حرمت لنین همچون بزرگی های روح ایثارهای با که آرمانی و اند، داده خاطرش به را چیزشان همه

 و خواهد داد سرعت را آرمان آن زمان، گذشتِ با و درخشید خواهد ابد تا خشونت از آنان کشیدنِ دست شریفِ ی نمونه برود؛

 ( 381 ص ،1928 نوامبر 15 جوان، هند. )کرد خواهد پاک و تزکیه

 

 نوع هر بدونِ کمونیسمْ اگر. است آور  تهوع هند برای است، شده تحمیل مردم بر که همانی یعنی  روسی، نوع از کمونیسم

 ممکن میلیونر. مردم برای و مردم طرفِ از مگر دارد نمی نگه را مالی کسی حالت،  آن در که چرا. آمد خوش گو آمد، خشونت

 را ها آن عمومی مقصود برای که وقت هر تواند می حاکمیت. است داشته نگه مردم برای را ها آن اما  باشد، داشته ها میلیون است

 (     6. ص ،1937-02-13 هاریجان،. )بگیرد عهده به را شان مسئولیت باشد داشته نیاز

 114سوسیالیسم

اش این است که تمام افراد جامعه برابر  دانم مفهوم جا که من از سوسیالیسم می ی زیبایی است و تا آن سوسیالیسم کلمه

بر سایر اعضا برتری ندارد و  از آن رو که در باالی تن است،  کس پایین و هیچ کس باال نیست. در بدن آدمی سر، هستند. هیچ 

 ازآن رو که با زمین تماس دارد، فروتر نیست.   ی پا ، پاشنه

 باشند. همان قرار که اعضای بدنِ آدمی با هم برابرند، اعضای جامعه هم با یکدیگر برابر می به

 مفهوم سوسیالیسم.این است 

 در سوسیالیسم شاهزاده و دهقان، ثروتمند و فقیر، کارفرما و کارگر همه در یک سطح هستند.

 از نگاه مذهب، در سوسیالیسم دوگانگی وجود ندارد، بلکه در آن وحدت و یگانگی است.

                                                                 
 173-169سیمای هند، ترجمه محمود تفضلی، کتابسرا، صص.  - 114



93 
 

فقط از جهتِ نبودش  ینیم. یگانگی ب و کثرت نمی اما اگر به واقعیتِ جامعه در سراسر جهان بنگریم، هیچ چیز جز دوگانگی 

نمایان است: این شخص مقامی برتر دارد، و آن یکی مقامی فروتر، این یکی هندو است، آن یکی مسلمان، سومی مسیحی 

های دیگری هم  بندی ها هم تقسیم است، و چهارمی پارسی )زردشتی(، پنجمی سیک، و ششمی یهودی. حتی میانِ خودِ این

و وحدت کامل هم وجود  تواند یگانگی  ها، همواره می  دارم، در کثرت و تنوعِ طرح تصوری که من از یگانگی  وجود دارد. اما با

 آزاردهنده. داشته باشد، و نه این کثرت و دوگانگی 

 

سیالیسم را ی مردم سو ی فلسفی بنگریم و بگوییم تا وقتی که همه نباید به امور با دیده  آن وضعِ مطلوب برسیم،   که به برای آن

دادنِ احزاب بپردازیم و  رانی و تشکیل اند الزم نیست کاری بکنیم. اگر بدونِ تغییردادنِ زندگیِ خود فقط به ایرادِ سخن نپذیرفته

مان پیدا شد آن را چنگ بزنیم، این سوسیالیسم  چون بازِ شکاری هر وقت شکاری بر سر راه در کمین آن باشیم که هم

دارِ سیاسی و حزبی تبدیل کنیم،  های وسیع و کش صورت شکارِ طعمه و بازی الیسم را هر چه بیشتر بهبود. اگر سوسی نخواهد

 روحِ سوسیالیسم از ما دورتر خواهد شد.

نفر چنین باشد، آن وقت اگر یک  "یک"شود. اگر  سوسیالیسم با ایمان و اعتقادِ نخستین کسی که به آن معتقد باشد آغاز می

شود ارزش رقم قبلی را ده برابر خواهد کرد.  رسیم. حاال هر صفری که بر آن افزوده بگذاریم به رقم ده می "یک"صفر جلوی آن 

کننده صفر باشد یا به عبارت دیگر اگر هیچ کس کار را با اعتقاد شروع نکند و هیچ باشد، افزایشِ تعدادِ صفرها هم  اما اگر شروع

 کردن هر دو خواهد بود. و کاغذ برای نوشتنِ صفرها تلفارزشی بیش از صفر نخواهد داشت. صَرفِ وقت 

بلور الزم دارد تا تحقق پذیرد. وسایلِ  جهت هم وسایلی به پاکیزگی  گویم، به صفا و پاکی بلور است. به این سوسیالیسمی که می

وضعِ شازده و   ها(، ها و  نواب ها )مهاراجه  شود. به این جهت با سر بریدنِ امیرها و شازده های ناپاک منتهی می ناپاک به هدف

ی  وسیله توان به توان میانِ کارفرما و کارگر برابری برقرار ساخت. نمی چنین با این روش نمی شد. و هم دهقان برابر نخواهد

یقت خشونتی و حق تواند به حقیقت منتهی شود. بی ناراستی به راستی و حقیقت نایل شد. تنها، رفتار و روشِ توام با حقیقت می

خشونتی در دلِ حقیقت است و بر عکس؛ به این جهت است که  اند. زیرا بی با یکدیگر دوقلو نیستند، بلکه قطعا به هم پیوسته

توانید ارزشِ یک سکه را از هر  باشند. شما می توانند از یکدیگر جدایی داشته این دو، دو روی یک سکه هستند و نمی  گفته شده

شان یکسان است. به این حالتِ  اما ارزش  بید. این کلمات ممکن است امالی متفاوت داشته باشند،طرف که به آن بنگرید دریا

توان رسید. اگر ناپاکی در اندیشه یا جسم شما راه بیابد، نادرستی و  کامل نمی متبرک و متعالی جز با طهارت و پاکیزگی 

 کرد. ناراستی و خشونت هم در وجود شما راه پیدا خواهد
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ی  توانست یک جامعه جو، دور از خشونت و دور از کینه و نفرت خواهند های حقیقت جهت است که تنها سوسیالیست به این

دانم، هیچ کشورِ واقعا سوسیالیستی در جهان وجود ندارد.  جا که من می وجود آورند. تا آن سوسیالیستی را در هند و در دنیا به

 ناپذیر است. ای امکان یک چنین جامعه بدون وسایلی که در باال توصیف کردم، وجود

، سیمای هند، محمود تفضلی، 169، هفت ماه پیش از ترور و یک ماه پیش از استقاللِ هند(، ص. 1947ی  ژوئیه 13)هاریجان، 

 سرا کتاب

 115سوسیالیسم و ساتیاگراها

باید   هوادارِ سوسیالیسم عملی شود، که چنین چیزی  خشونتی( باید جزئی از سوسیالیسم باشد. برای آن حقیقت و آهیمسا )بی

شود که در  وار و نافهمیده به حقیقت و آهیمسا احتماال باعث می بندیِ ماشین اعتقادی زنده و استوار به خدا داشته باشد. پای

دان ی جاوی ام حقیقت خداست. این خدا یک نیرویِ زنده  ی  حساس این پیوند گسسته شود. از این رو است که من گفته لجظه

ما نیست. کسی که منکرِ وجودِ این نیرو  "تنِ"در ما هست، اما منظور  "نیرو"است. این  "نیرو"است. زندگیِ ما مظهر این 

سکانی است که  چون کشتیِ بی ماند. چنین شخصی هم ناپذیرِ خود را منکر است و به همین سبب ناتوان می باشد، قدرتِ پایان

شود. چنین سوسیالیسمی هم راه به جایی  که بتواند به لنگرگاه برسد نابود می آن انجام هم، بیرود، و سر سو و آن سو می به این

 کنند.  ای که چنین مردمی در آن زندگی می رسد به جامعه  برد، چه نخواهد

 

معتقد به  اش آن است که هیچ سوسیالیستی خدا را باور ندارد؟ و اگر چنین سوسیالیستِ اگر حال بر این منوال باشد، مفهوم

توان پرسید که پیش از این هم مردانِ خداشناس و معتقدی  خدایی هست، پس چرا هیچ پیشرفتی نداشته است؟ هم چنین می

 اند یک دولتِ سوسیالیسیت بنیان بگذارند؟  اند، پس چرا نتوانسته بوده

 

توان گفت که شاید یک سوسیالیستِ مومن  میبسیار دشوار است که بتوان به این دو پرسشِ تردیدآمیز پاسخ داد. با این همه، 

توان گفت که  درستی می چنین به است که میان سوسیالیسمِ او و خدا ارتباطی هست. هم اش نرسیده و معتقد هرگز به ذهن

 اند. ها نبوده مردانِ خدا عموما در پیِ برقرارکردنِ سوسیالیسم در میان توده

 

اما خرافات در سراسرِ جهان گسترش یافته است و رواج دارد. در خودِ   بین، و حقیقت با وجودِ حضورِ مردان و زنانِ خداشناس

 ای استوار و رایج بوده است. پنداریِ گروهی از مردم تا همین اواخر عقیده هندوئیسم، نجس

                                                                 
ای است که گاندی در  است. این روش مبارزه "عیار برای حقیقت پایداریِ تمام"ای است که گاندی آن را ساخت و به معنای  ساتیاگراها کلمه - 115

 آفریقای جنوبی شروع کرد و در هند هم به آن ادامه داد.



95 
 

 

 است. بوده ای ی آن موضوعِ تحقیقاتِ مداوم و پیگیرِ عده و امکاناتِ نهفته "نیروی عظیم"واقعیت این است که این 

 

های پیگیر است. من  ی همین تحقیقات و تالش ی خودِ من این است که کشفِ نیرویِ عظیمِ ساتیاگراها خود نتیجه عقیده

شک و با اطمینانِ خاطر  اند. مفهوم این سخن آن است که بی مدعیِ آن نیستم که تمام قوانینِ ساتیاگراها کشف و معلوم شده

ناپذیرترین وسیله و  ترین و شکست تواند با استفاده از ساتیاگراها تحقق پذیرد. این عالی سته میتوان گفت که هر هدفِ شای می

ی مفاسدِ  توان به سوسیالیسم رسید. ساتیاگراها می تواند جامعه را از همه ی دیگری نمی ترین نیرو است. با هیچ وسیله بزرگ

 سیاسی، اقتصادی، و اخالقی پاک و منزه سازد.

 ، هفت ماه پیش از ترور و یک ماه پیش از استقاللِ هند(،  1947ی  ژوییه 20)هاریجان، 

 ، سیمای هند، محمود تفضلی، کتاب سرا(173-164)صص. 

 

 انضباط شخصی 

 ۱۸۷، انتشارا  امیر کبیر، ص. ی مردم برادرند همهاز کتابِ 

هاست. تنها از  ساختنِ سنجیده و ارادی آن حدودنیست بلکه در م 116تمدن در مفهوم واقعی کلمه در افزایش احتیاجات و نیازها

  117دست آورد. گزاری به توان شادمانی و رضایت بیشتر حاصل کرد و امکان بیشتری برای خدمت این راه می

 

بدیهی است که برای زندگی مقداری لوازم آسایش مادی الزم است اما وسایل آسایش وقتی که از سطح و حد الزم و ضروری 

 118ی کمک باشد موجب گرفتاری و دردسر خواهد بود. که وسیله جای آن بیشتر شد به

ها  ها و مزاحمت نماید که به گرفتاری نظر، نوعی اغفال و فریب می ها به وجود آوردن نیازهای نامحدود و ارضای آن رو به از این

                                                                 
 "نیاز"و  "احتیاج"دهد. بنابر آن اظهارات،  خوبی نشان می را به "نیاز"و  "خواسته"تری، فرقِ بین  ی در جایی دیگر به شکل مشخصگاند - 116

نی ی عوامل ژنتیک، محیطی و روا های برامده از همه در نگاه او فرق آشکار دارد. خواسته، انگیزه "نیاز"است که با  "خواسته"جا، همان  شده در این گفته

چیزی است که واقعیت عینیِ زندگیِ هر کس الزم دارد تا زیستنی سالم و  شود، اما نیاز آن آن خواسته ظاهر می شکلِ میلِ ذهنی به رسیدن به است که به

شود. اما اولی،  وبی فهرستخ تواند به شکلی معقول و قابل توجیه از نظر خود و دیگران به باشد. دومی، با توجه دقیق به وضعیت هر فرد، می سرافراز داشته

اند و فقط با تغییر شرایط  بیرونی ممکن  رنگی با دیگران. در واقع، نیازها ثابت چشمی، رقابت و هم هم پایان باشد و مخصوصا متاثر از چشم  تواند بی می

، آرامش، امید و شادمانی. "اجتماعی -روحی -یروان -ذهنی-امنیتِ جسمی"شان کمی تغییر پیدا کند، مثال نیاز به سیری،  ی ارضای است ظاهر و نحوه

 توان به جای نیاز، تعبیر خواسته را گذاشت. هم، مثلِ داشتن قدرت، ثروت، امکانات، احترام، منزلت و شهرتی مثل فالن کس. در این بندها می خواسته
 نگاهی کامال رواقی - 117
 "اند. شان شده ها ابزار ابزارهای انسان"ی ابزار و رفاهیاتِ زندگی:  نگاهی منطبق با نظرِ ثورو، شخصیتِ محبوب گاندی، در باره - 118
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ی معینی متوقف  باشد که در نقطهانجامد. ارضای نیازهای مادی و حتی نیازهای معنوی برای هر کس، باید به آن صورت  می

خود بگیرد. شخص باید محیط زندگی مادی و معنوی  رانی مادی یا معنوی را به گردد، پیش از آن که صورت نامناسب شهوت

اش به بشریت نباشد زیرا وظیفه هر کس آن است که تمام نیروهای خود را در  صورتی تنظیم کند که مزاحم خدمت خود را به

 کز کند.این راه متمر

 انسان و ماشین 

  217، انتشارات امیرکبیر، ص. ی مردم برادرند همهاز کتابِ 

توانم خط فاصلی مشخص و قاطع یا تفاوتی محسوس میان امور اقتصادی و امور اخالقی قبول  باید اعتراف کنم که من نمی

 آمیز است. خالق است و از این جهت گناهکنم. اقتصادیاتی که به آسایش اخالقی یک فرد یا یک ملت زیان برساند مخالف ا

 ی خود سازد خالف اخالق است. به همین قرار، اقتصادی که به کشوری اجازه دهد کشوری دیگر را طعمه

هدفی که باید در نظر باشد شادمانی و رفاه انسان، همراه و هماهنگ با رشد کامل فرهنگی و اخالقی اوست. من صفت اخالقی 

عنوان یک  تواند تحقق پذیرد. تمرکز به تمرکز می بردم. این هدف از  راه عدم کار می و هم معنی معنویت بهعنوان مترادف  را به

 خشونتی است، سازگاری ندارد. ای که موافق اصول بی سیستم اقتصادی و حاکمیتی با ساختمان جامعه

ای  های جهانی است. اگر برای لحظه ان مسئول بحرانباید صراحتا این اعتقاد خود را بیان کنم که مالیخولیای تولید زیاد و فراو

ماند که تولید عمال در  فرض کنیم که تولید ماشینی ممکن است تمام نیازهای بشری را تامین کند باز هم این مشکل باقی می

. اما در 119زیدبود به شکلی مداوم، نظمی برای توزیع برقرار سا طوری که ناگریز خواهید شد، به مناطق معینی متمرکز خواهد

، نظم الزم به خودی خود برقرار 120صورتی که تولید و توزیع در مناطقی که هر چیزِ خاص مورد نیاز است هماهنگ شود

 خواهد شد و کمتر امکانی برای سوء استفاده و شیادی و احتکار باقی خواهندماند.

بود  گر تولید انبوه به خودی خود چیزی خوب و مفید میگیرد. ا کننده را در نظر نمی تولید فراوانِ ماشینی احتیاج واقعی مصرف

توان نشان داد که تولید انبوه نیز در درون خود  نهایت افزایش یابد. اما به شکلی مشخص می بایست بتواند که تا حد بی می

 حدودی دارد.

                                                                 
 بحث عدالت تولیدی که جدا از عدالت توزیعی است - 119
 منتشر باشد و نامتمرکز - 120
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ها باقی نخواهد  ی مصرف تولیدات آنطبعا دیگر بازارهای بزرگ و کافی برا  ی کشورها سیستم تولید انبوه را بپذیرند، اگر همه

 ماند. بدین قرار تولید انبوه ناچار باید در جایی متوقف گردد.

شدن برای هر کشور الزم باشد و معتقدم که برای هند کمتر از هر کشور دیگری ضرورت دارد.  من عقیده ندارم که صنعتی

مندانه که در آن صنایع کوچک دستی  ندگی ساده و شرافتتواند از راه قبول یک ز بدیهی است که من معتقدم هند مستقل می

اش را در برابر جهان دردمند انجام  و روستایی خویش را تکامل بخشد، با سراسر جهان در صلح بسر برد و به این ترتیب وظیفه

 دهد.

رود،  یشتر جلو میشده و بر اساس سرعت هر چه ب ی مادی که بر ما تحمیل تفکرات عالی و بلند با زندگی درهم پیچیده

 کردن نجیبانه را بیاموزیم. های زندگی فقط وقتی مقدور و میسر است که ما هنر زندگی سازگاری ندارد. تمام لطف

آمیز را  باشد، اما باید تفاوت میان مقابله با خطر و زندگی مخاطره هایی وجود داشته آمیز هیجان ممکن است در زندگِی مخاطره

ای  که اسلحه آن بی  تر زندگی کند، تنهایی در جنگلی پر از حیوانات وحشی و آدمیان وحشی ت دارد بهدرک کنیم. فردی که جرا

طور مداوم در ارتفاعات  کند. اما انسانی که به شمارد، با خطر مقابله می با خود نگهدارد و فقط خدا را حافظ و کمک خود می

آمیزی دارد. یکی  زده را برانگیزد، زندگی مخاطره تا تحسین مردم حیرت جهد زمین می جا به کند و از  آن باالی زمین زندگی می

 کند. هدف و مقصود زندگی می در زندگی خود هدف و منظوری عالی دارد و دیگری بی

تر است. بلکه  تر از طرفِ ملل نیرومند گویم که علت آن استثمار ملل ضعیف کنونی چیست؟ من نمی علت بحران و آشفتگی 

علت همین واقعیت است که ماشین  استثمار ملل برادر از طرف ملل برادر است و مخالفت من با صنایع ماشینی بهعلت واقعی 

 ها امکان داده است که دیگران را استثمار کنند. به این ملت

نند این سیستم توا های مرگبار می بودم که سالح ساختم. اگر معتقد می داشتم همین امروز این سیستم را نابود می اگر قدرت می

 کار می بردم. ها را به بارترین آن را نابود کنند، بدون تردید مرگ

هایی هرچند هم که مدیران و رهبران کنونی نابود  پردازم از آن جهت است که با استعمال چنین سالح چنین کاری نمی اگر به

 یافت. شوند، سیستم کنونی مداومت خواهد

 

بندند و  کار می  های اصالح، خودشان روشی نادرست را به اندیشند و نه به روش ها  می دمکسانی که بیشتر به نابودساختن آ
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ها  باشند. این ها را هم نابود کرده خیال خودشان روش ناپسند آن کنند تا به ها را نابود می شوند که آن خیلی بدتر از کسانی می

 شناسند. ی بدی و مفسده را نمی در واقع ریشه

زدن زمین  یافت. اما نباید اجازه یابد که کار انسانی را از میدان خارج سازد. شخم است و دوام خواهد را بازکرده ماشین جای خود

های هند  کند بتواند تمام زمین ی ماشینی که اختراع می وسیله تر چیز خوبی است. اما اگر مثال شخصی به با وسایل بهتر و کامل

کار خواهند شد و  ها نفر بی کشور را زیر تسلط و کنترل خود در آورد، طبعا میلیون را شخم بزند و تمام تولیدات کشاورزی

که گروهی از ایشان تاکنون به  چنان گرسنگی خواهند کشید و چون اشتغالی نخواهند داشت، بیکاره و کودن خواهند گشت. هم

 آیند. ناپذیر در یشتری به این وضع اجتنابهای ب یابد که گروه اند و هر ساعت هم این خطر افزایش می آمده این صورت در

ی  بردن صنایع دستی به وسیله دانم که از میان کنم، اما می ی صنایع روستایی استقبال می من از بهبود ماشین برای توسعه

و عاطل  ها نفر روستایی که بیکار که بتوان در همان موقع برای میلیون بردن ماشین، جنایتی عظیم خواهدبود، مگر آن کار به

 شان کارهای دیگری فراهم کرد. های مانند، در خانه می

کاربردن ماشین به منظور  کاربردن ماشین است نه خود ماشین. این جنونی است برای به به "جنون"چه من با آن مخالفم،  آن

رود که هزاران  ای پیش می اندازه  جویی از وجود کارگران به این ترتیب صرفه شدن از کارگران. به نیاز جویی از کارگر و بی صرفه

مانند تا از گرسنگی بمیرند. من هم آرزومندم که در مصرفِ وقت و  شوند و در کوچه و خیابان سرگردان می نفر کارگر بیکار می

خواهم ثروت افزایش  بلکه برای همه. من می  ی بشری )کارفرما(، فقط برای قسمتی از جامعه جویی شود. اما نه زحمت، صرفه

ی مردم. امروز ماشین و صنایع ماشینی به تعدادی  ابد و متمرکز شود، اما نه در دست گروهی معدود بلکه در دست همهی

 ها نفر سوار شوند. ی میلیون دهند تا بر گرده معدود از مردم کمک می

آوری ثروت  لکه حرص جمعکردن رنج و زحمت کارگران نیست، ب بردن ماشین، احساسات بشردوستانه، برای کم کار ی به انگیزه

 کنم، رسیدن به وضعی است خالف این وضع. ام مبارزه می اش با تمام توان تر است  و چیزی که من برای بیشتر از راه آسان

های  کار رود. من ماشین کردن اعضای بدن انسان به منظور ضعیف باید انسان هدف عالی و منظور نهایی باشد. ماشین نباید به

 کنم. ی میهند را مستثن

 

است و حتی در  مثال چرخ خیاطی سینگر را در نظر بگیرید. این ماشین یکی از مفیدترین چیزهایی است که اختراع شده

زدن زحمات  اش باید برای کارهای دشوار دوختن و بخیه دید زن ماورای اختراع آن  داستانی شاعرانه وجود دارد. سینگر می

القه و محبتی که به او داشت، ماشین خیاطی را اختراع کرد تا بتواند او را از زحمت فراوان خاطر ع بسیاری را متحمل شود و به
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فقط توانست از رنج و زحمت زن خودش کم کند، بلکه از زحمت هر کسی که  داشت آزاد کند. او نه  عهده و غیرالزمی که به

 کاست. توانست یک چرخ خیاطی خریداری کند، می می

آوری ثروت باید پایان  وار برای جمع این است که وضع و شرایط کار تغییر کند. این تالش و تکاپوی دیوانهخواهم  چه من می آن

دست آورد، بلکه به کار و اشتغال منظمی  فقط مزد کافی برای زندگی خود به یابد. باید برای کارگر وضعی تامین شود که نه

کند و برای دولت  چنین شرایطی، ماشین برای کسی که با آن کار میکندن نباشد. در  شکلِ زحمت و جان مشغول باشد که به

آمیز کنونی پایان خواهدیافت و کارگر هم  صورت تمایالت جنون بود. در این یا شخصی که مالک آن است، کمکی بزرگ خواهد

رسد چرخ  فکر من می به بود. یکی از موارد استثنایی که طوری که گفتم( در شرایطی مناسب و شایسته مشغول کار خواهد )به

ترین چیزی است که باید همواره مورد نظر  قرار فرد انسان عالی همین خیاطی است که عالقه و محبت را در ماورای خود دارد. به

ی بشردوستانه مورد   کاربردن ماشین، باید کاستن از درد و رنج افراد انسان و این قبیل مالحظاتِ نجیبانه در به 121و توجه باشد.

 شد. چیز درست خواهد جای حرص بگذاریم، همه ی حرص. اگر محبت را به ظر باشد، نه انگیزهن

ها این نیست   بردن آن کار ها نیست. هدف از به ساختن آن های ریسندگی دستی هندی برای رقابت با صنایع کنونی و نابود چرخ

بیکار شود.   باشد، ویش کار و درآمدی مناسب داشتهنفر شخص الیق و کارآمد که بتواند از طریقی دیگر برای خ که حتی یک

ی  ترین مسئله ای آسان و علمی و فوری برای حل مهم ها منظور است، این است که وسیله ی این چرخ تنها هدفی که از توصیه

 اجتماعی هند فراهم شود.

علت نداشتن اشتغال و  د و این وضع بهکارن اند در هر سال بیش از شش ماه بی اکثریت عظیم مردم هند که به کشاورزی مشغول

های ریسندگی دستی  اند. چرخ گریبان مزمن دست به های مردم با گرسنگی  ی این وضع، توده کار مناسب اضافی است. در نتیجه

 صورتی عملی حل کند و برای مردم کمکی موثر باشد. تواند این مساله را به می

خاطر رواج ریسندگی  بخش صنعتی به های زندگی هیچ یک از صنایع مفید و فعالیتکنم که  نظر دارم و نه توصیه می من نه در

ها میلیون نفر مردم  ها این واقعیت است که در هند، ده وجودآوردن و رواج این چرخ دستی رها شود. اساس فکر من در به

های ریسندگی  کاربردن چرخ  رای بهداشت ب هستند که نیمی از وقت خود را بیکارند. قبول دارم که اگر این وضع وجود نمی

 بود. دستی هم جایی نمی

یک انسان گرسنه بیش از هرچیز درفکر آن است که شکم خود را سیر کند. چنین شخصی حتی آزادی خود را خواهد فروخت 

ا، و تمام این ها نفر از مردم هند هم چنین است. برای آنان، آزادی، خد دست آورد. وضع میلیون نانی برای خویش به تا لقمه

                                                                 
 ی فردریک شوماخر نوشته "ی اقتصاد با درنظرداشت مردم کوچک زیباست، مطالعه"مضمونِ عنوان فرعی کتاب اثرگذار و مشهورِ  - 121
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ها  ترین معنی و مفهومی ندارند و در عین حال بر سر این حرف شده هستند که کم قبیل کلمات، فقط حروفی ترکیب

 شنوند. هیاهوهایی هم می

وجود بیاوریم باید برای آنان کاری فراهم کنیم که بتوانند به آسانی در کنج   اگر بخواهیم که در این مردم احساسی از آزادی به

های  ی چرخ وسیله انگیزشان انجام دهند و از این راه، حداقل معیشتی برای خویش فراهم کنند. این کار را فقط به های غم انهخ

خود اعتماد پیدا کردند و توانستند روی پای خود بایستند، ما در وضعی  توان کرد. موقعی که این مردم به ریسندگی دستی می

ی هند و غیره، سخن بگوییم. بدین قرار  ی حزب کنگره ی آزادی و در باره ایشان در باره توانست با خواهیم بود که خواهیم

بود و  گان واقعی آنان خواهند کننده ای نان فراهم کنند، آزاد دست آوردن لقمه ی به ها نفرکار و وسیله کسانی که برای این میلیون

 توانست در ایشان عطش آزادی را هم برانگیزند. خواهند

روحی غرقه  جانی و بی کم در بی های مردم هند کم کنند که چگونه توده ها بهتر درک می پاها و ساکنان فقیر شهر  خرده

دانند که زندگی محقر و ناچیز ایشان مزد داللی و پاداشی است که برای استعمارگران خارجی  پا می شوند. این فقیران خرده می

دانند که حکومتی که با قوانین انگلیسی در  ها می شود. این های مردم مکیده می تودهدهند و تمام این سودها از خون  انجام می

 های مردم است. کشی و استثمار توده خاطر بهره وجود آمده، به هند به

های هند را پر  های اسکلت شکلی را که بسیاری از دهکده تواند وجود انسان بندی با اعداد و ارقام نمی نوع سفسطه و چشم هیچ

هیچ وجه تردید ندارم که اگر خدایی وجود دارد، انگلستان و شهر نشینان هندی هر دو  ها پنهان کند. من به اند، از چشم کرده

گو باشند. این جنایت که در هند جریان  دهند، به او پاسخ ی بشری انجام می خاطر جنایت عظیمی که نسبت به جامعه باید به

 مانند باشد. سابقه و بی بیی تاریخ بشری  دارد، شاید در همه

که  که موجب فقر و گدایی هند و تنبلی و بیکارگی  شرط آن ها هم هواداری خواهم کرد. به ترین ماشین کاربردن کامل من از به

ی فوری و آماده برای  نظر من تنها وسیله ام که به حاصل آن است نشود. من از آن جهت ریسندگی دستی را پیشنهاد کرده

 پولی است. قر و احتیاج و جلوگیری از بیکاری و بیدورکردن ف

ام و با شرایط  سهم خود آن را کمی بهتر کرده  چرخ ریسندگی، خود نوعی ماشین مفید است و من هم در کمال تواضع، به

 ام. مخصوص هند سازش داده

هند نخواهد بود و ماموریتی را که شد. هند دیگر  خواهم بگویم که اگر روستاهای هند نابود شوند، هند هم نابود خواهد می

شدن به  بود که دیگر زیر استثمار نباشد. اگر صنعتی داد. احیای روستا وقتی مقدور خواهد جهان دارد، از دست خواهد نسبت به

ابی و شد. زیرا مسائل رقابت و بازاری میزان وسیع، گسترده شود، طبعا به استثمار مستقیم یا نامستقیم روستاییان منتهی خواهد
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خود شوند و  شکلی که متکی به جهت، باید توجه خود را به روستاها معطوف کنیم، به این آورد. به ها را پیش خواهد نظایر آن

 بیشترِ آن چه را که مورد نیازشان است خودشان بسازند.

ت که روستاها حتی اگر این مالحظات و خصوصیاتِ صنایع روستایی محفوظ بماند، هیچ گونه مخالفتی وجود نخواهد داش

های جدید را هم برای خود تهیه کنند و در خدمت بگیرند. البته باید این شرط رعایت شود که این  های مدرن و ابزار ماشین

 کار نرود.  ها و ابزارها برای استثمارِ دیگران به ماشین

 حکومت 

 :240، انتشارات امیرکبیر، ص. "همه مردم برادرند "از کتابِ

دهد وضع خویش را در تمام  ای است که به مردم امکان می بلکه وسیله  دست آوردن قدرت سیاسی هدف نیست، هاز نظر من ب

ی نمایندگانِ ملی است. اگر  مظاهر زندگی بهبود بخشند. قدرت سیاسی یعنی داشتن امکانِ تنظیم امور زندگی ملی به وسیله

دیگر وجود نمایندگانی را الزم نخواهد داشت. در این   منظم شود، خود به از کمال برسد که خود  زندگیِ ملی به آن مرحله

. هر کسی حکمران 122صورت آنارشیسم در شکل عالی و کامل خود برقرار خواهد شد و حکومتی هم وجود نخواهد داشت

ه این جهت اش مزاحمتی ایجاد نکند. ب وجود خواهد آورد که هرگز برای همسایه خواهد بود و چنان حکومتی برای خویش به

آل  چون دولتی وجود نخواهد داشت. اما این آرمان و ایده  آل هیچ نوع قدرتِ سیاسی در کار نیست، است که در یک دولتِ ایده

ها، آن است که به حداقلِ حکومت  پذیرد. ثورو هم اعالم  داشته است که بهترین حکومت هزگز کامال در زندگی تحقق نمی

 اکتفا کند.

شود،  ی چند تن معدود حاصل نمی دست آوردن قدرت به وسیله )خودگردانی( از به "سواراج"نشان دهم که  امیدوارم بتوانم

باید از راه آموزش  "سواراج"عبارت دیگر   آوردن توانایی برای مقابله با سوء استفاده از قدرت خواهدبود. به دست ی  به بلکه نتیجه

 123تنظیم و نظارت بر قدرت حاصل شود.شان برای  بردن به توانایی ها برای پی توده

                                                                 
و   کند: در صورت بلوغ جامعه برای خودگردانیِ کاملِ فردی و جمعی، اشاره به تعبیر خود از این دیدگاه تاکید می  جا گاندی به صراحت، در این - 122

وجودیِ خود را از  ها( ، ماشینِ حاکمیت و دولت ضرورت روشنفکران، و دولت  گونه دستکاری و اعمالِ فشار از بیرونِ مردم )از طرفِ انقالبیون، بدون هیچ

تک و داوطلبانه، و نه  به چنینی، به شکلِ تک صورت واقعی، از راهِ جنبشِ ایجاد روستاهای این رود. او این فرآیند را به دهد و نیاز به آن از بین می دست می

ی تعمیق و  داند، اما این کندی را الزمه هم می بر داند، فرایندی که آن را بسیار کند و زمان ها عملی می جای سرزمین ای، در جای سراسری و بخشنامه

زد که  گاه سرخواهد سپیده آن"چون ثورو، معتقد است که  دهد و هم هیچ وجه شعار نابودیِ دولت نمی بیند. او به ناپذیریِ روند می اصالت و برگشت

 .     "گاهی. ای صبح خورشید چیزی نیست جز ستاره"و  "باشیم. اش بیدار مانده برای
کند.  ها )سازوکار و راهبرد( برای مقابله اشاره می جا به تواناییِ پایینی . در این"ها تخیل و رویایی بیش نیستند حرف  این"پاسخی به این خدشه که  - 123

 شود. شده، ناشدنی می آفریند که سوء استفاده از قدرت تفویض ی اعضای جامعه سازوکاری را می یافته مندیِ تکامل توان
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آمیز کانون و منبعِ قدرت است. فرض کنیم که تمام مردم نخواهند قوانینی را که در یک مجمع  نافرمانی مدنی و مسالمت

ین در ا  قبول کنند و آماده باشند که رنجِ عواقبِ ناشی از اجرانکردنِ این قوانین را هم بپذیرند،  شود، گذاری تصویب می قانون

تواند  گذاری و دستگاه اجرایی وابسته به آن، از کار خواهد افتاد. قدرتِ پلیس و نیروهای نظامی می صورت تمام دستگاهِ قانون

ی مردمِ مصممی  ی عامه تواند اراده اما هیچ نیروی پلیس یا نظامی نمی  زیر فشار بگذارد؛  اقلیتی را هر قدر هم که نیرومند باشد،

 اند حداکثر رنج را بر خود هموار کنند. که آمادهبشکنند   را درهم

عبارت دیگر وقتی روش پارلمانی موثر  ی اکثریت مردم باشند؛ به روش پارلمانی فقط وقتی خوب است که اعضای آن تابع اراده

 124است که مردم از آن هواداری کنند و با آن سازگار باشند.

نهایت بدتر از بیداد یک مشت انگلیسی  بیدادگریِ ما بی  گران تحمیل کنیم،ی خود را بر دی اگر ما در پی آن باشیم که اراده

دهند. روش آنان نوعی تروریسم و ایجاد وحشت است که از طرف اقلیتی که  خواهد بود که دستگاه حکومتیِ هند را تشکیل می

 شود. کند، عمل می ها مبارزه می برای بقای خود در میان مخالفت

تر از  شود. از این جهت بسیار بدتر و ظالمانه ما تروریسمی خواهد بود که از طرف اکثریت تحمیل میدر حالی که زورگویی 

 ی خود حذف کنیم. تروریسم آنان خواهد بود. از این رو ما باید اجبار را در هر صورت و شکلی که باشد کنار بگذاریم و از مبارزه

انی هم اگر نتوانند عقل و منطق مرا راضی کنند، الهی و آسمانی های باست"شاسترا"آزاد طبعی من به حدی است که حتی 

زندگی کنم و در عین حال استقالل   ام که اگر بخواهم در جامعه دانم. اما به تجربه دریافته آورم و  مردود می حساب نمی به

ی اول اهمیت هستند،  ر درجهباید استقامت رای و دفاع جدی از نظرهای خود را به اموری که د  دارم، خویش را محفوظ نگه

توان تسلیم  چه مستلزم دست کشیدن از مذهب شخصی یا مقررات اخالقی نباشد، همیشه می محدود کنم. بدین قرار در آن

 125نظر اکثریت شد.

 ی حداکثر منفعت برای حداکثر عددی مردم )فایده باوری( اعتقاد ندارم. من به نظریه

درصد را فدا کرد. این  49توان منافع  درصد مردم می 51رای تامین منافع فرضی معنای عریان این نظریه آن است که ب

و انسانی آن است که در   ی واقعی و شایسته است. تنها نظریه بار آورده های فراوان به عاطفه است و برای بشریت زیان ای بی  نظریه

                                                                 
 کند.  نقد وارد می "سازی دیکتاتوریِ اکثریت در تصمیم"ی  دی در سطرهای بعدی، به همین اصلِ حقانیتِ رای اکثریت هم با خدشهگان - 124
ام باز  ی مردم را برانگیزد و مرا از کار برای هدف اصلی فایده نکنم که حساسیتِ بی "کاری خُرده"خودی درگیر موضوعاتی  فرعی و  یعنی خود را بی - 125

مگر این که مستقیما جلوی   آفرینم، ای احتمالی در شاسترا جنجال نمی عالوه تعداد این موضوعات کم نیست. به زبان دیگر، بر سر مبارزه با خرافه رد. بهدا

 شوند. کالم حق شمرده می  هستند که بین هندوها،  هایی المسائل ها و توضیح رساله  باشد. شاستراها، راه اصلیِ مرا گرفته
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تواند تحقق  ساختنِ خویش می حداکثر فداکاری و قربانی شود و این امر فقط از راه آن حداکثر منفعت عموم مردم در نظر گرفته

 پذیرد.

و خواستار ترقی منظم کشور خود باشیم، آنان که مدعی   ،126ی مردم واقع نشویم خواهیم که تحت تاثیرِ الگوهای توده اگر می

من معتقدم در  127نگیرند. ها قرار های مردم هستند باید با کمال هشیاری مراقب باشند که خود تحت رهبری توده رهبری توده

ی مخالف خود با نظرِ جاری بپردازند و بعد  اموری که اهمیت حیاتی دارند برای رهبران کافی نیست که تنها به اظهار عقیده

ی مردم با عقل و منطق سازگار نباشد، رهبران باید بر خالف آن اقدام  ی توده ی اکثریت شوند، بلکه اگر عقیده تسلیم عقیده

 کنند.

اش زندگی را دنبال  کار بردن اراده معتقدم که بهتر است با به  کند، اش زندگی می که قبول دارم انسان عمال با عادات حالی در

اش را تا آن حد تقویت کند که استثمار را به حداقل تقلیل دهد. من به  تواند اراده چنین عقیده دارم که  انسان می کند. هم

رساند،  چون هر چند که این قدرت از آن جهت که استثمار را به حداقل می  نگرم، حشت میافزایش قدرت دولت با ترس و و

ی بشری  را به جامعه ترین زیان کند، بزرگ هاست نابود می مفید باشد، اما چون خصوصیاتِ فردی را که ریشه و منشا پیشرفت

 کند. وارد می

اند، اما هرگز  گران واگذار کرده اند و تحت قیمومت ایشان قرار گرفتهشناسم که مردم حق خود را به دی موارد بسیارزیادی را می

 باشد. مده وجود آ خاطر فقیران به   یابیم که واقعا به دولتی را نمی

جا که دولت ماشینی  است. فرد برای خود روحی دارد . اما از آن صورتی متمرکز و سازمان یافته دولت مظهرِ اعمالِ خشونت به

 چون اساس وجودش به همین خشونت بستگی دارد.  تواند از اعمال خشونت دست بردارد، گز نمیروح است هر بی

آن است که ما باید هواداری خود را از حکومتی که بر خالف میل ما حکومت  "ناهمکاری بر اساس قانون تحمل رنج"معنای 

 هایی را که عواقب این کار خواهد بود بپذیریم. تیکند بازگیریم و طبعا باید آماده باشیم که داوطلبانه خسارات و ناراح می

داشتن قدرت و ثروت در دورانِ تسلط حکومتی ظالم و ناصالح خود جنایت است. در چنین وضعی فقر "ثورو می گوید: 

ممکن است که ما در دوران تحول حکومت خود مرتکب اشتباهاتی شویم و  128"آید. شمار می وتهیدستی خود فضیلتی به

                                                                 
 زدگی عوام - 126
 یک معنایِ پوپولیسم - 127
ی امنیت و قانونی  شدن را در زیر سایه مند اند. او ثروت پیمان کند که با سکوتِ خود، با حکومتِ زیرِ انتقادِ خود هم به مردمی اشاره می ثورو مکررا  - 128

داند. کارل  این دو را شریکِ جرمِ هم می  همین دلیل، داند و به می "دارا"که غیراخالقی است ناشی از حمایتِ مستقیم و غیرِمستقیم دولت ناصالح از فردِ 

 همگان اشاره دارند. اش )مثل کوپن تقلبی( بر روی آلودگیِ دستِ  و تولستوی در بیشترِ آثار پسینی "تقصیر  مسئله"یاسپرس در 
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غیرتی بهتر  شدن ملت و بی ها از نامرد ها هم اجتناب کرد. اما به هر حال این زیان بتوان از پیش آمدن بسیاری رنج ممکن است

 است.

های کار  ها و نادرستی ما نباید در انتظار آن بمانیم که بدکاران به مقامی روحی ارتقاء یابند که به بدی کار خود پی ببرند و بدی

در بدکاری خطاکاران سهیم شویم، بلکه  که مبادا خودمان یا دیگران گرفتار رنج شویم،  باید ازترس اینخود را اصالح کنند. ما ن

های مستقیم یا نامستقیم خود به خطاکاران، به مبارزه با بدی بپردازیم. ... به همین قرار اگر حکومتی   باید از راه قطع کمک

طور کامل یا نسبی با آن قطع کنند تا حکومت ظالم را از بد  خود را بهشود مردم باید همکاری  عدالتی عظیمی می مرتکب بی

 اش باز دارند. کاری

گذارد و از دیگری  دست نمی رویِ کس دست وقتی که هیچ  ی فردفردِ خود بدانند، که مردم عمل به شعار مشخص را وظیفه وقتی

چ فرمانبری وجود ندارد یا وقتی که همه، هم فرمانده هستند وقتی که هیچ فرمانده و هی  توقعی ندارد که به جای او اقدام کند،

بلکه برعکس   شود، باشد، هرگز موجب سستی پیکار نمی بر، مرگ یکی از مبارزان، هر قدرهم شخصیتی ممتاز داشته و هم فرمان

 کند.  مبارزه را شدیدتر می

 فمینیسم و زنان

 نشر مرکز ، خاسته کیا، مهاتما گاندی در جستاوی حقیقتاز کتاب 

 129ای برابر دارند اما یکی نیستند. مرد و زن حقوق و مرتبه

دنیا  ی مرد به  بودم علیه این ادعایِ مرد که زن بازیچه دنیا آمده زنان نباید خود را آلتِ هوسِ مردان بدانند. ... اگر زن به 

 ابر باشند.کردم. ... زنان باید رای بدهند و از نظر حقوقی با مرد بر است عصیان می آمده

 

نباید تمامِ وقتِ  های خانه است. کارِ خانگی  شوند، فراغت از مسئولیت وقت محسوب می ی زنان که کارگرانِ نیمه نخستین وظیفه

                                                                 
شان، قلب و  ها. زنان که صدای نه در انواع توانایی  حقوق، اما نه در طبیعت،ی  در همه  گاندی است. برابرند، "رواییِ )فمینیسمِ( زن"کلیدِ   این عبارت، - 129

توانند کارِ بسیار سنگینی را اما  ترین و موثرترین صدا را برای رسانش پیام دارند. مردان هم می آکند، بهترین و نرم ی تولد می روح هر کودکی را از لحظه

زمانی بسیار دراز انجام دهند و مانند مردان از  تری را با مدت توانند کار سبک ی زنان خارج است، زنانی که می مدت زمانی کوتاه انجام دهند که از عهده به

خواهد و  چون صبر می  اند، شوند، اما زنان، قهرمان این هنر و مهارت سرعت در آن مردود می پا درنیایند. پرستاری از دیگران، کاری است که مردان به

اش، به انتخاب  های ذاتی یا آموخته مندی ها و توان  از مردان دارند. از نظر گاندی، طبیعی است که زن باتوجه به همین ظرفیت زنان آن را بیشتر

تبلیغاتی و غیر خودجوش با مردان برخیزد. اگر زن   که تحت تاثیرِ فشارهای تصنعیِ بیرونی، به رقابتِ تحمیلی، های رشدِ خود بپردازد تا این عرصه

حتما به   کردن روی مردان، یا در اثر تشویقِ اجتماعی یا بازارِ مصرف، الزم نیست به خود فشار بیاورد تا برای کم  رض، در مهارت غواصی ضعیف است،ف به

انتخاب  هیچ کس حق ندارد زنی را از فرصتِ  هاست. در عینِ حال، ی حقوق و فرصت این مهارت تشویق شود تا احساس برابری کند. برابری در صحنه

 غواص شدن محروم کند.      
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ی رسم بربریت است. به راستی زمانِ آن رسیده که زنانِ ما از این  و عمدتاً بازمانده زنان را بگیرد. این وضع، بردگیِ خانگی 

 شوند.  کابوس آزاد 

 

 130ی نان. کننده آور است و زن حافظ و تقسیم مرد نان

 هنرِ پرورشِ فرزندان کارِ خاصِ زن است و امتیازی است منحصر به او.

توانند خیلی بیش از مردان بر ضدِ  می  ها فقط بتوانند فراموش کنند که به جنسِ ضعیف تعلق دارند، تردید ندارم که اگر زن

ها با شرکت ایشان در عملیات نظامی و  ود فکر کنید که اگر زنان، دختران و مادرانِ سربازان و ژنرالجنگ اقدام  کنند. پیش خ

 لشکرکشی به هر صورت که باشد مخالفت بورزند، چه وضعی پیش خواهد آمد؟

 

بله،   منشانه باشد،آمیز است ... بیدادِ زشتی است نسبت به زن. اگر منظور از زور، زورِ دد  زن را جنسِ ضعیف خواندن توهین 

 نهایت بر مرد برتری دارد.  اند. اما اگر قدرت به معنای توانایی اخالقی باشد، زن بی زنان کمتر از مردان ددمنش

 

این توانایی را  -مادر انسان-کران در تحملِ رنج؛ و چه کسی جز زن کران است، یعنی تواناییِ بی خشونتی به معنای عشقِ بی بی 

وقتی کاری را به جان   تجسمِ ایثار است،  است. زن، دهد؟ قدرتِ عظیمِ ایثار و تحملِ رنج به زن اعطا شده می در حد اعال بروز

 آورد.  کوهی را به حرکت در می  دهد، انجام می

؟ ما از گویند  این همه نگرانیِ بیمارگونه و فاسد در بابِ پاک بودنِ زن برای چیست؟ آیا زنان از پاک بودنِ مردان هیچ سخن می

دهند که ناظمِ عفتِ  جا را می ی بی خود این اجازه ایم. پس چرا مردان به دامنی مردان سخنی نشنیده نگرانیِ زنان در مورد پاک

توان از خارج به کسی تحمیل کرد. تحولی درونی است و به کوشش خود فرد مربوط است و  دامنی را که نمی زنان باشند؟ پاک

 الغیر.

 

                                                                 
خانه نیست.  "اندرونیِ )پُردَه("معنای امتیاز یکی نسبت به دیگری یا محصور کردن زن در  خوان است و به کامال هم 112نوشت  طبعا با پا  این ادعا، - 130

 پُردَه، همان اندرونی و حَرَم است در هند.
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تر  اند عاجزانه تن دهد.  ... ریشه ی شرّ )نابرابری قانونی( بسی ژرف هیچ قانونی که مردان متحملِ رنج آن نگشته هزن ... نباید ب

هایش نهفته است. مرد  تر از آن در هوس طلبیِ مرد و عمیق پندارند. این شرّ در زورگویی و شهوت از آن است که مردم می

 است. طلب بوده همیشه قدرت

ی برتر انسانیت.  هایی که مرد مسئول آن است چنان پست و مفتضح و خشن نبوده است که توهین به نیمه هیچ یک از شرارت

تر است، چون  نامم. در واقع جنسِ ماده از جنسِ نر نجیب را جنسِ ماده می دانم، من این نیمه تر نمی جنسِ زن را جنسِ ضعیف

 روتنی، ایمان و معرفت است.ف  کشیدنِ خاموش، رنج  حتی امروز هم زن تجسمِ ایثار،

زنان آموخت. باید بیاموزند که ابدا  گفتن حتی به همسر را باید به "نه"وپرورشِ صحیح در کشور، هنر  معتقدم در آموزش 

 افزار یا عروسکی در دستِ شوهر مبدل شوند. وظیفه ندارند که به دست

جایی نخواهند رسید. زنان البته  گذاشتن با مردان به لید و مسابقهبا تحصیل صحیح زنان موافقم. اما واقعا معتقدم که زنان با تق

رسند. زن  آن را دارند نمی هایی که شایستگی  توانند در این مسابقه شرکت کنند، ولی باید بدانند که با تقلید از مردان به قله می

 باید مکمل مرد باشد.

کنند  د یکی باشد. روح در هر دو یکسان است، یکسان زندگی میی آنان هم اساسا بای ی زن و مرد یکی است. پس مسئله ریشه

 تواند زندگی کند. یاریِِ عملی آن دیگری نمی و احساسات یکسان دارند. هر یک مکمل دیگری است و هیچ کدام بی

 ی این مائده بیاموزد. ی تشنه زده به زن این موهبت عطا شده که هنرِ صلح و صفا را به دنیای جنگ

زن را خوار بشمارند و افسوس بخورند که چرا مرد زاده نشدند ... پس   جنسِ خود، ... با داشتنِ این همه قهرمانِ هم مبادا زنان

آمدم که زنان عکسِ آن را آرزو دارند. اما این آرزوها عبث است.  از  مردها با دالیلِ کافی باید آرزو کنند ای کاش زن به دنیا می

 است انجام دهیم. مان مقدر کرده ضی باشیم و تکلیفی را که طبیعت برایایم را دنیا آمده وضعی که به

 

 تا زمانی که از تولدِ دختر با همان شوقِ تولد پسر استقبال نشود، باید بدانیم که نیمی از هند فلج است.

کند و برای دفاع از  ی من برای مرد و زن هر دو انحطاط است که زن بخواهد یا او را مجبور کنند که خانه را رها به عقیده

کوشد بر اسبی سوار  دوش گیرد. چنین اقدامی بازگشت به توحش و شروعِ پایان کار خواهدبود. زنی که می اش تفنگ به خانه

کند  و هم مرد را. اگر مرد همسرِ خود را برانگیزد و یا ناچار سازد که از  شود که برای سواریِ مرد است هم خود را منحط می
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ی  داریِ خانه در وضعی خوب و شرایطی شایسته به اندازه خاصِ خویش بگریزد، گناه به گردنِ مرد خواهد بود. نگاه انجامِ وظایفِ

 دفاع از خانه در برابر حمالت خارجی دلیری و شهامت الزم دارد.

گویند  کنند و می خالفت میها با اصالحِ قوانینِ حقِ زنان ازدواج کرده برای داشتنِ مالکیت و اموال م بعضی"به من می گویند: 

ساخت.  را آشفته خواهد خانوادگی  استقالل اقتصادیِ زن موجبِ گسترشِ اعمالِ خالفِ اخالق در میان زنان خواهد شد و زندگی 

 "نظر شما در این مورد چیست؟

او موجبِ گسترشِ اعمالِ خالفِ دادن به این سوال باید متقابال بپرسم: آیا استقاللِ اقتصادیِ مرد و حقِ مالکیتِ  من برای پاسخ

اخالق در میان مردان نشده است؟  اگر جواب این سوال مثبت است پس بگذارید در موردِ زنان هم چنین باشد. موقعی که 

تواند   زنان حقوقِ مالکیت و چیزهای دیگر را مثل مردان صاحب باشند، مالحظه خواهد شد که استفاده از این حقوق نمی

های ایشان باشد. اگر مردان و زنان به این علت که اَعمالِ خالفِ اخالق ممکن نباشد، مقرراتِ اخالقی  یا فضیلتمسئولِ فسادها 

 گیرد.  را رعایت کنند، این قبیل اخالقیات هیچ نوع ارزشی ندارد. اخالقِ واقعی از پاکی و عفافِ دلِ آدمی ریشه می

 رد بشمارد. عالج این وضع بیشتر در دست خود زن است تا مرد.رانی م ی شهوت زن نباید بیش از این خود را وسیله

 سواراج )خودگردانی( و هند رویاهای من

 از کتاب مهاتما گاندی در جستجوی حقیقت، خجسته کیا، نشر مرکز

مه باید ی بسیاری بنویسم، اما ه"نو"های  خواهم حرف نخورده نگاه دارم. می مان را دست سواراجِ من این است که اصالتِ تمدن

ی مناسب بپردازم، با کمال میل از غرب هم وام خواهم   بر لوحِ هندی نوشته شود. وقتی توانستم مَبْلغِ قرضِ قبلی را با بهره

 گرفت.

 ی واال!  ...  مان حک کنیم: زندگیِ ساده و اندیشه های بیایید اندرزِ این فیلسوفِ غربی را در دل

ها انسان کاری است ناممکن و ما که تعداد قلیلی هستیم و مسئولیتِ  باال برای میلیون امروز دیگر مسلم شده که زندگیِ سطحِ

ی واال، بیهوده در پیِ زندگیِ سطح باال باشیم، البته خطر خواهیم کرد.  جای اندیشه ایم اگر به ها را تقبل کرده جای توده تفکر به

 (1931آوریل  30)یانگ ایندیا، 

مندان هم نیست. سواراج  شناسد. در انحصارِ باسوادان و ثروت ی ما ... بین نژادها و ادیان تمایزی نمیسوراجِ رویای من  ... رویا

گیرد. )یانگ ایندیا،  کشِ گرسنه و افلیج و کور را در برمی ها زحمت ویژه میلیون متعلق به همگان است، از جمله کشاورزان؛ اما به

 (1931ژوییه  28
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سهم   زمین، دار یا کشاورز بی مند و زمین این معنا که سهمِ شاهزاده و دهقان و ثروت  به  مل است؛پورنا سواراج ... پورنای کا

و کیش و موقعیت  131ها، بدونِ تمایزِ کاست ها و یهودیان و سیک هندوان و مسلمانان و پارسیان و مسیحیان و جین

 (1931مه  5سان است. )یانگ ایندیا،  شان همه یک اجتماعی

اما نه به   مندان از زندگی برخوردار باشید، گان و ثروت چیز است. باید شما هم مثلِ شاهزاده سواراجِ آدمی بی یای من، سواراجِ رو

شویم. اما شما حق دارید از  ی سعادت نیست. من و شما در آن گم می این معنا که مثل آنان مالکِ کاخ شوید. این وسیله

دار شوید. من کمترین شکی ندارم مادامی که سعادتِ شما تضمین نشود، آن سواراج، مند برخور های فردِ ثروت ی سعادت کلیه

 (1931مارس   26بود. ) یانگ ایندیا، پورنا سواراج نخواهد

شان نسبت به منافع  ها و آگاه ساختن بستگی به این دارد که توقعِ ما از پورنا سواراج چیست. آیا مقصودِ ما هشیارکردن توده

خواهیم به همسازی برسیم،  ی دنیا؟ یا این که با پورنا سواراج می از آن منافع علیه همه  اقتِ استفادهخویش است و لی

توانیم  تدریج بهبود بخشیم؟ در این صورت می  ها را به خواهیم از خشونتِ درونی و برونی نجات یابیم و شرایطِ اقتصادیِ توده می

 (1931ژوئن  18به قدرتی، مستقیما عمل کنیم و به هدف برسیم. )یانگ ایندیا،  و بدونِ اتکایی  بدونِ داشتنِ قدرتِ سیاسی،

رسد، به یک دلیلِ ساده که پیامد  بار به مقصود نمی های کاذب و خشونت ها هرگز از راه دموکراسیِ راستین یا سواراجِ توده

خورد. آزادی فردی  و به درد آزادی فرد نمی  بود،ها تمسک به زور و سرکوبیِ مخالفین و نابودیِ معارضین خواهد طبیعیِ این راه

 (1939مه  27شد. )هاریجان،  فقط با رژیمِ آهیمسای ناب کامال تامین خواهد

های مفلوکِ فاقدِ نور  ها آدمِ دیگر در آلونک های گوهر آذین بنشینند و میلیون  مند در کاخ ... نباید یک مشت مردمِ ثروت 

ی کسی تعدی نخواهد شد، از سوی دیگر کسی هم  خشونت به حقوقِ حقه نند ... در سواراجِ بیخورشید و هوای تازه زندگی ک

دلیل برای  همین ، امکانِ غصب باید از میان برود، به"قاعده به"ناحق صاحبِ حقوقی شود. در دولتی با تشکیالتِ  تواند به نمی

 (1939مارس   25بود. )هاریجان، خلعِ مالکیت از مالِ غصبی دیگر نیازی به توسل به زور نخواهد 

 

 هند رویاهای من:

ص.   ، )سیمای هند -روز پیش از ترور، گاندی در حال روزه برای صلح مسلمان و هندو 12، روزنامه هاریجان، 1948ژانویه  18

163) 

                                                                 
131 - casteدهند  می  گذرد، هنوز به حیاتِ خود ادامه سال از مرگ گاندی می 70ان. این طبقات حتی االن هم که عرفی در میان هندو-ی دینی : طبقه

گر( و  مند، جنگاور و پادشاه، بازرگان، کارگر و صنعت ی مقبول )روحانی و دانش کنند. در دین هندو، چهار طبقه و بین مردم از بدو تولد فرق ایجاد می

 شوند.  وجود دارد که نجس شمرده می یک گروه بزرگ بیرون از طبقات
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اگر فردوس بر "است:  اش چنین کردم، بیتی را خواندم که ترجمه ، وقتی که از دژ دهلی دیدن می1896یاد دارم که در سال  به

اش در نظر من  اما آن دژ و آن قلعه، با تمام بناهای زیبا و پُرشکوه "روی زمین است، همین است و همین است و همین است.

باشند. در  های ورودیِ پاکستان نوشته  ها و راه ی دروازه حق در همه کنم که این بیت را به بهشت و فردوس نبود. اما آرزو می

ی، چه در پاکستان باشد و چه در هندِ متحد، دیگر هیچ فقیر و گدایی نخواهد بود، مقامات باال و پایین نخواهند چنین بهشت

صورت  گرسنه نخواهند بود ... همه با کمال افتخار و مسرت و داوطلبانه، به بود، کارفرمایانِ میلیونر و کارگران و کارمندانِ نیمه

 یافت. کشان پرورش خواهند کارگران و زحمت

 

ام و در پرتوِ نورِ خورشید  خواند بر من ببخشاید که بر بستر آرمیده شنود یا این نوشته را می ها را می امیدوارم هر که این حرف

ای را بر خود روا دارم.  دهم که چنین حالِ خلسه خود اجازه می گیرم و به بخش نیرو می کنم و از آفتابِ جان خود را گرم می

ام پایان یابد. هیچ  به شکاکان و ناباوران اطمینان بدهد که به هیچ وجه میل ندارم که هر چه زودتر روزهشاید همین وضع 

ی من هم هرگز پایان نگیرد و  هرگز تحقق نپذیرد و روزه "ای چون من ی دیوانه پرورانه آرزوهای خیال"اهمیتی ندارد که 

ام خواهد شد اگر  اشد، انتظار خواهم کشید، اما موجبِ تاسف و رنجشکسته نشود. من با شادمانی و رضایت، هر قدرکه الزم ب

 132اند. آمیزی پرداخته فکر کنم که مردم تنها برای نجات جان من به اقدام صلح

  133)خودکفایی( سُوادِشی

ام  ردستی دو خدمتِ همسایه بگیرم و به ام را نادیده ی نزدیک تعریفِ من از سوادشی بسیار مشهور است. من نباید همسایه

را برای رشدِ   چه نظرانه نیست، زیرا من هر هیچ وجه تنگ جویانه یا کیفردهنده نیست. این مفهوم به بپردازم. سوادشی هرگز کین

قدر هم خوب و زیبا و ظریف باشد، اگر مانعِ رشدِ کسانی  چیز را، هر خرم؛ و هیچ خود الزم داریم، از هرجای جهان که باشد می

نزدیکیِ من قرار داده و به من سپرده است، از هیچ کس نخواهم خرید. ادبیاتِ سالم و مفید را از هر جای  گردد که طبیعت در

خرم، اما یک  سنجاق و مداد را از اتریش، و ساعت را از سوئیس می  خرم. لوازمِ جراحی را از انگلستان، جهان که باشد می

ها نفر از  زیرا به میلیون  لستان یا ژاپن یا هیچ کشورِ دیگر را نخواهم خرید،ایِ انگ های پنبه ترین پارچه متر هم از لطیف سانتی

ی  شده های ریسیده و بافته دانم که پارچه رساند. برای خود گناهی بزرگ می است و هنوز هم می مردم هند زیان رسانده

چند هم که از حیثِ جنس از محصوالتِ  های خارجی را بخرم، هر ها نفر مردمِ فقیر و محتاجِ هند را نخرم و پارچه میلیون

                                                                 
کنند و  دهند و مثال با هم صلح می کردن صدای اعتراضِ او، با اکراه به او باج می بازان ومردم برای ساکت که ببیند سیاست گاندی متنفربود از این - 132

با قَسَم و آیه، کاغذی را  "هندو"که در همین روز، بزرگان جا رسید  آن رحمی قومی را کنار بگذارند. در عمل، این روزه، به  دهند که بی قولِ شرف می

 هم شاهدِ آن شدند.  برای دفاع از جان و حیثیت مسلمانان امضاء کردند که چند رهبر مسلمان
133 - Swadeshi کاال[ از کشورِ خود": ترکیبی سانسکریت به معنای[" . 
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زند و به هر چیزِ دیگری  های دستبافِ هندی دور می بنابراین سوادشی عمدتا بر محورِ پارچه 134تر باشند. دستباف هندی عالی

خواهم هند آن قدر رشد  سوادشی گسترده است. می  ی اندازه هم به  دوستیِ من یابد که در هند تولید شود. وطن گسترش می

های دیگر باال برود. از  ی ملت خواهم هند بر روی ویرانه مند شوند. من نمی جهان بتوانند از آن بهره ی کند و اوج بگیرد که همه

ی نیروبخش خود را به سراسرِ جهان  های هنر و ادویه اگر نیرومند و شایسته و توانا باشد، گنجینه این رو است که هند، 

 135های الکلی به جهان صادر کند اگر چه برای هند سود مادی فراوان داشته باشد. تریاک و سمخواهد  خواهدفرستاد؛ اما نمی

 (1378محمود تفضلی، کتاب سرا،   ، سیمای هند،150ی هاریجان(، )ص  روز پیش از ترور، نشریه 12، 1948ی  ژانویه 18)

 آموزش

 از کتاب مهاتما گاندی در جستجوی حقیقت، خجسته کیا، نشر مرکز

تواند هدفِ آموزش باشد و نه حتی آغاز آن. این کار فقط یکی از وسایلی است که بتوان مرد یا زنی را به آن  شدن نه می سوادبا 

دهم که آموزش کودک را با تعلیم یک کارِ  وسیله پرورش داد. باسواد شدن بخودی خود آموزش نیست. به این جهت ترجیح می

ی آغاز پرورش خود، به تولیدِ اقتصادی بپردازد. از این راه هر مدرسه  نم که از همان لحظهدستی مفید آغاز کنم و او را توانا ک

که دولت متعهد گردد محصوالت و مصنوعات  های خویش را تامین کند، به شرط آن تواند روی پاهای خود بایستد و هزینه می

 کارِ این مدارس را خریداری کند.

 کردن را هم خواهد آموخت. آموزد طبعا حساب لی که شاگرد کار دستی تولیدی را میدر این نوع آموزش، بدیهی است در حا

                                                                 
نظر برسد، تاریخِ اقتصادِ و  ( یا خودبَسیِ افراطی بهautarchyا و انقباضِ اقتصادی )در نگاهی سطحی و بَدَوی، ممکن است گاندی طرفدار انزو - 134

ی اندیشه او را سدّی بر سرِ راهِ به اصطالح  های بزرگ باز کرد، متاثر از او دانست و سایه  که در را به روی شرکت 1990های  ی هند را تا سال  جامعه

های باالست که  است. اما در سطر  گیری شده ای که بیشتر با تولیدِ ناخالص ملی اندازه لقی کرد؛ معجزهی اقتصادیِ هند )بعد از گشایش( ت معجزه

های  ها و آسیب ی تخریب بعد از تجربه-گرایی  ی محلی"پیشرو"های  جنبش 21کند که در قرن  ترین مواضعی را تعریف می بینیم مترقی می

ی بازار تبدیل شود و از شیلی به ایران و از ایران به نیوزالند "کاال"ای داشته که هر محصولی به  تی و فایدهضرور اند: چه ها رسیده به آن -گرایی جهانی

 وبالعکس صادر و وارد شود؟ و چه ضررهایی؟
ی   های خردکننده ی رقابت چنان که در متن هم می بینیم، گاندی با این پارادایم، خود کفاییِ ملیِ سنجیده و پراگماتیک، اسیرنشدن در چرخه - 135

را  "سوزانِ انگلیسی لباس"کرده. در طیِ این جنبش، جشنِ  ( فکر نمیautarchyشدنِ بعدی را در نظر داشته و به انزوا و اوتارکی ) بازارِ آزاد و جهانی

در این نوشته، به روشنی فرقِ بین  را پیشنهاد کرد. گاندی "خادی" ی دستبافِ خانگیِ  ها، استفاده از پارچه هم راه انداخت، و به جای آن پارچه

ستیزی نیست، اما با نگاهی -هراسی یا انگلیس-دهد. دچارِ هراس، جنون و  هیستریِ انگلیس ها را با سوادشیِ خودش شرح می فهمی گرایی و کج انزوا

حال دوراندیشیِ انقالبی و  بینانه و در عینِ ریِ واقعپذی دهد. انعطاف بخش، معنوی، اخالقی و پراگماتیک دیدگاهِ خود را شرح می آمیز، تعالی کامال شفقت

زند.  شاعر )رابیندرانات تاگور( دلسوزانه از دست این کار گاندی شاکی شد و آن را هیستری تلقی کرد. گاندی با  ها موج می خواه در این گزاره آرمان

 خبریم.  زرگ بیها پاسخ پر مهری به ایشان داد. اما از نظر بعدیِ تاگورِ ب بهترین ارادت
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ها تقریبا بیکار و  سان رشد و تکامل پذیرد. در حالی که اکنون دست خواهم که در هر کودک، دست و مغز و روح یک من می

 .136اعتنایی است فلج هستند و روح یک سره مورد بی

شود خفیف نکنند. خیلی  هم که هر سخنی را چون از دهان پیرمردان و پیرزنان ادا مید من به جوانان کشورم هشدار می

 های کودکان خردمندانه است. شنویم که مثل حرف ها سخنانی را از دهان پیران می وقت

ین فرقی ی تمیز کاری انجام دهیم با ماش اش یاد بدهد. اگر بدون قوه ی تمیز را به شاگردان ی آموزگار است که قوه وظیفه

 و باید  ... بین حقیقت و کذب، زبان تلخ و شیرین، پاک و ناپاک را تمیز دهیم.  اندیشیم و شناخت داریم، نداریم ... ما می

شان نیستند  انجام  شود و آموزگاران، خود حاضر به آنان محول می   ی تولستوی قرار گذاشتیم جوانان از کارهایی که به در مزرعه 

 باشد. دین ترتیب همیشه باید در انجام کارها آموزگار با جوانان همکاری داشتهسر باز بزنند. ب

شان غریبه   طوری که در پایان تحصیالت نسبت به محیط به  شوند، های باالتر بروند از خانه دورتر می هر چه شاگردان به کالس

اش  کند. مناظر روستایی در چشم ر شعری احساس نمیخوانده در زندگیِ خانوادگیِ قبلیِ خود، دیگ بود. جوانِ تازه درس خواهند

کند. ...  معنی جلوه می گری و خرافی و بی مانند. تمدنی که خود به آن تعلق دارد، ابلهانه و وحشی کتابی سر به مهر می

 بُرد. اش می اش او را از فرهنگ سنتی تحصیالت

دزدانِ با "های بسیاری از آن را در لباس  ر که نمونهطو دانش بدونِ تربیتِ شخصیت صرفا قدرت شرّ آفرینی است، همان

 ایم. در سراسر دنیا دیده "بازانِ جنتلمن حقه"و  "استعداد

انسان نه خردِ محض است و نه صرفا جسمِ حیوانی، نه دل یا روحِ تنها. ترکیب همسازِ معقول این هر سه برای ساختن انسان 

 ش باید بر این اصل شکل گیرد.عیار الزم است و اقتصادِ واقعیِ آموز تمام

 که به انگیختن و پرورش آنان بیندیشیم. آن  ها را با انواع اطالعات پر کنیم، بی ی همّ ما صرف این شد که مغز بچه تاکنون همه

ای  ی انحطاط ملی است که کودکان را از مدرسه درآورند و برای امرارِ معاش به کار گمارند. هیچ ملت شایسته این نشانه

 137به مدرسه بروند. سالگی  اش را برتابد. کودکان باید حداقل تا سن شانزده کشی از کودکان تواند بهره مین

                                                                 
اند. ایوان ایلیچ و پائولو فِریْری )فریره( هر دو به این دیدگاه نزدیک  ها سه ستون بنای آموزشیِ گاندی دست ورزی، مغز ورزی، روح ورزی، این - 136

 بودند.
های دیگر به کار هم بپردازد؛ کار  های قبلِ گاندی، این است که کودک باید در مدرسه، همزمان با آموزش طبعا جمع بین این گزاره و گزاره - 137

 عنوان تولیدِ واقعی.   عنوان آموزشِ حرفه، و کار به به
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فراگرفته  "بازی"گردد. مبادی دانش کمابیش در خالل  ی تولد آغاز می وپرورشِ واقعیِ کودکان از همان لحظه آموزش

 138شود. می

عکس، در حقیقت هر چه  آموزد. به اش هیچ چیز نمی سال اول زندگی کنیم که کودک در پنج بر اثر نوعی خرافات تصور می

 است. آموزد درهمان پنج سال اول زندگی  می

 توان در شرایطِ مطلوب، با حداقلِ کمک از خارج، به والدین کودکان سپرد. آموزش واقعی را می  

 

 ترین و برترین آموزش است.  خشونت شریف آموزشِ مقاومتِ بی

بهتر است بداند روح چیست، ایمان چیست،   های دنیوی، دانش ر شد کودک پیش از آموختن الفبا و آموختن توان منک نمی

وپرورشِ راستین این امری است اساسی که کودک یادبگیرد در  اند. در آموزش های نهان در روح کدام عشق چیست، و قدرت

یقت، بر دروغ و با تحمل رنج، بر خشونت پیروز شود. ... آموزش و تواند با عشق، بر نفرت، با حق به سهولت می ی زندگی  مبارزه

کار اندازد تا پسران و دختران بتوانند در هر بخشی از زندگی  آموز را به مند است که بتواند قوای ادراکی دانش پرورشی ارزش

 مسایل آن را حل کنند.

باکانه از  اسنِ ملت را حفظ کنند و در ضمن جامعه را بیی مح ی کهنه پیشگام شوند، همه آموزان باید در اصالح جامعه دانش

 است. شماری آزاد کنند که درآن نفوذ کرده های بی پلیدی

های  سازند. ساختمان آموزش مَدرِسی، آجر و مالط نیست. این دختران و پسران واقعی هستند که روز به روز این نهادها را می

های  اند، اما چیزی بیش از آرامگاه شناسم که به نام نهادهای مدرسی برپا گشته یعیب و نقصی را م عظیم و از نظر معماری بی

کنند، و به نیروی همین  ی حیات مادی روز به روز تالش می شناسم که برای ادامه عکس نهادهایی را می روح نیستند. به بی

 روند. تالش از نظر روحی هر روز پیش می

 139گاندی( تولستوی، )گزارشِ   آبادِ مزرعه کوچ

 140ی مزرعه تولستوی را بنیاد کرد، هم ادای احترامی بود به لئو تولستوی و هم راهی عملی برای ورزه 1910گاندی در 

خشونت(، در پنج و نیم  گرانِ بی ها )مقاومت"ساتیاگراهی"مشهور به   ی تولستوی. اعضای این کمون، های مطرح در فلسفه آرمان

                                                                 
 "، پیتر گرییادگیریِ آزاد"و  "شارپ  ، اولینبازی تفکر کودک است "نک: - 138
139 - Leo Tolstoy Letters" by B. Srinivasa Murthy, Tolstoi Farm -  "Mahatma Gandhi 
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شان را وقفِ  شان را وقفِ انضباطِ کارِ دستیِ سخت و جانِ کردند. آنان بدن  فا زندگی میای خودک هکتار زمین، در مزرعه

ها به باورهای دینیِ شخصیِ مختلفی  بودند. ساتیاگراهی داری کرده خشونتی، و خویشتن مالی، بی بی  های حقیقت، عشق، آرمان

 کردند. یی خود عمل م گذاشتند و در عینِ حال به آیینِ جداگانه احترام می

 

( را شرح و بسط داد، که در  "ساخت-کاربردِ کاالی وطن"که گاندی به هند برگشت، جنبشِ سُوادِشی )اصل  بعد از این

محور -ای روستا های جامعه ی زیبایی ، گاندی در باره1948تا  1919های  ی تولستوی ریشه داشت. بینِ سال ی مزرعه تجربه

 نمادِ مردمیِ سُوادِشی شد.  هند، مطلب نوشت. چرخِ ریسندگی در سراسرِ

 ی تولستوی )الف( مزرعه

 ی ام. کِی. گاندی نوشته

شوند و باز هم اضافه  ها از میوه سیر می شان، ساتیاگراهی است که در فصل چنان فراوان زردالو و آلو آن  ، در مزرعه، پرتقال

 سرِ زمین بیاوریم. کشی به را باید با چوبِ آبو آب   مان دورتر است، های متر از خانه 450مانَد. چشمه حدود  می

 

تنها برای کارِ خانه، بلکه تا جایی که بشود، حتی برای  باشیم؛ نه کاری داشته جا اصرار داریم که نباید هیچ خدمت در این

رد خانوارهای شود. در مو کشی با دستانِ خودمان انجام می وپز تا مستراح سازی. پس هرچیزی از پخت داری و ساختمان مزرعه

ها در دو بلوکِ جدا با  همین خاطر خانه ساکن، از همان اول قرار گذاشتیم که زنان و مردان بایستی جدای از هم اُتراق کنند. به

بایست برای آقای   مرد کافی بود. بعدا می 60زن و  10این فضا برای جا دادنِ   قدری فاصله از هم ساخته شدند. در آن زمان،

 ساختیم. طور کارگاهی برای نجاری و کفاشی و ... می ای و همین کردیم و در کنارش هم، اتاقِ مدرسه ای برپا می هکالنباخ خان

 

و مسیحی بودند.  141مسلمان، پارسی  ناد، آندرا پرادش و شمالِ هند وارد شدند، افرادی که هندو، کوچندگانِ اهلِ گُجْرات، تامیل

 کودک هم که چهار یا پنج نفرشان دختر بودند. 30تا  20زن و  5مند،  نفر سالنفرشان جوان، دو یا سه  40در حدودِ 

 

خوار بودند. آقای کالنباخ و من فکر کردیم خوب است گوشت را از مزرعه دور نگهداریم. اما چطور  مسیحیان و باقیِ زنان گوشت

خواری عادت  شان به گوشت سانی که از بچگیِنداشتند، از ک  ای نسبت به گوشت توانستیم از کسانی که اصال شک و دغدغه می

                                                                                                                                                                                                          
 تمرینِ - 140
 تیانِ هندزردش - 141
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جا پناه آورده بودند بخواهیم گوشت را حتی موقتی ترک  به این 142و از کسانی که در روزهای مصیبت و ناچاری  کرده بودند،

تِ گاو عادت کرد؟ تازه! آیا به آنانی هم که به گوش آیا خرج زندگیِ مان را زیاد نمی  شد، آنان گوشت داده می  کنند؟ و اگر به

ی من در برابر این موضوع چه بود؟ با  افتاد؟ وظیفه صورت چند تا آشپزخانه باید راه می  شد؟ در آن بایستی داده می  داشتند،

خواری و خوردن گوشت گاو  ها، من عمال از قبل هم از گوشت داشتنِ قبلیِ من در رساندنِ کمک مالی به این خانواده نقش

خواران کمک نشود، به این  گذاشتم که به گوشت اند. اگر قانونی می هم خریده ها، البد گوشت ن با آن کمکام، چو پشتیبانی کرده

خواران ادامه بدهم، که حرف پوچی بود، چون جنبش به وکالت  ی ساتیاگراها را بایستی فقط به کمک گیاه معنا بود که مبارزه

ام در این شرایط نکردم.  بود. وقت زیادی را معطل کشفِ وظیفه شده دهی های هندیان سازمان ها و گروه ی جمع از طرف همه

شان در مزرعه،  شان تهیه شود. خودداری از پذیرش هم برای اگر مسیحیان و مسلمانان حتی گوشتِ گاو هم خواستند، باید آن

 مورد بود. مطلقا بی

 

ای کامال گیاهی داشته  من اجازه دادند که آشپزخانهجا هم خدا هست. دوستانِ مسلمان، به  اما هر جایی که عشق باشد، همان

شان این روزها در زندان بودند. آنان هم در شرایطی  رفتم که شوهران یا پسران باشیم. حاال باید به سراغ خواهران مسیحی می

از نزدیک با شان مجبور بودم  مشابه اجازه دادند که رژیمی گیاهی داشته باشیم. اما این اولین بار بود که در نبود

ام را اعالم  شان برخورد داشته باشم. به خواهران، مشکلِ مسکن را در کنار مشکالت مالی، و حس دلسوزی عمیق های خانواده

شان تهیه خواهد شد. خواهران با مهربانی  کردم. همزمان هم به آنان اطمینان دادم که حتی اگر گوشت گاو بخواهند، برای

کار  وپز هم به مسئولیتِ آنان باشد. من )با یا بدونِ مرد دیگری( مامور شدم در این ند، و بخشِ پختاجازه دادند که گوشت نخور

ترین نوع ممکن بود. زمانِ خوردن و   های کوچک شد. خوراک به ساده افتادنِ درگیری به آنان کمک کنم. حضورِ من مانع راه

خوردند. هر کسی قرار بود که ظرف  و همه در یک ردیف می  تعدادِ دفعات هم مشخص بود. فقط یک آشپزخانه وجود داشت،

ها  به نوبت بشورند. باید بگویم که ساتیاگراهی  های مختلف، خودش و سایرِ چیزها را تمیز کند. ظروفِ مشترک را قرار شد گروه

سیگار و ... هم که   . مشروب،ی تولستوی زندگی کردند، اما نه زنان و نه مردان، خواستارِ گوشت نشدند مدتی طوالنی در مزرعه

 کامال ممنوع بود.

 

حتی در برپا کردنِ خانه. معمارمان البته آقای   خواستیم تا حد ممکن، متکی به خود باشیم، می  طور که قبال هم گفتم، همان

کرد و  داوطلبانه کارِ رایگان می  او ساختمانی اروپایی را در اختیار داشت. نجاری گُجْراتی به اسمِ نارایانداس دامانیا،  کالنباخ بود،

                                                                 
 به زندان افتاده بودند.  برای حقوقِ هندیان مقیم آفریقای جنوبی،  های کسانی بودند که در مبارزه بخشی از ساکنین این مزرعه، خانواده - 142
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واقعا غوغا   شان چاالک بود، بعضی از ما که بر و بازوی  . از نظر کارگرِ ساده،143گرفتند نجارهای دیگری را هم آورد که ارزان می

مسئولِ   ،جنگید که مثل شیر می  داد. ثامبی نایدو ای به اسم ویهاری نصفِ کار نجار را انجام می  کردند. ساتیاگراهیِ نخبه

 144اش به ژوهانسبورگ برود. شد برای بهداشتِ محیط و خرید از  بازار بود که الزم می

 

جا آمده بود و  بود که در عمرش هیچ وقت به سختی عادت نکرده بود، اما به این "پراگجی خاندوبهایی دسای"یکی از ساکنین 

ها داشتند  حدود دو ماه در چادر زندگی کردیم، چون ساختمان  اولِ کار،تند روبرو شده بود.   آفتابِ داغ و بارانِ  با سرمای گزنده،

آهنِ ایرانیتی بودند و بنابر این وقت زیادی برای برپا کردن الزم نداشتند. الوار هم از قبل در هر  ها همه ورق شدند. سازه بنا می

های زیادی الزم نبود تهیه و  های الزم بود. در و پنجره دازهشان به ان بریدن  نوع اندازه آماده شده بود. تنها کاری که الزم داشتیم،

ی این کارها بار  توانست برپا شود. اما همه زمانِ کوتاه، تعدادِ مشخصی ساختمان می آماده کنیم. از همین رو، در آن مدت

خاطرِ خستگی  جی یک روز بهی جسمِ پراگجی بود. کار در مزرعه قطعا سخت تر از کارِ سختِ زندان بود. پراگ عهده سنگینی به

ی بهترین  سینه به جا ورزیده شد، و در آخرِ کار سینه اش کامال در این و گرما، عمال غش کرد. اما آدمی نبود که کوتاه بیاید. بدن

سخت  توانست کارهای خیلی پِن بود، وکیل مدافعی خالی از غرورِ وکالی مدافع. نمی مان ایستاد. بعد از او جوزپ رویه کارگران

کار را به  بهترین شکلی   ها را با گاری بکشد، اما این   اش سخت بود که بارها را از قطار تحویل بگیرد و آن عهده بگیرد. برای را به

 داد. توانست انجام می که می

 

 آور برای همه است. ی تولستوی ضعیف، قوی شد و معلوم شد که کار، داروی تقویتی و نشاط در مزرعه

 

جا بروند. من برای کار  ها دوست داشتند برای تفریح آن رفتند. بچه باید برای انجام یک سری کارها به ژوهانسبورگ میها  خیلی

سودِمان باشد  ام مجبور بودم بروم. بنابراین، قرار شد که فقط کسی با قطار برود که کارش مربوط به جماعتِ کوچکِ هم و شغل

کرد و امکاناتِ  باید پای پیاده گز می  خواست از سرِ گردش و تفریح برود، هر کسی که می باید بلیتِ درجه سه بگیرد.  و تازه،

کرد. اگر این مقرراتِ جدی وجود نداشت، پولی که از زندگی  برد. پولی بابت خوراک در شهر نباید خرج می خانگی با خود می

شد.  های شهری می نیک تی خرجِ بلیتِ قطار و پیکانداز شده بود، بایس ی تولستوی( پس ای روستایی )در مزرعه در محله

ی بادام  ی آسیاب خانگی، کره با آردِ زبرِ سبوس نگرفته ساده ترین شان بودند: نانِ خانگی   شد، امکاناتی که همراه برده می

ادام زمینی با بودادن و ی ب بودیم. کره ای خریده دستیِ آهنی آسیاب  زمینیِ خانگی، و مارماالدِ خانگی. برای آرد کردنِ گندم،

                                                                 
 محور بوده و هنوز هم هست.  -معماریِ اسکلتِ ساختمان، چوب  ها، در بعضی سرزمین - 143
 کیلومتر فاصله 33 - 144
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ی معمولی بود. پرتقال را، یک خروار در مزرعه داشتیم. شیر  تر از کره شد. این کره، چهار برابر ارزان کردنِ آن تهیه می آسیاب

 کردیم. کردیم و عموما با شیرغلیظ شده سر می گاو هم خیلی کم در مزرعه مصرف می

 

توانست پیاده برود و همان روز  خواست به ژوهانسبورگ برود، در هفته دو بار می اما در مورد سفر باز هم بگویم که هر کس می

کیلومتری بود. با همین قانونِ سفرِ پیاده، توانستیم صدها روپیه  66سفری   طور که قبال هم گفته شد، هم برگردد. همان

رَوی را تازه یاد  شان هم عادتِ پیاده د. بعضیبردن کردند، خیلی سود می رَوی را می ه جویی کنیم، و آنانی که این پیاد صرفه

افتاد. در عرض شیش یا  و نیم راه می 2شد و ساعت  صبح بلند می 2گرفتند. روشِ عمومی این طور بود که مسافر ساعتِ  می

 دقیقه بود. 18ساعت و  4رسید. پایین ترین رکوردِ سفر  هفت ساعت به ژوهانسبورگ می

 

با نشاط پذیرفته   شده. برعکس، ی ساکنین اِعمال می شکلِ کاری سخت بر روی همه این انضباط به خواننده نباید تصور کند که

طور کامل، از کار بر  غیر ممکن بود که حتی یک نفر از ساکنان باقی بماند. نوجوانان به  شد، کار گرفته می  شد. اگر زور به می

 شد گرفت.   شان را در موقعِ کار نمی های شیطنت بردند. البته جلوی روی مزرعه و پادویی به شهر لذت می

شد، و من هرگز ندیدم کاری که این طور  هیچ کار دیگری جز این که با رضایت و شادمانی به دوش بگیرند، به آنان سپرده نمی

 بخش نباشد. از نظر کمیت یا کیفیت رضایت  انجام شده،

 

ماند یا خاک و خُل  نشینان، آدم پس باید بگویم. با وجود تعدادِ باالی کوچ مان ی ترتیباتِ بهداشتِ محیط ای در باره چند جمله

شدند. اجازه داده  کار کنده شده بودند دفن می هایی که برای این ها در گودال ی آشغال دید. همه در هیچ جای مزرعه نمی

شدند و برای آبیاریِ  هایی جمع می لماندی در سط های پس ی آب شد که آبی کثیف از ساختمان به معابر پرت شود. همه نمی

ی مربعی به عمقِ  چاله 145شدند. جات برای کود استفاده می های دور ریز خوراک و سبزی مانده شدند. پس درختان استفاده می

شد و  اش با خاک دستی کامال پوشانده می سانت در نزدیکیِ خانه کنده شده بود برای انباشت فضوالتِ انسانی، که روی 45

جا کود انسانی دفن شده. بنابراین ما  توانست تصور کند در آن کرد. مگسی وجود نداشت، و هیچ کسی نمی ی منتشر نمیبوی

شد. اگر مدفوع به درستی استفاده  بلکه منبعِ احتمالیِ زحمت به کودِ پر ارزشِ مزرعه تبدیل می  افتادیم، تنها به زحمت نمی نه

های رودِ  کناره  ماندیم. با عادات بدِمان، شد و از تعدادی بیماری هم سالم می درست می شد، کودی به ارزشِ هزاران روپیه می

هایی هستند  اش همان مگس کنیم که نتیجه کنیم و محیطی عالی برای نشو و نمای مگس فراهم می را آلوده می 146مان مقدس

                                                                 
 1908ال کمپوست، در س - 145
 رود گنگ - 146



117 
 

نشینند. یک بیلِ کوچکِ  روی فضوالتِ رو بازِمان می کنیم، بر بعد از این که در آب غسل می  مان، انگاریِ مجرمانه که با سهل

خاک، ابزارِ رهایی از مزاحمتی بزرگ است. رها کردنِ مدفوع در محیط، پاک کردنِ بینی، یا تف کردن در کوچه و خیابان و 

. 147حالِ دیگران مان به رعایتِ ، و خیانتی است به نیازِ شدیدِ مردم طور بر ضدِ بشریت جاده گناهی است بر ضدِ خدا و همین

  148ی سنگین است. پوشاند، حتی اگر در جنگلی هم زندگی کند، سزاوارِ جریمه اش را نمی آدمی که فضوالت

 

خود  به جویی شود و در آخرِ کار، خانوارها متکی مان تبدیلِ مزرعه به کندویی پر از تالش بود، تا در پول صرفه کارِ در پیشِ روی

تا مدتی نامعلوم مبارزه کنیم. باید قدری پول برای کفش  149توانستیم با دولتِ ترانسوال  یدیم، میرس شوند. اگر به این هدف می

کند. در  شود و پا را ملتهب می ی عرق، جذبِ پا می کردیم. کفش پوشیدن در هوای داغ زیان آور است، چرا که همه خرج می

ها حفاظت بشود. بنابراین تصمیم  باید از خار، سنگ و امثال این ترانسوال هم مثلِ هند جوراب الزم نبود، اما فکر کردیم که پا

به اسمِ تراپیست،   ای هست متعلق به راهبان کاتولیکِ آلمانی،  تآون صومعه هیل نزدیکِ پاین گرفتیم صندل بدوزیم. در ماریان

به من یاد داد و من   فت. وقتی برگشت،دوزی یاد گر جا رفت و صندل ها در آن وجود دارد. آقای کالنباخ به آن نوع حرفه که این

ی خودم به کارگران دیگر. بنابراین چندین مردِ جوان یادگرفتند که صندل درست کنند، و ما هم شروع کردیم به  هم به نوبه

 ام در این کار به آسانی از من جلو افتادند.  شان به دوستان. الزم نیست بگویم که خیلی از شاگردان فروختن

 

نوع لوازمِ بزرگ و کوچک،  بودیم، نیازمندِ همه تیِ دیگری که وارد مزرعه شد نجاری بود. حاال که نوعی روستا ساختهصنعتِ دس

شان را زدم، چندین ماه  شان را خودمان ساختیم. نجارهای ایثارگری که قبال حرف از  نیمکت گرفته تا جعبه بودیم، که همه

معنای دقیقِ کلمه، هر دقیقه مدرک استادی و دقتِ خود را به  شِ نجاری بود، و بهمان کردند. آقای کالنباخ سرپرستِ بخ کمک

 داد. ما ارائه می

 

ترینِ وظایفِ مان بود و در این موضوع هرگز به موفقیت  نظر کرد. این مشکل شد صرف از مدرسه برای نوجوانان و کودکان نمی

توانست  ر به دوشِ آقای کالنباخ و خودم بود. کالس فقط میمگر در آخرهای کار. زحمتِ تدریس، بیشت  کامل نرسیدیم،

ها  مان هم. بنابراین معلم طور شاگردان خسته بودیم، همین  مان از کارِ صبح بعدازظهرها تشکیل بشود، یعنی وقتی که هر دوی

سعی کنیم   ها، دن با بچهو با بازی کر  مان آب بپاشیم، های شدیم به چشم زدند. مجبور می دادن چرت هم می اغلب موقع درس

                                                                 
 است.  محروم است، پس به این حس شدیدا نیازمند "مراعاتِ حالِ دیگران"تاکید بر این تشخیصِ گاندی است که ملتِ ما )هند( از حسِ  - 147
باشد و فقط از وجهِ  آید که با این تعابیر، نویسنده به درکی از حفظ محیط زیست، عالوه بر باور به حرمتِ حیاتِ شوایتزر رسیده نظر می به - 148

 کند. گرایانه )پراگماتیک( به موضوع نگاه نمی عمل
 دولتِ حاکم بر کشور آفریقای جنوبی - 149
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پذیرفت. اما  نتیجه. بدن با تحکم خواستارِ استراحت بود و انکارِ آن را نمی آنان را و خودمان را سرِ حال نگهداریم، اما گاهی بی

ید به شدند. چه چیزی با ها برگزار می شان بود. چون کالس ها با وجود این چرت ترین این فقط یکی از مشکالتِ بسیارِ ما و ساده

دادیم؟ از این که  دادیم که به  سه زبانِ گُجْراتی، تامیل یا تِلُگُ مجبور بودیم درس بدهیم و چطور درس می شاگردانی درس می

کار  خبر از تِلُگُ. معلم در این شرایط چه ، اما بی نگران بودم. کمی تامیل بلد بودم ی آموزش کنم دل های محلی را واسطه زبان

ای کامال موفق نبود. خدماتِ پراگجی البته که  عنوانِ معلم استفاده کنم، اما تجربه  سعی کردم از بعضی جوانان بهتواند بکند؟  می

توانست با این جور   گفتند. معلم نمی شان بد می های ضروری بودند. بعضی از نوجوانان تنبل و شیطان بودند و همیشه از کتاب

آقای کالنباخ و   شناس باشیم. کار و بار، مان منظم و وقت های توانستیم در درس ما نمیشاگردان مطالب زیادی مطرح کند. تازه، 

 کشاند.         خودِ من را به ژوهانسبورگ می

    

و پارسی ها هم اَوِستا. کودکی هم بود از آیینِ   ی سختی بود. دوست داشتم مسلمانان قرآن بخوانند، درس مذهبی هم مسئله

ی اسالم و  هایی در باره کوچکِ فرقه را به او، به من سپرده بود. کتاب "پاتیِ"که پدرش مسئولیتِ تدریسِ ، 150اسماعیلیِ خوجَ

های بنیادیِ هندوگرایی را بنابه درک و فهم خودم روی کاغذ آوردم؛ حاال یادم نیست آیا این  آیینِ زردشت جمع کردم. نظریه

ی  عنوان لحظه ی تولستوی. اگر آن نوشته االن دمِ دست بود، آن را باید به زرعههای خودم بود یا برای کشاورزانِ م کار برای بچه

جور کاغذها را وقتی  ام. این ام یا آتش زده ام دور ریخته آوردم. اما من خیلی چیزها را در زندگی جا می ام در این مهمِ رشدِ معنوی

  بردم. از این کار پشیمان نیستم، از بین می  شد، تر می ایم بزرگه ی فعالیت یا وقتی که دامنه  دارم، کردم الزم نیست نگه حس می

که برای   داری کنم های زیادی را نگه ها و جعبه شدم قفسه شد. مجبور می شان دست و پاگیر و پر خرج می ی ِ همه داری چون نگه

 "مدارایی بی"ها از آلودگی به  ود. بچهفایده نب ی آموزشی بی توانست باشد. اما این تجربه  دارد زشت می "عهدِ فقر"کسی که 

های خدمتِ دو  دالنه ببینند. آنان درس های دیگری را با خیرخواهیِ گشاده و یاد گرفتند که ادیان و رسم  نجات پیدا کردند،

ودکان های بعدیِ بعضی از ک سویه، احترام به حقوقِ دیگری و  تالش را بلعیدند. و از روی همان چیزهای کمی که از فعالیت

ای اندیشیده و دینی بوده، و در  اما تجربه  است. حتی اگر کامل نبوده، اثر نبوده بی  ام آموزشی که گرفتند،  دانم، مطمئن مزرعه می

 ی آموزشی از بقیه کمتر نبوده است. ترینِ خاطراتِ مزرعه، شیرینیِ خاطراتِ این تجربه میان شیرین

 ی تولستوی )ب( مزرعه

 . گاندیی اِم. کِی نوشته

همین دلیل باید از خواننده،  اند و به گذارم که نسبتاً پراکنده ی تولستوی را در کنار هم می در این فصل چند خاطره از مزرعه

                                                                 
و گروهِ مادر، یعنی   ی فارسی. رهبران این گروه، اند. خوجَ= خواجه گرایشی از مسلمانانِ صوفی مسلکِ اسماعیلی که قبال ساکن ایالت گُجِرات بوده - 150

 اند.   شان داشته های های حقوقیِ بزرگی بر سر مالکیتِ اموالِ ارثی امام جنجالاسماعیلی ها، 
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 گیری و خطاپوشی بشوم. خواستارِ آسان

 

و از هر   از هر سن، با شاگردانی  جنسی درس بدهد که گیرِ من افتاد، کمتر معلمی مجبور بوده است که کالسی با این همه ناهم

خشن و   ساله. بعضی از پسران، 13یا  12ساله و دختران نوجوانِ  20از پسران و دخترانِ حدودا هفت ساله، تا جوانان  دو جنس،

 شیطان بودند.

 

بانی با ی شاگردان باشم. تازه، با چه ز دانِ همه توانستم معلم همه چینِش قرار بود چه درسی بدهم؟ چطور می-به این گروه بد

دانستند و کمی هم هلندی. من  شان را یا انگلیسی را می های تامیل و تِلُگُ زبانِ مادری کردم؟ بچه شان باید صحبت می همه

زدم و با بقیه  با بخش گُجْراتی، به گُجْراتی حرف می–توانستم انگلیسی با آنان حرف بزنم. کالس را به دو قسمت کردم  فقط می

شان بگویم یا بخوانم. تصمیم گرفتم که ارتباطِ  هایی جالب برای ن بخش اصلیِ آموزش، ترتیبی دادم قصهعنوا به انگلیسی. به

ی دوستی و خدمت را در آنان بپرورم. بعدِ آن قرار بود اطالعاتِ عمومیِ تاریخ و جغرافی و  شان برقرار کنم و روحیه نزدیکی بین

شد که  شد، و از مطالبی در این کار استفاده می هم درس داده می  نوشتندر بعضی موارد حساب هم به شاگردان منتقل شود. 

 های تامیل را هم به این آموزش جلب کنم. دادند، و بنابر این تالش کردم که توجه بچه مان را شکل می بخشی از دعای روزانه

 

هاست.  ترین نوعِ تجربه ی تولستوی، نترس هام از آموزشِ مشترک و مزرع  پسران و دختران آزادانه با هم برخورد داشتند. تجربه

ی تولستوی  یا به بچه ها یاد بدهم که از آزادیِ موجود در کالسِ مزرعه  ، ها را بدهم  ی آن تجربه  اش را ندارم اجازه االن جرات

خاطرِ غفلت و  و شاید بهتر از حاال بود،  گناه و معصوم وقت ها، بی ام در آن کردم که ذهن ها حس می مند شوند. بیشتر وقت بهره

هایی را که  ام. آدم ام خود را به شدت پشیمان کرده ها با اقدام  ام، و بعضی وقت جهل من نبوده. بعد از آن تجربیات تلخی داشته

ام که خواسته مرا   شده ام؛ و متوجه ی پلیدی را در عمقِ ذاتِ خود دیده فاسد درآمدند. ریشه  کردم، گناه فرض می کامال بی

 سروصدا از آنِ خود کند. بی

... 

مان را هم عوض کردیم. در شهرها مردان هندی و هم  چون قصد داشتیم مخارجِ کلِ زندگیِ ساکنان را کامال کم کنیم، لباس

ین بودیم و بنابرا مان کارگر شده  پوشیدند. در مزرعه این نوع پوشاکِ پر تکلف الزم نبود. همه ها، لباسِ اروپایی می ساتیاگراهی

مان پیراهن و   اما به سبکِ اروپایی، یعنی شلوارکار و پیراهن، که تقلیدی از لباسِ زندانیان بود. همه  پوشیدیم، لباسِ کارگری می

کارهای خوبی در  ی جینِ آبی دوخته شود. بیشترِ بانوان کمک توانست از پارچه کردیم که می شلوارِ ارزانِ آماده استفاده می

 ی آنان بود. عهده  مسئولیتِ واحدِ خیاطی به دوخت و دوز بودند.
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ها در پاتیلی تهیه   ی این خوردیم. همه گاهی هم هلیم می ، گه151"رُتتی"جات و  در مورد خوراک، عموما، برنج، دال عدس، سبزی

خودمان قاشقِ چوبی  رفت. کار می شد که واقعا ظرفِ این کار نبود، اما شبیهِ چیزی بود که برای خوراکِ زندانیان به و عرضه می

  برنج،  صبح ، 6در ساعت  152ی خانگی شده ی آسیاب خوردیم؛ نان و قهوه در مزرعه درست کرده بودیم. سه بار غذا در روز می

  154گندم و شیر یا نان و قهوه در پنج و نیم عصر. 153و پَپِ  ،11جات در ساعت  دال عدس و سبزی

... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ی نفوذِ خوراکِ هندی؛ و نیز در جنوب ایران و کردستان. های دیگر در منطقه ای، رایج در هند و با نام  چاپاتی، نانِ تافتونِ روغنیِ کوچکِ تاوه - 151
ی معمولی نداشته. و ساکنان عمال  شده و ربطی به قهوه راملِ آرد یعنی آردِ بوداده و آبِ جوش درست میاین قهوه، از کا  بنا به گزارشات مختلف، - 152

 خوردند. ی معمولی نمی   قهوه
 اُگالی، نوعی هلیمِ سفتِ قابل بُرِش، مرسوم در آفریقا - 153
 ازد. پرد گزارشِ گاندی بعد از این، صِرفاً به تجربیاتِ اخالقی و معنویِ ساکنین می - 154
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 گاندی به روایتِ دیگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

  ۱55آلدوس هاکسلی

"ای زندگی گاندی، گونه"در زیر بخشی از کتابِ 
 :کند در کتاب حاضر را بیشتر معرفی مینگاه گاندی به اقتصاد و جامعه  آید که می  ۱56

 استراحت خالقانه

اش  ظیفهو "ترین بزرگ"ی خود بپردازد که به  وظیفه "ترین کوچک"نظیر را داشت که با همان شوری به  گاندی این قدرت بی

های آلی، برای او حرمت و   بر روی بهترین کود آزمایش  حاکمیت با کردن ساختارِ ملی برای فلج ریزیِ کارزارِ پرداخت. برنامه می

او از سیاست،  جوییِ ظاهر عاطلِ کناره های به برد. سال ای همسان لذت می اهمیتی یکسان داشتند. از هر دو فعالیت با عالقه

ی  سروصدا و بدون هیجان نمایشی، امّا با این وجود همراه با فایده هایی پر از فعالیت، سکوت، بی شدت پرثمر بودند. سال به

 ی در دست! "شمشیر"ای انقالبی باشد که با  همان اندازه توانست به بر دوش می ی"بیل"بسیار زیاد در مقیاسِ ملّی. گاندی با 

و  ند؛ تنها ناپختگی ا های نرفته بود اش زیر بار تغییرات ریشه ها و باورهای بنیادی حدّ زیادی نشان داد که نگرش این دوران تا

ها با گذشت زمان و تجربه برطرف و نرم شده بودند. از پیشتر بر این باور بود و تا آخر هم بر این اعتقاد ماند  تیزیِ سطحی آن

تواند اهریمنی شود و اگر  می ، و نه در کارآمدیِ مکانیکی، که در حقیقتاست کامل اخالقیکه ارزش واقعیِ انسان در تحول و ت

حقیقی بر اساس عشق، رواداری و تساهل و  این اعتقاد که تمدنبر تواند او را نابود کند؛  گراییِ اخالقی محدود نشود می با آرمان

سازیِ دیگران از  هایی که با محروم این حقیقت هم که لذت بر ؛ ودت، رقابت و خشونتتفاهم است، و نه مبتنی بر حسا

 همین دلیل نوعی دستبرد و دزدی است.  شود و به آید، از آنان دزدیده می دست می شان به ضروریات

های  ها یا واحد قتصاد در میان جمهوریی آرمانی از نظر او، ساختاری بود که در آن از اقتدار و نیز از ا حکومت یا جامعه

خود کار کنند. هر  بر روی زمین یا در صنعتی دستی با دستانِ ی مردان و زنان روستاییِ خودکفا تمرکززدایی شده باشد، و همه

یا در هند سازمان داد، آزمایشگاهی برای عملی کردن مقدمات چنین  جنوبی ی که در آفریقایهای ها یا اَشرام یک از قرارگاه

عمل  شمار هند برسانند و به ای و اردوی آموزشیِ سپاه کارگزارانی بود که قرار بود بعدها این پیام را به روستاهای بی جامعه

 "های تاپاله. پهکُ"چون  گاندی، هم  قول درآورند، روستاهایی غرقه در فالکت و رخوت، و به

                                                                 
155 - Aldous Huxleyی مشهور رمانِ دنیای قشنگ نو  (، نویسنده1894-1963دار هاکسلی ) ی نام ترین عضو خانواده ی انگلیسی و برجسته : نویسنده

دنیای قشنگِ نو های او بوده. رمانِ  طلب، فیلسوف و طنزپرداز بود. عرفان مدرن هم یکی از دلبستگی گرا، صلح و مقاالت متنوع بسیار. شخصیتی  انسان

بینیم  های مدرنِ توسعه. در واقع، می"آباد کابوس"اثر جرج اورول است. هر سه در شرحِ و نقدِ  "1984"، اثر میخاییل زامیاتین، و "ما"همتراز دو کتابِ 

 که خواهیم دید، برای این نقدِ خود، استدالل هم داشته. که هاکسلی منتقدِ پیشروی دنیای نو بوده و چنان
 ، فصل استراحت خالقانه206غالمعلی کشانی، نشرِ قطره، ص.   پاالنی، کریشنا کری  ،ای زندگی گاندی، گونه - 156
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خواهد شد که این رویاپرداز پاهایش را قاطعانه و محکم بر روی   یا زود فهمیده دیر"پس از مرگ او نوشت:  هاکسلی آلدوس

ها بوده است. چرا که نظرات اجتماعی و  ترین انسان را، اهل عملگ زمین مستقر کرده بود، معلوم خواهد شد که این آرمان

طرف  اش در عالم وجود است. او از یک ی سرشت انسان و ماهیت موقعیت گرایانه یابیِ واقع اقتصادیِ او، بر اساس ارزش

بنیادی را تغییر دهد که انسان  تواند این حقیقت رونده و فنّاوریِ بالنده، نمی  های انباشتیِ سازمانِ پیش دانست پیروزی می

های  دانست این محدودیت های بسیار ناچیزی دارد. و از طرف دیگر، می حیوانی بزرگ جثه نیست و در بیشترین موارد، توانایی

 "... نشین است نهایت پیشرفت معنوی هم بدنی و ذهنی با ظرفیت عمالً بی

زیِ میان حیوان و معنا، چه انواعی از نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از همه برای این موجود دوـزیستِ واقع در خط مر"

ها باید زندگی و کار واقعیِ خود  گفت انسان داد. می العاده معقول می تر است؟ گاندی به این پرسش پاسخی ساده و فوق مناسب

قدر کافی کوچک که  شان باشد، جماعاتی به قیمندیِ جسمی و اخال شان متناسب با توان را در جماعاتی انجام دهند که اندازه

تری فدراسیون تشکیل داده باشند،  های بزرگ های شخصی را بدهند و در واحد ی خودگردانیِ واقعی و تقبل مسئولیت اجازه

ی یک  ندازهها بروز و ظهور بیابد. هرقدر که ا ی سوءاستفاده از قدرتِ بزرگ نتواند در آن  هایی از آن نوع که وسوسه فدراسیون

های  افراد و تعیین سرنوشت گروه تر رشد کند، حکومت مردم کمتر حقیقی خواهد شد و فرصت ابراز نظرِ دموکراسی بیش

 157"... شود تر می محلّی کم

های کوچکِ تعاونی باید   باید دست در دستِ تمرکززدایی در سیاست باشد. افراد، خانوارها و گروه تمرکززدایی در اقتصاد می"

ضروریِ  ی تولیدات خود به بازاری محلی باشند. گاندی در میان ابزارِ الزم برای معیشتِ خود و عرضه زمین و ابزارِ حبِصا

 "حساب بیاورد. را به 158تولید، دوست داشت که فقط ابزار دستی

 

ترین  ترین و خالق ربخشسیاسیِ گاندی، یکی از ثم فایده در زندگی  حاصل و بی ظاهر بی ی به عبارت دیگر هم، این دوره به

یا با اسمی که  "اش  ی خودنوشت نامه زندگی"اش از کار درآمد. در همین دوران وقفه بود که شروع به نوشتن  های زندگی دوره

                                                                 
 برای بررسیِ اولیه، نک: لیبرتارین کامیونالیسم، لیبرتارین سوسیالیسم و لیبرتارین میونیسیپالیسم در همین کتاب. - 157
کنم که هیچ یک از صنایع مفید  من نه در نظر دارم و نه توصیه می»گوید:  گاندی در جایی می گراست و جزمیت در آن راه ندارد: این ترجیح، عمل - 158

گیِ دستی،  های ریسند وجود آوردن و رواج دادن چرخ گیِ دستی رها شوند. اساس فکر من در به دلیل رواج ریسند بخش صنعتی، به های زندگی و فعالیت

کار  داشت، برای به نفر مردم هستند که نیمی از وقت خود را بیکارند. قبول دارم که اگر این وضع وجود نمیها میلیون  این واقعیت است که در هند ده

که موجب فقر و گداییِ  شرط آن ها هم هواداری خواهم کرد، به ترین ماشین کار بردن کامل بود ... من از به های ریسندگیِ دستی هم جایی نمی  بردن چرخ

ی فوری و آماده  ام که فکر می کنم، تنها وسیله گیِ دستی را پیشنهاد کرده که حاصل آن است، نشود. من از آن جهت ریسند  گیهند، و تنبلی و بیکار

گی، خود نوعی ماشین مفید است و من هم در کمال تواضع به سهم  پولی است. چرخ ریسند برای دورکردن فقر و احتیاج و جلوگیری از بیکاری و بی

ی محمود تفضلی،  پاالنی، ترجمه ی مردم برادرند، تالیف کریشنا کری )کتاب همه« ام. ام و با شرایط مخصوص هند سازش داده بهتر کردهخود آن را کمی 

 (.223و  222انتشارات امیر کبیر، ص. 
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زبان گُجْراتی  ها در اصل به ل مقاالتی هفتگی کرد. این نوشتهشک ، به"هایم با حقیقت آزمون داستان"داد،  خود ترجیح می

 شدند.  با همکاریِ دیگران به انگلیسی ترجمه می دِسای منتشرشده و از سوی ماهادِو

سابارماتی  مشهور شد، در اَشرام 159"میرابِن"نام  ، که در هند بهاش، خانم مادلین اِسلیْد در همین زمان بود که هوادار انگلیسی

ام را از دست دادم و  ام آمد. هشیاری برابرم برخاست و به سوی ای در همین که وارد شدم، قامتی باریک و قهوه"آمد:  نزد او به

ام  هشیاری "تو دختر من خواهی بود."زانو درآمدم. دستانی به آرامی بلندم کردند و صدایی گفت،  فقط نوری را حسّ کردم. به

ینی از شادی به من لبخند نش ای دیدم با چشمانی پر از عشق که همراه با برق دل به دنیای اطراف دوباره برگشت و چهره

 "زد. بله، این مهاتما گاندی بود و من باالخره وارد شده بودم. می

آمدند،   ی برخوردش با مسائلی که پیش می ی پیوسته در تحولِ گاندی و شیوه های اندیشه کردن بعضی از جنبه برای روشن

شان پر از  های ولگردی که بدن سگ است. مثالً داستانِ توجه به چند رویداد در این دوران وقفه، از اهمیت باالیی برخوردار

دردیِ معمول مردم  سوزی و هم را هم به این بیماری آلوده کرده بودند. دل بود که مردم شهر احمدآباد "گـَـری"نوعی 

ها را از  کردند سگ کار این تهدید فزاینده، مقامات شهرداری جرأت نمیآش چنان بود که با وجود وحشت و خطرِ د آنآبا احمد

به سراغ گاندی آمدند و از او راهنمایی خواستند. او هم   ای از شهروندان مترقی شان خالص کنند. در نهایت، عده این فالکت

دنبال خود  ها انجام شد و به به سگشان کنند. تیراندازی  توصیه کرد که به این مخلوقات بیچاره، گلوله شلیک شود و خالص

 نظیر خود آن را فرو نشاند.  ی آرام و بی های خشمگینانه برانگیخت که گاندی به شیوه طوفانی از اعتراض

کرد که پزشک اعالم  کشید. جراح دام بود که بیمار شده بود و درد زیادی می های اَشرام تر، داستان یکی از گوساله ی جدّ آزمونِ 

ی بزرگی داشت،  توانست حرکت کند و چون جثه دهد. گوساله به یک طرف خوابیده بود، نمی دیگر هیچ درمانی جواب نمی

کشید. هرچند که  ها زجر می خورد و از دست مگس نمی جا کرد. هیچ خوراکی بستر، او را جابه شد برای جلوگیری از زخمِ نمی

ی حقیقی از او آهیمسا"اش را گرفت که  ـ تصمیم او مطرح بود ـ حرمتی که خود گاندی هم قبول داشترمت گدر این مورد حُ

بود،  که شاهد عینیِ این داستان میرابِن "درد، او را از فالکت نجات داد. خواهد تا با کشتن گوساله به روشی تا حدّ ممکن بی می

و دیگرانی  نشینان اَشرام همین دلیل پزشکی دعوت شد، بعد باپو زانو زد )گاندی و همسرش از سوی هم به"کند که  یت میروا

های گوساله را در دست  آرامی یکی از دست شدند( و به یعنی مادر خطاب می "با"که به آنان نزدیک بودند، باپو یعنی پدر و 

ای روی  ای بعد گوساله مرده بود. هیچ کسی حرفی نزد. باپو پارچه ... لحظه وقت پیچ و تابی و د، آننگهداشت، سرنگ تزریق ش

 "ش برگشت.ا ش پهن کرد و بعد در سکوت به اتاقا صورت

                                                                 
159 .Madeleine Slade (Mirabehn) (1982-1892 :) کـرد تـا    ن روالن وطـن اش را تـرک  ی رومـ  دختر دریادارِ انگلیسی، سِر اِدموند اِسلید. با توصـیه

 «میـرابِن »بخـش در هنـد کـرد. گانـدی، او را      ی آزادی ی انسانی، پیشبرد اصول فکـریِ گانـدی و مبـارزه    اش را وقف توسعه با گاندی زندگی و کار کند. زندگی

 که فداییِ کریشنا، خدای هندو بود.  « میرا بایی»کرد، با توجه به  می صدا
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برابر  داد، بله، شورش! نه در را یاد می ها شورش ای به سراسر هند داشت که در طیّ آن در این مدت هم، سفرهای گسترده

ا را سوا ه هایی که دید نجس دیگران. در یکی از نشست پنداریِ دولت، بلکه در برابر فقر، در برابر جهل، در برابر نفرین نجس

کار دیگران را  اینشان رفت، سخنرانیِ خود را از آن نقطه انجام داد، و با  میان  اند، به ای دور از همه جا داده اند و در گوشه کرده

 طرف بخش شایسته و محترم حضار بچرخانند.  شان را به های  وادار کرد که صندلی

 ماندال

 ۳۴۱، نشر قطره، ص. گاندی، گونه ای زندگی

===================== 

 160به قلم نلسون ماندال "ی مقدس رزمنده"ی   بخشی از مقاله

 ۱۹۹۹دسامبر  ۳۱ی تایم،  ماله

"سُوادِشی"تیِ هندیان را نجات داد و با فراخوانِ مردم به گاندی صنایعِ دس
، آن صنایع را به سالحی اقتصادی در برابرِ استعمارگر تبدیل 161

ها و  گری بود که مردم را از مهارت های خود و تحریمِ تولیداتِ قدرتِ ستم کرد. سوادشی، نهضتِ خودکفایی و استفاده از ساخته

 .شان محروم می کرد های سرمایه

  شده ی وابستگی به بازارهای خارجی برای کاالهای ساخته ادامه فقرِ آفریقایی، به دلیلِ  ، خصوص یک علتِ بزرگِ فقرِ امروزینِ جهانی و به

 گیرد. اصرارِ های بومی را هم می زند و جلوی مهارت های خارجی، به تولیدِ داخلی هم آسیب می است؛ که جدا از انباشتِ مهارناپذیرِ بدهی

توانست فقرِ جهانِ سوم را به شدت کم کند و  شد، می گاندی به خودکفایی، اصلِ بنیادیِ نوعی از اقتصاد است که اگر امروزه دنبال می

بخشی به سیاهان در آفریقای  های آگاهی و جنبش 162تر از فرانتز فانون گام قرن پیش  تکامل و بالیدن و توسعه را برانگیزد. گاندی نیم

 کوشیِ بومیان را به راه انداخت. و سخت  یکا بود و رستاخیز خِرَد، روحیهجنوبی و آمر

مند و موفق شود، به این شرط که سخت کار کند. گاندی بر روی  تواند ثروت دهد که هر کسی می ی این ادعا را نشان می او سفسطه

اند. او انجیلِ برابری، انجیلِ سرمشق قراردادنِ  گرسنه ریزند و باز هم شان عرق می ی جان گذارد که با شیره ها نفری انگشت می میلیون

                                                                 
160 - xPErJF2https://ti.me/  ِنشر   ،  ترجمه غالمعلی کشانی،ای زندگی گاندی، گونه، برای خواندنِ متن کاملِ این نوشته، نگاه کنید به کتاب

 قطره. 
 کردن به همسایه.  فرهنگ، تربیت و ...، بدونِ پشت  های فردی و جمعیِ زندگی، اعم از معیشت، احات و عرصهی س  از نظر گاندی: خودکفایی در همه - 161
ی  استعماری، نظریه-های پسا   ای بود که کارهایش در زمینه ه پزشک، فیلسوف، انقالبی، روشنفکر و نویسند ( روان1961 -1925فرانتز عمر فانون )  - 162

ی مارتینیکِ دریای آنتیلِ کوچک، در غربِ اقیانوسِ اطلس  ای بود که در جزیره پوستِ فرانسوی ثیرگذار بودند. او سیاهانتقادی و مارکسیسم تا

زندگی و کارهای   دهه، 4جنگید. در مدتِ  ضدِ فرانسه می  بخشِ ملیِ الجزایر بود که برای استقالل، ی آزادی ی فرانسه( متولد شد. عضوِ جبهه )مستعمره

ی اجتماعیِ او تا حدی شبیه به  است. چهره النکا و آمریکا بوده بخشِ ملیِ ضدِ استعماری در فلسطین، سری های آزادی بخشِ جنبش انون الهامفرانتز ف

فی، تحسین و از سوی علی شریعتی معر دوزخیانِ زمینیا  مغضوبینِ زمیننامِ  اش به ، خودِ او و کتابِ پُرآوازه1357گوارا بود. پیش از بهمنِ  ارنستو چه

 ی دیگری از این کتاب )ف. باقری( موجود است. داربود. ترجمه دارانِ شریعتی نام بود، و به همین دلیل در بینِ طرف ترجمه شده

https://ti.me/2xPErJF
https://ghkeshani.com/gandhialife/
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"شمارند. داران و اربابان انگشت توانند دهقان باشند، اما زمین همه می"کرد، چرا که  دهقان، نه زمین دار و ارباب را موعظه می
163 

 

امیدی ندارم که برابریِ "وجو کند.  ابری را جستشان بر ها بپیوندد و همراه اش پایین آمد تا به ترازِ توده گاندی از فرازِ زندگیِ راحت

"جای آن باید خودم را تا سطحِ فقیرترین فقیران پایین بیاورم. وجود بیاورم ... به اقتصادی را به
164 

بر  "سرمایه داریِ امانت"حلِ  اش از کار و سرمایه زاییده شد. دیدگاهی که او را به راه ی ثروت و فقر، برداشت اش در باره از درونِ برداشت

-عنوانِ مالی امانتی است که برای باز  اساسِ این باور هدایت کرد که مالکیتِ خصوصی بر سرمایه نباید وجود داشته باشد، بلکه سرمایه به

اوربود ها و استعدادهای ناهمسان، بر این ب شایستگی پذیرشِ شود. به همین نحو، درعین شناسایی و توزیع و برابر سازی به انسان داده می

 که این ها هم هدایایی هستند از سوی خدا که باید در راه خیرِ همگان خرج شوند.

او در جستجوی نظامی اقتصادی است که جانشینِ سرمایه داری و کمونیسم باشد، و این نظام را در سارودایا )رفاه برای همه( بر اساس 

 کند. خشونتی )آهیمسا( پیدا می بی

"بگذار کارمان را بکنیمِ"، شعارِ 165داروین "بقای اصلحِ"گاندی اصلِ 
ی دشمنیِ ذاتیِ  در باره 167کارل مارکس  ی آدام اسمیت، و نظریه 166

 کند. بین این دو تمرکز می "بستگیِ هم"پذیرد و بر روی  کار و سرمایه را نمی

 

"ساتیاگراها"او به ظرفیتِ انسان برای تغییر باور دارد و 
، اما نه برای این که او را نابود کند، بلکه به این گیرد گر به کار می را ضد ستم 168

                                                                 
ورِ هندِ های مقتدرِ متمرکز و نهادهای دولتیِ غالباً فاسد، و تص  ی خودداری ازمطرح کردنِ مسائل با دولت این سخن و سخنانِ دیگرِ او در باره - 163

الجزایری از روستاهای نسبتا مستقل، خودگردان و آباد، با اقتصاد و ماشینِ نسبتاً کوچک مقیاس، در کنارِ وجودِ نهادهای روستاییِ  شکلِ مجمع آرمانی به

 .ی مردمی  ی دولت، خودگردانیِ داوطلبانه ی امورِ روستا، مقایسه شود با دیدگاهِ آنارشیستی در باره داوطلبِ اداره
کار، باعثِ کاهشِ رنجِ مضاعفِ  ی موکد خود به ضرورتِ رعایتِ همین نکته، مدعی است این گر و شارحِ اخالق در اشاره  مصطفی ملکیان، پژوهش  - 164

ه این ترتیب، اگر که شود و ب شان کمتر می شوند، احساس تنهایی شان روبرو می شود. آنان با انرژیِ بیشتری با رنجِ واقعی دستان از عواملِ فالکت می تهی

برند و چون اساس بر کاهشِ  تفاوتیِ باالترین مقامِ )مقاماتِ( مسئول رنج مضاعف نمی ی بی شوند، اما دیگر از مشاهده شوند یا نمی مقهورِ رنجِ فالکت می

 ایِ محو یا کاهشِ فالکت، رعایت شود. شههای خُرد و کالنِ و ری ، باید همراه با پیگیریِ راه رنج است و نه الزاما انقالب و سرنگونی، این اصل
165 - Survival Of The Fittestگوید  دار. این اصل می شناسِ نام (، زیست1809-1882ی تکاملِ جانورانِ چارلز داروین ) : اصلِ اساسیِ نظریه

اند. تعمیم و ترجمان و کاربردِ این اصل در  تکامل یاری کرده اند و به روندِ مانده اند، باقی جانورانی که بهتر از بقیه، توانِ سازگاری با محیطِ خود را یافته

است. در واقع تعبیرِ ماندال به  گرِ بزرگ بوده ی این پژوهش شناسانه ی زیست انگیزتر از خودِ نظریه های اجتماعی و اقتصادی و فلسفی، همواره بحث عرصه

شناسی  شناسِ داروینی و متفکرِ اقتصادِ سیاسی، بر اصل یاریگری چه در زیست کینِ زیستمخالفت گاندی با کاربردِ اجتماعیِ این اصل است. پیتر کروپوت

 کند. نک: همین کتاب، کروپوتکین. و چه در اجتماع تاکید می
166 - laissez-faireه معامالت و ی آن، باید فضایی بوجود بیاید ک : بگذار به حالِ خود باشیم یا بگذار کارِمان را بکنیم، شعاری است که بر پایه

های دولتی آزاد باشند و فقط مقرراتی کافی برای حفظ حقوق  ها و محدودیت ها، یارانه های خصوصیِ معامالتِ اقتصادی، از تعرفه تهاترهای میانِ طرف

بگذار "عبارت است از:  اقتصاددانِ بزرگی است که طرفدارِ همین شعار بوده است. شعارِ کامل Adam Smith  ((1723-1790باشد. مالکیت وجود داشته

 داریِ ناب همین شعار را دارد.   سرمایه "کارمان را بکنیم و بگذار راحت از مرز بگذریم، دنیا خودش کارش را خوب بلد است.
167 - Karl Marx (1818-1883فیلسوف، اقتصاددان، جامعه :) لمان است. گرِ متولدِ آ نگار، سوسیالیستِ انقالبی و کنش دان، روزنامه شناس، تاریخ

های اقتصادِ سیاسی است.  ترین کتاب ی او یکی از پرخواننده سرمایههای تاریخ، و کتابِ  ( از مشهورترین بیانیه1848) کمونیستیِ او یا مانیفست  ی بیانیه

)چه پیرو ایدئولوژیِ مارکسیسم باشند یا اش  های پیروانِ او از نظرات داری است. برداشت ی طبقاتی و ساختارِ سرمایه تاکیدِ اصلیِ نظریاتِ او بر مبارزه

 سازد. ای را می ی مارکس(، طیف گسترده شناسانه ی اقتصادی یا جامعه پیروِ این یا آن نظریه
168 - Satyagrahaتِ ی پایداری و پابندی به حقیقت که گاندی تعبیرِ آن را از خود ابداع کرد و در اول بار، به جای استفاده از عبارتِ مقاوم : نظریه

های متفاوتی را جلوی  های اعتراضی در آفریقای جنوبی را با این تعبیر تعریف کرد. پابندی به حقیقت تا سرحدِ مرگ، راه منفی یا نافرمانیِ مدنی، جنبش

گوید خواستارِ نابودی  ال میطور که ماند خشونتی است. همان گذاشت، از جمله نافرمانیِ مدنیِ را. ساتیاگراها حتما نیازمندِ آهیمسا یا بی پای گاندی می



127 
 

 کشیده بپیوندد. وجوی حقیقت، به ستم اش دست بردارد و برای جست خاطرکه او را متحول کند تا از ستم

مان  ساالریِ تازه می چنین اندیشیدنی بود که مرد ما در آفریقای جنوبی، فارغ از این که آیا مستقیما تحتِ تاثیرِ گاندی بودیم یا نه، بر پایه

 جویانه به وجود آوردیم. را نسبتا آشتی

خواهیِ آن را به  ی صنعتی است که هنوز به جا مانده است. دیگران، تمامیت ی پیشرفته ایِ جامعه امروزه گاندی تنها منتقدِ کامل و ریشه

داند  و با  ست، اما حقِ کارکردن را برتر از هر چیزی می. او ضدِ علم و فناوری نی169اند اما نه ساز و کارِ تولیدیِ آن را زیرِ پرسش برده

، ثروت را در دستانِ "بزرگ مقیاس"شدن کارها تا آن حد که این حق را غصب کند، مخالف است. معتقد است ماشین آالتِ  ماشینی

آقایی و کنترلِ فرد بر ابزارش و  دارِ ماشینِ کوچک است؛ به دنبالِ حفظِ کند. طرف کند که به باقیِ مردم ستم می انسانی متمرکز می

"اش کریشنا با نی"یا  170اش  باز با چوب دستی ی بینِ این دو است، مثلِ کریکت" برهمبسته"ی  ی عاشقانه برقراریِ رابطه
. و باالتر از 171

 ولید است.در برابر ماشین و برگرداندنِ اخالق به فرآیندِ ت "ازخودبیگانگی"همه، به دنبالِ آزادسازیِ فرد از وضعیتِ 

کنند و در همان حال  های کوچکی فقط مصرف می ها اقلیت بینیم، جوامعی که در آن می "شغل بی"موقعی که خود را در اقتصادهای 

مان دوباره فکر کنیم و به جایگزین  فعلی 172بینیم که به علتِ وجودیِ جهانی گردانیِ کشند، خود را مجبور می می هایی بزرگ گرسنگی  توده

 گرا از نو و صمیمانه بیندیشیم. ی گاندی  جایگزین و چاره

 کرد؛  کرد، گاندی مهارش می در دورانی که فروید سکس را داشت آزاد می

 داد؛ داد، گاندی آنان را به هم آشتی می دار قرار می وقتی که مارکس داشت کارگر را در برابرِ سرمایه

او داشت جامعه را به دُورِ خدا و روح متمرکز   جتماعی بیرون کرده بود،ی ا ی غالبِ اروپایی، خدا و روح را از عرصه موقعی که اندیشه

 کرد. می

فرماندهی  او جرات کرد فکر کند و بر خود گان دست از فکر کردن و کنترل بر امورِ خود برداشته بودند،  در زمانی که استعمارزده

 باشد؛ داشته

خرید،  کرد و باز می ای که بردگان را آزاد می مندی بودند، او با توان ال ناپدید شدههای جوامعِ استعمارزده، عم و در دورانی که ایدئولوژی 

 مند ساخت. آنان را از نو زنده و توان

 

                                                                                                                                                                                                          
خواهد. اما بُزدل هرگز  دستان  و اهل سالح است. جرات و جسارتی باالتر می به ِ شمشیر تر از شجاعت برد است. ولی نیازمندِ شجاعتی بیش-نیست. برد

شناسد. خودش می گوید ساتیاگراها  مندانه می دهد و شرافت جای بُزدلی، برداشتنِ سالح را ترجیح می رهروی ساتیاگراها نیست و نخواهد بود؛ گاندی به

 های هیماالیا قدمت دارد.  ی کوه به اندازه
تفاوتی به ]یا زیرِپا گذاشتنِ عمدی  ی مطلقِ آن به طبیعت و موجودات زنده )از سنگ تا میکروب تا انسان( و بی و نه نگاهِ تهاجمی و استثمارگرانه - 169

 یا سهویِ[ نظامِ حرمت حیات و طبیعت
 سودِ انگلیس، از جمله پاکستان و هند. اسب، مرسوم در کشورهای هم منتها بی  کریکِت، نوعی بازی شبیهِ چوگان، - 170
171 - Krishnaشود. مین تجسدِ خدای ویشنو در هندوگری که همیشه با یک نی )فلوت( تجسم می : هشت 
172 - Globalisation 
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 رومن روالن )گاندی و سوسیالیسم(

 173گفتگو با سومِندرانا  تاگور )بنیانگذارِ آتیِ حزب کمونیست هند(

 250ه مطالعات تاریخ معاصر،  ص.رومن روالن و گاندی، محمد تقی بهرامی حران، موسس

 رومن روالن: 

ای را که اعضای سندیکای انقالبیِ پاریس برای او ]گاندی[ فرستاده بودند به او  نامه ... عالوه بر این موقعیتی پیش آمد تا پرسش

 است: شده و خودش آن را خوانده و اصالح کرده )تاگور کوچک( بدهم. این عینِ پاسخِ گاندی است که تایپ

 پرسش:

ی بیگانه است، نخستین کارِ الزم، یعنی  فرض کنیم مثلِ شما قبول کردیم که برای ملتی مثلِ ملتِ شما، که در زیرِ سلطه

دانیم وقایع  متحدِ ملی ناگزیر کند، اما می "بلوکِ"ها را به اتحادِ موقتِ طبقات و تشکیلِ یک  رهایی از چنگالِ مهاجمان، آن

است؛ در موردِ کشورِ  داریِ بومی ]در هند[ رو به شکوفایی گذاشته و االن یک نوع بورژوازی و سرمایه افتد، سرعت اتفاق می به

کارانِ بریتانیایی به ناچار جایش  مانندِ هر جای دیگر، سرمایه در دستِ گروهِ اندکی متمرکز شده و مبارزه برضدِ ستم شما هم، 

دراین صورت آیا بازهم از کارگران خواهید خواست که به منافعِ کارفرمایانِ خود  داد؛ را به مبارزه بر ضدِ ستمگرانِ هندی خواهد

 بیفزایند؟

 :پاسخِ گاندی

ها و  ی بینِ کارگرانِ کارخانه شوند به مبارزه های من مربوط می گذارم. تالش دارانِ اروپایی و داخلی فرقی نمی من میانِ سرمایه

ی ملی است. این درست است که من عقیده ندارم که جدالِ سرمایه و کار  از مبارزه ها، و این البته جدا صاحبانِ آن کارخانه

پذیر است. هرگاه ثابت  آن دو، هرچند شاید دشوار باشد، اما امکان  ناپذیر است؛ لیکن عقیده دارم ایجادِ هماهنگی میان اجتناب

به نیروی کارگران )منظورم کارگرانِ سازمان هیچ تردیدی  شود که تحقق این هماهنگی در چند کارخانه ممکن نیست، بی

قَدَر خواهم افزود تا به نابودیِ سرمایه یا به انتقالِ کاملِ آن به دستِ کارگر بینجامد. در این صورت، درست مانند  است( آن یافته 

ناپذیر باشد خود را نابود  ابداری چیره خواهد شد، به نحوی که در روزی که نابودیِ آن اجتن موارد مشابه، ساتیاگراها بر سرمایه

اگرثابت شود که منافعِ آن با منافعِ جامعه سازگار نیست، من آن منافع   ی ملی بپیوندد، داری به مبارزه سازد. و حتی اگر سرمایه

این کار به که  داری به جدال برخیزم، مگر آن ی بحرانیِ تاریخ، با سرمایه خواهم در این لحظه را به حساب نخواهم آورد. اما نمی

 ی دشوار کنونی )مبارزه ی ملی( را بازهم دشوارتر خواهد کرد. راستی الزم باشد، چون این مبارزه مسئله

                                                                 
 است. سال سن داشته 23( فقط 1933دارِ هند است. او در آن زمان  ) ، شاعر نامی رابیندرانات تاگور سومیندرانات برادرزاده - 173
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 : گاندی در کنفرانسِ میزگرد ]در لندن[ هم همین را گفت.مادلن روالن )خواهرِ رومن روالن(

 

  (۱۹۳۳یادداشتِ شخصیِ رومن روالن )سال 

خوانم )طیّ  اش می برای  رسشی در این باره ، که متنِ آن ماشین شده و نزدِ من است،وقتی که پاسخِ گاندی را به پ

یک را خواهدگرفت؟( گاندی پاسخ  اند که در جدالِ بینِ سرمایه و کار، گاندی جانبِ کدام ای از گاندی پرسیده نامه پرسش

ها راهنمایی  کارگرانِ ستمدیده را خواهدگرفت و به آنداری ناعادالنه است او جانبِ  اگر به نحوی ثابت شود که سرمایه دهد:  می

ی ملی  ی متحد در مبارزه که حتی فکر کند آیا حفظِ یک جبهه آن بی– 174داری را درهم بکوبند خواهدکرد که چگونه سرمایه

اندی در میزگردی چنین به نقلِ سخنانِ تهدیدآمیزِ گ کند )هم بود یا نه. سومِندرانات به این مطلب گوش می طلبی خواهد فرصت

العمل نشان  هایم در این مورد تمام نشده که او طوری عکس داری هند برپا شده بود(؛ هنوز حرف که برای مخالفت با سرمایه

 ( 260است. )همان، ص.  ها را نشنیده دهد که گویی آن می

 (  ۱۹۳۴رومن روالن، مدارا، هوشمندی و نشاطِ گاندی، )سالِ 

 275حمد تقی بهرامی حران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر، ص.رومن روالن و گاندی، م

اش را  گوید که چگونه به هزاران پُرسَنده، که وقت برانگیزِ گاندی سخن می خوییِ ستایش زول[ از شکیبایی و خوش ره یر سه ]پی

ترین اثری از خستگی در او  چکگذارد کو گاه نمی کند؛ هیچ در عینِ خستگی، توجه می ناپذیر،  به صورتی خستگی دهند،  هدر می

زند  جا ایجاد کند حرف می زول[ از محیطِ  کامالً آزادی که ]گاندی[ توانسته در آن ره ]سه "بس است!"گوید  ببینند و هرگز نمی

ویند خواهند بگ گذارد تا هر چه می گیران را آزاد می شود و خرده و همین طور از آزاد گذاشتنِ کاملِ انتقادهایی که از او می

دهد، و در هر حال افکارِ مخالفانِ خود را با اطمینانِ  شان را قطع کند، و این کار را با دقتی مهرآمیز انجام می که  سخنان آن بی

زول گفته: انسان هر کاری بکند، او  ره آوَرَد. یکی از مخالفان به سه ی خویش در می بیشتر از هر طرز فکر دیگری تحتِ سلطه

افتد؛ هر قدر هم سعی کند  است؛ انسان همیشه سرانجام به داخل آن می های خود را بازکرده ت که آروارهاژدهای بزرگی اس

 فایده است. نیفتد بی

 

                                                                 
داند،  داند. ستم را مورد به مورد قابل برخورد می پذیر می ی طبقاتی را اجتناب ها را نگفته بود. ستیزه گاندی  در چند سطر باالتر، عیناً یا ضمناً این - 174

قدر تضعیف شود که درنتیجه، سرمایه خود را نابود کند، یا به دستِ  گر آن ایستد تا دستگاه ستم دیده می تردید در جناح ستم اما در صورت لزوم بی

  ی بنیادی ندارد، بر علیه سرمایه نیست. با سرمایه ستیزه "مند رسالت"ی  ی تهاجمی و با طرح و نقشه ورزانه کارگران بیفتد. او معتقد به براندازی دخالت

 کند که یک شرکت باشد یا تمام نظامِ بازارِ آزاد.  راند، حاال فرقی نمی شود و آن را به عقب می قولِ خود( درگیر می گر )به می ست اما با سرمایه
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ی[ چابکِ  ساله 65بودند پیرمردِ ] روی بیرون رفته گوید وقتی برای پیاده ستاید. می ناپذیرِ او را می زول سَرزندگیِ تزلزل ره سه

پیمایانِ خوبِ این  ی آنان از راه جالبِ توجه این است که همه–شان را خسته کرد  جلو افتاد و همه پابرهنه خیلی از آنان

های سنگالخ عادت دارند. کارِ دیگری که ستایشِ او را برانگیخته این است که  اند و به پیمودنِ راه ی کوهستانیِ سوییس منطقه

ی شنیدنِ سخنانِ او هستند روی میزِ کوچکی چهار زانو  تاییان آمادهرسد که روس ای از روستا می به محضِ آن که به منطقه

ی دینیِ  اش سرودی دینی، نغمه های کوتاه کند. در ابتدایِ هر یک از سخنرانی ها می زدن  با آن نشیند و شروع به حرف می

امونِ خود و گروهی که گردِ او گونه جوّی روحانی و صفای مذهبی در پیر خواند و بدین ی کوتاهی از وداها می گونه داستان

کند. این  فراسوی آسمان پرواز نمی  واسطه گاه بی اش هیچ خواند؛ روح کند. گاندی هرگز دعای شخصی نمی شده ایجاد می جمع

 شوند ... آواز خوانده می اند که با آواز یا بی های مقدس دعاها همیشه قطعاتی از کتاب

 آموزش و پرورش، میراث اصلی گاندی

 کتاب مهاتما گاندی در جستجوی حقیقت، خجسته کیا، نشر مرکزاز 

 دیدار با شاگردِ گاندی، کریشنان نائیر

 ی گاندی ، ویژهNon Violence Actualiteی  کننده : رامین جهانبگلو، نشریه مصاحبه

س در دو بخشی که گاندی به دید و این دیدار زندگی او را دگرگون کرد. از آن پ 1932کریشنان نائیر نخستین بار گاندی را در

 کند. فعالیت می –شان(  و آموزش و پرورش ها )که هاریجان یا فرزندان خدا نامید ی نجس مسئله–آن توجه خاصی داشت 

 رامین جهانبگلو: چگونه با گاندی دیدار کردید؟

بود  واقع در جنوب هند. آمده  در کراال،ونداروم  به تری  ی ما آمد، کریشنان نائیر: هنوز  شاگرد مدرسه بودم که گاندی به منطقه

بودم که حتی  اش شنیده قدر در باره گاندی را دیدم. آن 1932ها( را افتتاح کند. نخستین بار در  ها )هاریجان که معبد نجس

که  ها در دانشگاه به جنبشِ استقاللِ هند پیوستم، و همین موجب شد ترسیدم به او نزدیک شوم. گویی خدایی بود. بعد می

بود به کلکته رفتم. آن زمان گاندی در  انداخته دیگر مرا به دانشگاه ایالتی راه ندهند و من هم به دانشگاهی که تاگور شاعر راه

ای نوشتم و ازو دعوت کردم از اَشرام ما در کلکته دیدن کند. او نیز پذیرفت و به کلکته آمد. در دیداری که  دهلی بود. به او نامه

وپرورش تحصیل کنم. اما او به من گفت  ی آموزش خواهی بکنی؟ و من گفتم که خیال دارم رشته پرسید چه می داشتیم از من

بهتر است در مبارزه برای استقاللِ کشور با من همکاری کنی. و من این کار را کردم . همراه گاندی به ایالتِ بنگالِ غربی سفر 

توانست  طوری که قطار نمی بودند، به آهن آمده دیدنِ گاندی به ایستگاه راه ها آدم برای ی بزرگی بود. میلیون کردم. تجربه
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حرکت کند. پس از کسبِ این تجربه بود که تصمیم گرفتم زندگیِ دانشجویی را رها کنم و در جهتِ مصالحِ ملتِ هند کار 

وپرورش فقط  ا درآورد. به نظر او آموزشای انجام دهم. در آن زمان گاندی در صدد بود نظامِ آموزشیِ نوینی را به اجر سازنده

جا برای رساندنِ پیام  دنبال گاندی به اَشرام سواگرام رفتم. از آن آموزشِ کتابی نبود، بلکه یادگیری در زندگی بود. من به

زندگی را که ی سا آموزشیِ گاندی به دیگران به کراال بازگشتم. بعدها گاندی از ما خواست که به روستاهای هند برویم و برنامه

ها(، حقوقِ زنان، ریسندگی  ها )هاریجان بر محور چهار اصل قرار دارد به اجرا درآوریم. این چهار اصل عبارتند از: کار برای نجس

پس از رسیدن به قدرت در   و آموزش. از نقطه نظرِ سیاسی، آن دوره اهمیت خاصی داشت، چون کسانی مثل نهرو و پاتل،

ی ما در تاریکیِ مطلق فرو رفتیم. به ویژه که  بودند. سالِ بعد، پس از قتلِ گاندی، همه ی را شروع کردهی سازندگ برنامه 1947

بود که اگر هند تجزیه  ی مهاجرت ]مسلمانان و هندوان[  هم مزید برعلت شد. گاندی گفته های فراوان مساله افزون بر دشواری

 ا هم حق با او بود. تا امروز نتوانستیم این مساله را حل کنیم.آمد و واقع حلّی پیش خواهد ی غیرقابل شود، مساله

 ر.ج.: پس از درگذشت گاندی چه کردید؟

شد  هایی را که به ما داده می . زمین1951ک. ن.: اندک زمانی پس از مرگِ گاندی کار با وینوبا را آغاز کردم. رسیدیم به سال

ثل گاندی بر این اعتقاد بود که زمین باید متعلق به روستاییان باشد و هند به کردیم. وینوبا، م میانِ دهقانان و فقرا تقسیم می

 1962ها در  ی چینی مختار درآید. پیداست که این هدف هرگز به نتیجه نرسید. پس از حمله صورتِ جمهوریِ روستاهای خود

منطقه آموختیم که پشم محصول خود را  ی مهاجرین پرداختم. ما به دهقانانِ به روستاهای مرزی رفتم و بار دیگر به مساله

به مناسبتِ صدمین سالگردِ تولد گاندی، در  1969ببافند و در جهتِ اصولِ گاندی در کارهای دیگر هم مباشرت داشتیم. در 

های مثبتی در راه بهبودِ وضعِ آموزش و بهداشتِ روستاهای هند  برگزاریِ این مراسم به دولت کمک کردیم و باز گام

ی  زمان و امروز، مساله  ی گاندی به سراسرِ کشور سفر کردم. در آن ی سده کننده عنوانِ دبیرِ هیاتِ برگزار شد. من به هبرداشت

در دهلی به من واگذار شد که در حال حاضر  "مکتبِ عدمِ خشونت"اصلی آبِ نوشیدنی است. پس از آن مسئولیت 

همکاری داشتم تا تصمیم بر این شد که مدارس مشابهی  "دِ صلحِ گاندیبنیا"شود. سپس با  خوانده می "ی گاندی خانه کتاب"

)انجمن حمایت از  "هاریجان سواک سانگ"در دیگر نقاط هند دایر شود و آن وقت بار دیگر به کراال رفتم و در مقامِ سرپرستِ 

 ها( مشغول خدمت شدم. هاریجان

 است؟ای  ر.ج.: در حالِ حاضر فعالیتِ اصلیِ شما در چه زمینه

آیند. به این دلیل  ی مخارج آموزشی بر نمی ها مردمی بسیار فقیرند و از عهده ک. ن.: فعالیت اصلی ما آموزشی است. هاریجان

ایم.  بسیار زیاد تبلیغ کرده "ها طرد نجس"ایم. علیه  شان مدرسه و مهد کودک و مراکز تفریحی احداث کرده است که برای
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که سیصدوپنجاه خانوار را در آن اسکان دادیم. در ضمن به بعضی عشایرِ هند هم کمک  سیصدوپنجاه هکتار زمین داشتیم

مرکزِ آموزشی برای سوادآموزی دایر کردیم  300ها هم بدتر است. بدین ترتیب در کراال  کنیم، چون وضعِ آنان از هاریجان می

 که در این برنامه دولت هند به ما کمک کرد.

 سِواک سنگ بنا شد؟ ر. ج.: در چه سالی هاریجان

ها اجازه نداشتند به معابد و معابرِ عمومی وارد شوند. گاندی با  گاندی آن را بنیادکرد. در آن زمان نجس 1932ک. ن.: در 

ها نیست.  ها بر افتاده و ممنوعیتی برای نجس   اش علیه این ممنوعیت مبارزه کردند. امروز از نظرِ قانون، کاستِ نجس یاران

چنان باقی است. هدف ما این  ها هم ی مردم، طردِ نجس اند. اما در روحیه ا در ادارات و هیئت دولت مشغول خدمته هاریجان

های  در دل "ها طرد نجس"گفت:   وپرورش با این روحیه مبارزه کنیم. گاندی می است که از راهِ رساندنِ اطالعات و آموزش

شده   ها منع تماس با آن"آنان با یاری رساندن به این مردمانی که خواست که  مندان خانه دارد، از این رو می ثروت

ی  فقط در برنامه  کنم، این مفهوم را از دلِ خود بیرون رانند. در حال حاضر، مرکزی را که اداره می "ها( نکردنی )لمس

رفته  هم اند. ما روی مشغول خدمتهای دیگر  دستیار دارد. دیگران هم در برنامه 6ناظر، و  30مربی آموزشی،  300ساالن،  بزرگ

 کنیم. ها زندگی و کار می پانصد نفر هستیم که در اَشرام

 است؟ ر. ج.: به نظر شما از میراث گاندی در هند کنونی چه مانده

 های گاندی بود که به نظام عدمِ شود. این یکی از آرمان ک. ن.: امروز در هند بیش از پیش تمایل به عدمِ تمرکز مشاهده می

ی تسلیحاتی  فرهنگی مبتنی بر عدم خشونت و حقیقت برسیم. مسلم است که گاندی مخالفِ مسابقه-سیاسی-تمرکزِ اقتصادی

رفته این فکر در وجدان  دهند. رفته و طرفدار حفظِ محیطِ زیست بود. مردم اکنون بیش از پیش به این دو امر توجه نشان می

است که معتقدین به ادیان مختلف در آن  175د برید. از طرفی هند کشوری غیرمذهبیها را نبای کند که درخت مردم هند اثر می

بینیم که این گاندی است که  تر از تساهل مذهبی وجود دارد؟ باز می کنند. آیا در حال حاضر هیچ نظری مهم با هم زندگی می

دیان را محترم بشماریم. الزم به گفتن نیست که ی ا مبتکرِ این نظریه بود. او با زندگی و آثارش به ما نشان داد که باید همه

توان  قداست روحی بیش از دین نزد او اهمیت داشت. معتقد بود در جهان قدرتی وجود دارد که درسازگاری با آن قدرت می

مروز گرفتار فهمند. تعداد اندکی از هندیان ا ای است که مردم دارند می زندگی ساده و سرشار از حقیقت را گذراند. این هم نکته

ی ادیان را محترم شمرد. هند به رغم اکثریت جمعیت هندو، کشوری غیر  اندیشند که باید همه اند. اکثریت می تعصبات دینی

                                                                 
ای است به شدت غرق در مذهب؛ اما با دولتی سکوالر و  هندِ دیروز و امروز جامعه  ی سکوالرِ انگلیسی، تسامحی صورت گرفته. در واقع، در ترجمه - 175

 ی ادیان و با فرهنگِ عمومیِ نسبتا سکوالر و پذیرای تنوعِ دینی. طرف نسبت به همه بی
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ای را تحقق بخشد؟ مسلما مسائل متعددی میان جوامع  توانست چنین معجزه مانده است. چه کسی جز گاندی می 176مذهبی

 ماند.  چنان کشوری غیرمذهبی خواهد های مهاتما گاندی، هند هم مطمئنم به برکتِ فداکاری آید. اما وجود می دینیِ متفاوت به

 های مهم زندگی گاندی است ... وپرورش که از جنبه ر. ج.: آموزش

ی عمر  است. گاندی همه ک. ن.: مشکالتی که هند با آن دست به گریبان است، عمدتا از نظام آموزشیِ نامطلوب ناشی شده

المللی هم قابل اجراست.  مبارزه کرد. روشِ آموزشیِ گاندی در سطحِ بین "آموزشِ کتابی"جای  به "آموزشِ زندگی"قق برای تح

وپرورش دنیا را تغییر دهیم. نه فقط با  اگر طالبِ دنیایی بدونِ جنگ و مبتنی بر برادری و برابری هستیم، باید از راهِ آموزش

اید تغییر دادنِ فرد و جامعه را مد نظر داشت. اکنون جهان نیازمند آموزشی است که ما را بلکه ب  آموزش در مدرسه و دانشگاه،

ی گاندی در آینده جای خود را خواهدیافت، وگرنه  کنم که اندیشه ترین اثرِ گاندی است. تصور می صلح سوق دهد. این بزرگ به

 محکوم به زندگی در کابوس خشونت و دروغ خواهیم بود. 

 1990آوریل  2  دهلی نو،

 آموزش و گاندی

 ( 1394ترجمه شهرام نقش تبریزی، نشر نی،   ، مری کینگ،مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ، 315)ص. 

های  یکی از این مایه "ی مسرت و شادمانی داشت. مردی بود که چندین مایه"است گاندی  یکی از شاگردانِ مهاتما گفته

همه معتقد بود  آنان برای شرکتِ تمام عیار درنهضت ساتیاگراها بود. بااین  ی ه استعداد بالقوهشادمانی، دیدنِ جوانان و اعتقاد ب

دانست و  که آموزشِ آنان نباید محدود به مسائل فکری و ذهنی شود. او نیز به تاسی از راسکین، کیفیت را بر کمیت ارجح می

بخشی به جوانان و تواناساختنِ آنان به  وزش را جسارتبیش از هوش و فراست تاکید می کرد. او هدف از آم بر شخصیت 

حلِ مشکالتی را که چنین او را به خود  دانست. تعجبی ندارد اگر گاندی راهِ گیری در تمامِ طولِ عمرشان می تصمیم

 جست:  وپرورش می در آموزش بودند،  واداشته

باید کار   یم جنگی واقعی را علیه جنگ در پیش بگیریم،خواه اگر خواهانِ رسیدن به صلحی واقعی در این جهانیم، و اگر می

 (1921نوامبر  19خود را از کودکان آغاز کنیم. )هندِ جوان، 

 

مند باشد. آموزش باید   شود عالقه توان با زور به کودک آموخت، کودک باید به هر چیزی که به او آموخته می هیچ چیز را نمی

                                                                 
 در واقع سکوالر - 176
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 (1940ژوییه  15ازی، بخشِ اساسیِ آموزش است. )هاریجان، چون بازی جلوه کند. ب به چشمِ او هم

 

کار و صادق برابری کند.   تواند با پدر و مادری درست ای امن، و هیچ معلمی نمی تواند با خانه و آشیانه ای نمی هیچ مدرسه

 (1935نوامبر  23)هاریجان، 

 

های کودکان تقریبا  رورش دهم. در حالِ حاضر دستهای یدی، ذهنی، و روحی را در کودک پ ی من این است که مهارت شیوه

 (1925مارس  12شود. )هندِ جوان،  می کلی نادیده گرفته اند و رو ح آنان به بدونِ استفاده باقی مانده

 

تر از همین حس در من و شما  دهد که حسِ صداقت در کودکان، شاید سالم ی من در آموزشِ صدها کودک نشان می تجربه

را نه بزرگساالن   های زندگی ترین درس  گرفتن از آنان باشیم، خواهیم دید که بزرگ خضوع و فروتنی در صددِ درس باشد. اگر با

 (1931نوامبر  19موزانند. )هندِ جوان، آ اصطالح جاهل به ما می آموخته، بلکه کودکانِ به دانش

 

من  "شود. حکمت از دهان کودکان خارج می"ه گفت: ترین حقیقتی که عیسی برزبان آورد هنگامی بود ک ترین و عالی پرشکوه

ام که اگر با خضوع و معصومیت به کودکان نزدیک شویم،  به این حقیقت اعتقاد دارم. من بر اساسِ حکمتِ شخصی دانسته

 (1931نوامبر  19حکمت را از آنان خواهیم آموخت. )هندِ جوان 

 

دردستِ یکدیگر دهند و بهترین استعدادهای نهفته را  توانند دست قی میتمریناتِ بدنی )ورزش(، صنایعِ دستی، نقاشی و موسی

سپتامبر  11ها پدید آورند. )هاریجان،  آموزند در آن چه می ای واقعی را نسبت به آن کِشند و عالقه از درونِ کودکان بیرون

1937) 

 

از طریقِ صنایع دستی است. تاکید بر اصلِ پرورشِ استعدادهای بدنی، ذهنی و اخالقیِ کودکان  هدف از آموزشِ مقدماتی، 

های ابتدایی نیز  بهترین آموزشِ شهروندی است و ضمنا باعث خودکفاییِ آموزش ،  ی بهینه از هر دقیقه از دورانِ زندگی استفاده

 (1940آوریل 6شود )هاریجان،  می

 تر از سواد اندوزی است خودسازی مهم

 وپرورش چیست؟ شما در آموزشپرسش: پس از کسبِ استقاللِ هند، هدفِ 
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کردنِ خویش برای کار در جهتِ اهدافِ  کاری و تواناییِ فراموش خودسازی. من در پرورشِ حسِ شجاعت، قدرت، درست"پاسخ: 

تر  ای برای وصول به این اهدافِ بزرگ اندوزی است. آموزشِ آکادمیک جز وسیله  تر از سواد بزرگ خواهم کوشید. این امر مهم

سوادیِ مردمِ هند، هر چند ناپسند، برای من چندان اهمیتی ندارد و هرگز این حس را که  ه همین دلیل است که بینیست. ب

 "انگیزد. ی استقالل نیست در من برنمی هند شایسته

 

وپرورش باید سر، قلب، و دستِ  بر اساسِ نظریاتِ گاندی جی، آموزش و پرورش، یک فعالیتِ خطی و طولی نیست. آموزش

وپرورش باید در جهتِ پرورشِ هماهنگِ  دک را که به ترتیب نمادی از ذهن، روح و حواسِ او هستند هدف قرار دهد. آموزشکو

محور،  گی آنان پدید آورد. چنین انسجامی، از رهگذرِ آموزشِ زند ذهن و روحِ افراد بکوشد و شخصیتی مطلوب در   جسم،

مند  توان ارزش وپرورش را می باشد. فقط آن نوع از آموزش اثرگذاری را داشته تواند بیشترین محور می محور و مشکل فعالیت

نحوی  ها مشکالت زندگی را به ی حوزه نحوی در آنان بیدار کند که بتوانند در همه آموزان را به های دانش دانست که توانایی

 مطلوب از پیشِ پا بردارند.

 

تنها دانش و فرهنگی که بشر با "تابی در این جمالتِ گاندی نمایان است: محور به جای آموزشِ ک گی تاکید بر آموزشِ زند

نظر از  ی وظیفه، صرف های کتابی بلکه از انجامِ صادقانه، مجدانه و هوشیارانه است، نه از آموخته توسل به آن پیشرفت کرده

فعالنه نیست، بلکه از طریقِ تعاملِ شدیدِ یادگیری، فرایندی من "است. پاافتاده و معمولی باشد، حاصل شده که چقدر پیشِ این

 شود. اش انجام می فرد با محیط اطراف

 

یابد به  ذهن و روح را که در دست، سر و قلب تجلی می محور است که کلِ شخصیتِ فرد، یعنی بدن،  گی فقط آموزشِ زند

ی تکاملِ بُعدِ روحانی، یعنی پرورشِ دل و برا بخشد. گاندی جی از بینِ این سه بُعد،  دارد و آن را ارتقاء می می تحرک وا

 (1936مه  23شد )هاریجان،  اهمیت بیشتری قایل می   خودسازی،
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    177و یکم  گاندی، آموزش عالی و بازتابِ آن در قرن بیست

 "ایم. ست دادهایم و هرگونه احساسِ هنری و مهارت در کارهای دستی را از د با کارکردن با ماشین، خود نیز به ماشین تبدیل شده"

 بت شکنی:

است. هیچ چیز در شَرَف بخشی به انسان و  باشند، دانشجویانی برجسته پرورده ها پدید آمده ها و دانشکده که مدرسه جهان پیش از آن"

هم  ها در جای خود فوایدی ها را نکوهش کنم، آن ها و دانشکده خواهم که بیش ازحد، مدرسه تداوم آن همپای انسان نیست. من نمی

  "اند. کنیم، چرا که آن ها فقط یکی از ابزارهای تحصیل دانش اما در فوایدِشان مبالغه می  دارند،

 

 گاندی و خودگردانی روستایی

 ۱۷۸گردانی روستایی، موهانداس گاندی، گردآوری اچ. ام. وایاس ی کتابِ خود هایی از مقدمه پاراگراف

 

را به خاطر بسپاریم. امروزه بسیار روشن است که  179"ی واال ساده و اندیشهزندگی "بهتر است شعار یکی از فیلسوفان غرب »

ها  کنیم به جای توده توانند زندگی سطح باال و پرخرجی داشته باشند و ما افرادی اندک، که ادعا می ها انسان نمی میلیون

    180«گیریم. گردن می ی واال را به دیشهثمر برای زندگی سطح باال و پرخرج ، خطر از دست دادن ان اندیشیم، در تالشی بی می

 (30-4-31، 88)گاندی، هند جوان،  ص. 

 جواهر لعل نهرو زمانی نوشت:

است.  ساختهمند می را قدرت  ها بوده و همین بوده که آن فضاسیستم خودگردانی روستایی پایه و اساس فضای سیاسیِ آریایی»

کردند که قانونی گذاشته بودند که هیچ سربازی مندانه برخورد می ان غیرتهای خود چن روستایی نسبت به آزادی 181های جَرگه

-وقتی  رعیت از افسری شـکایت مـی  "آمده است که  1182بدون مجوزِ سلطنتی حق ورود به روستا را ندارد. در کتاب نیتیسارا

                                                                 
 Employment، جان ورگیس ویالنیالم، ترجمه توفیق سبحانی، در: "21ی آموزش عالی و بازتاب آن در قرن  نظر مهاتما گاندی در باره" - 177

News 1997   .http://bit.ly/2VZYG0U        

178 - Village Swaraj, M. K. Gandhi, H. M. Vyas, Navajivan 
179 - Plain Living and High Thinkingجای حرص. و  : زبانزدی از ویلیام وردزْوُرث. به کالم خود گاندی، زندگی ساده یعنی تمرکز بر نیاز، به

 تر از منافع شخصی. طرف زندگی واال، یعنی فکر کردن به آن
 ی روشنفکر و مصلح"ما"نقدِ  - 180
 ، مجمع، محفلجَرگه: مجلس،  انجمن - 181
182 - Nitisara  :"کتابی از هند باستان"عناصر سپهرِ سیاسی ، 
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اخراج شود، زیرا کیست که مسـت قـدرت    بایدآنان و نه افسر را بگیرد؛ اما اگر شاکیان زیاد شوند، افسر می  کند، شاه باید طرف

کننـد کـه    رسد امروزه هم باید در این کشور، مخصوصا به انبوهی از کارمندانی اشاره مـی سخنانی که به نظر می "اداری نشود؟

 «کنند!کنند و به شکلی نامناسب کشور را اداره می بدرفتاری می

 بود: طور توصیف کرده های روستایی را این ، جماعت1830دمتِ سال ، فرماندارِ انگلیسیِ هند، حتی به ق183ِسِر چارلز متکاف

خواهنـد، دارنـد و تقریبـا مسـتقل      های کوچکی هستند که در میان خود، تقریبا هر چه که مـی های روستایی جمهوری جماعت»

هـای  حـاد و یکپـارچگیِ جماعـت   ها پایدارنـد. ایـن ات  که هیچ چیز پایداری ندارد، آن رسد در جایینظر می اند. به از روابط خارجی

دهنـد.... منجـر بـه شادزیسـتن و برخـورداری از      روستایی که هر کدام به خودی خود یک دولت کوچک جداگانه را تشکیل مـی 

 «  شود. آزادی و استقالل بسیار زیادی می

وغـش بـا امـور     غـل  و بـی  این توصیف از سیستم کهن روستایی بسیار ستایش آمیز است. در اینجا تصویری از برخوردی سـاده » 

هـای خـوب   اند، چیـز خـوبی بـوده، و البتـه جنبـه      شک، آزادی و استقالل فراوانی که روستاها از آن برخور بوده زندگی داریم. بی

  «  ماند. های روستایی هنوز هم به گردن ما باقی می ی بازسازی و احیای جمهوری دیگری هم وجود داشته است ... وظیفه

دانی روستایی که توسط گاندی ارائه شده است، به معنای احیای همان پَنچایات روستاییِ قدیم نیست، بلکه تصویری از خودگر

شکلی جدید از واحدهای روستاییِ مستقلِ خودگردان در بافتار دنیای امروز است. خودگردانیِ روستایی تجسمِ عینـی و عملـیِ   

 است.    شناسی های سیاست، اقتصاد و جامعه خشونتی در عرصه بی

 

. دولتی که زندگی اجتماعی در آن به "اندیش آنارشیِ روشن"دولت، یعنی دولتِ  آل یعنی دمکراسیِ بی از نظر گاندی، جامعه ایده

آل قدرتِ سیاسی وجود ندارد، چون دولتی وجود ندارد.  حدی از کمال رسیده است که خودش، خودتنظیم است. در دولتِ ایده

حققِ کاملِ امر آرمانی غیر ممکن است. اما آرمان مثلِ خط اقلیدسی اسـت. خـط اقلیدسـی پهنـا و     ت"گاندی عقیده داشت که 

کس هم موفق به رسم آن نشده و هرگز نخواهد شد. با این حال، تنهـا بـا حفـظِ تصـور خـط       ضخامتی ندارد، و تا به حال هیچ

  "ایم در هندسه پیشرفت داشته باشیم.ال در ذهن است که توانسته ایده

 

اش یعنی دمکراسـی   ی خودگردانی روستایی را برای ما مطرح کرده است که ما را به تحققِ آرمانی سیاسی نیز او ایدهدر زمینه

کند که بهترین دولت، دولتی است که کمترین فرمان را بدهـد. بـر طبـق فلسـفه      گونه فکر می کند. او این  دولت نزدیک می بی

خـواهِ روسـیه، بـر     . اما در حکومت تمامیت"ناپدید شدن حاکمیت"ماعی( عبارت است از کمونیستی آخرین مرحله)شرایط اجت

لحظه تحلیل برود. مهاتما گاندی که   به شود. باورش سخت است که آن حکومت لحظهتمرکز تمامِ قدرت در حاکمیت تاکید می

و خودگردانی روستایی را مطرح کرد که به دنبال  برد دولت پی گرا بود، به سودمندی عملی آرمانِ دمکراسیِ بیالیستی عملایده

                                                                 
183 - Sir Charles Metcalf( :1846 - 1785) 
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ال و است. بـدین ترتیـب، خـودگردانی روسـتایی تصـویری ایـده       "پراکنشِ )پخشیدگیِ( دولت"محوِ  دولت نیست بلکه در پیِ 

 ندارد.  "محوِ دولت"ی مشخص و در عین حال عملی است که شباهتی به ایده

 

اند. تمرکز بر اقتـدار، تقریبـا بیـانگر     طلب و متمرکزِ پیچیدهمحور، قدرت محور، حزب های جدید سازوکارهای انتخاباتدمکراسی

اند، چه سرمایه داری یا سوسیالیست  های سیاسیِ فعلی است که بیش از حد لَخت و سنگین و نامتعادل شدهویژگی تمام نظام

گـانی   ه دهنـد  عنـوان رای  که در ظـاهر بـه   جز اینهایی افراد هیچ اهمیت و ارزشی ندارند یا کمونیست باشند. در چنین سیستم

دهند و سپس تـا انتخابـات بعـدی بـه     دادن خودی نشان می ای برای رایاند. آنان در انتخاباتِ دوره آیند که ارباب  حساب می به

شود تا تحت وادار میاین ترتیب، فرد  دهد. به ی مقرر انجام می ای است که فرد در هر دوره روند. این تنها عملِ سیاسیخواب می

های اقتصادی متمرکزند. فـرد در  هایی رفتار کند که غالبا آلتِ دست قدرتهدایت یک نظام حزبی متمرکز و راهنمایی روزنامه

خـواه  اش بسیار کم است. در یک دولت رفاه و یا رژیم تمامیـت   گزاریِ دولت یا هیچ نقشی ندارد و یا نقش دهی به سیاستشکل

 شود.پایین آورده می "بَشَر مانند"اما  "شده هِی"عقل و علف، بی حد حیوانی خوششأن فرد تا 

 

تواند توسط بیست خواست دمکراسی واقعی در هند عمل کند. در نتیجه، چنین عقیده داشت: دمکراسی حقیقی نمیگاندی می

روستاها پیاده شود. در خـودگردانی روسـتایی،    اند عملی شود. بلکه باید از پایین و توسط افراد تمامنفر که در پایتخت نشسته

تمرکزشده دارای اختیار کامل است، و هر فرد نقش مسـتقیمی در حاکمیـت دارد.    روستا به عنوان یک واحد کوچک سیاسیِ بی

 هر فرد معمار دولت خود خواهد بود. 

شود. اعضای شورا سالی یک بار از طرف افراد ی منتخب اداره میی شورای روستا مرکب از پنج نمایندهدولت روستایی به وسیله

. اختیار قانونگذاری، قضایی و اجرایی یکجا به ایـن شـورا داده   184شونداند، انتخاب می شده بالغی که واجد حداقل شرایط تعیین

 شود چرا که نظام مجازاتی در آن وجود ندارد. می

 

کند؛  دارای ابتکار عمل، با حـس   دارند، اقتدار آنان را کنترل نمی در این سیستمِ حکومتیْ شهروندانی وجود دارند که خویشتن 

 جای این که برای هر کاری منتظر دولتِ مرکزی بمانند.    یافته هستند، به مسئولیتِ مدنیِ بسیار تکامل

 

ر سیسـتم  ی نهـایی د  محرکـه -کند؛ فردی کـه نیـرو  دمکراسی حقیقی یا خودگردانی برای آزادی و رشد  کامل فرد فعالیت می

 سیاسیِ مطلوب و اصیل است.

                                                                 
 ساله باشند و ساکن روستا. 18کافی است  - 184
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هـایی کـه   ای است راسـتین و پرقـدرت کـه بـرای بسـیاری از بیمـاری       این ترتیب شورای روستایی در نظر گاندی، دمکراسی به

اند، درمانی موثر است. این الگوی دمکراسی راستین و نـامتمرکز  بـرای کـل بشـریت پیـامی       های سیاسی فعلی ی نظام شاخصه

 .خواهد داشت

 

نهایی نیست، بلکه ابزاری برای توانمندسازیِ افراد است تا شـرایط   خود هدف خودیِ یابی به قدرت سیاسی به از نظر گاندی دست

-مـی "آخرین وصیت و پیمـان "ی مشهور خود در نوشته  خاطر، زندگی بهتر کنند. به همین  های ی عرصهزندگیِ خود را درهمه

ی خود را به دست آورده است اما هنوز هم باید استقالل اجتماعی، اخالقی و اقتصادی خود را گوید، با اینکه هند استقالل سیاس

یعنـی    ای از اسـتقالل روسـتایی،    دست آورد. ایـن فکـر تصـویر و برنامـه     ها، به جدا از از شهرها و شهرک  در هفتصد هزار روستا،

خشونتی اسـت بـا حـداکثر قـدرت سیاسـی. شـورای        دکفا و بیدیگر واحد اقتصادی خو  بیانی  دارد که به 185حاکمیتِ پنچایاتی

محوریِ اقتصادِ غربی، انسان محور است. اقتصاد غرب اقتصاد مرگ است در حالی که این  روستایی مورد قبولِ او بر خالف ثروت

 حلْ اقتصادِ زندگی است.  ِ راه

 

گوید او  او از  خودگردانیِ روستایی دارد، می  رداشتگرِ روستایی که نقش محوری را در ب  گاندی با مشخص کردن وظایف کنش 

خـود کنـد، بـه اهـالیِ      پایِ خود و  روی به ها را از راهِ کشاورزی و صنایع دستی متکی دهد که آن شکلی سازمان می روستاها را به

سمی و بیماری در میـان  داد و تمام اقدامات الزم را برای پیشگیری از ضعف ج روستا اصول بهداشت و سالمت را آموزش خواهد

برای تحصیل روستاییان از تولد تا مـرگ   186روستاییان انجام خواهد داد و بر اساس  خطِ مشیِ آموزشیِ نای تعلیم )آموزش نو(

 کند. دهی می سازمان

 

باال را پیشنهاد  ریزی باال به پایین هستند در حالی که گاندی کارِ  از پایین به  سیاستمداران آرزومند صلح جهانی به دنبال طرح

ترتیب هر روستا یک جمهوری یا پَنچایات با قدرت و  این گوید استقالل باید از پایین شروع شود. بهداد. به همین دلیل، او می می

 دنبالِ آن، هر روستا باید خودپایدار باشد و خودش بتواند امور خود را اداره کند حتی تـا  این به اختیارات کامل خواهد بود. بنابر

اند تا سرحد مرگ در برابـر   دید و آماده باشد. این روستاها آموزش خواهند حدی که توان دفاع از خود را در برابر تمام دنیا داشته

شـود. از نظـر   هر یورشِ بیرونی از خود دفاع کند. بنابراین و در نهایت این فرد است که واحد اصلیِ این سازمان محسـوب مـی  

                                                                 
 ی منتخب مجمع عمومی ساکنانِ روستا حکومت شورای پنج  نفره - 185
186 - Nai Talim 
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آور  نیازی از کنترل هر نوع دولت، خواه ملـی خـواه خـارجی. تاسـف     وقفه برای استقالل و بی ش بیگاندی خودگردانی یعنی تال

بدوزند. در خـودگردانی روسـتایی     ی جزییِ زندگی به حکومت شورایی چشم خواهد بود اگر که مردم برای حل وفصل هر نکته

کاملی از خودگردانیِ روستا را ببیند، اول خودش بایـد بـه   بود. اگر بخواهد در واقعیت تصویر  قدرت نهایی در اختیار فرد خواهد

ی روح  همین دلیل، خودگردانی روستایی آینه ای که هم در فرد و هم در عالم جاری است. به استقالل و خودگردانی برسد. قاعده

گـر روسـتایی بایـد در     نشدهند. بنابراین کـ  شان در عمل نشان می اش آن را در زندگیِ روزمره خودگردانی است که افراد خالق

ی اول توجه خود را به آموزش واقعی معطوف کند. چنین آموزشی عبارت خواهد بود از سه نوع رشد و پیشرفت هماهنگ وهله

گاندی است. گاندی مظهر و تجسدِ هماهنگی بین ایـن   1871ی تاپاسیایمیوه "نای تعلیم"ـ ذهن )سر(، قلب )احساس( و دست. 

اش این است کـه از طریـق     ریشه دوانده است، که هدف "نای تعلیم"خشونتی در تمام اجزای روش  بیی  سه اصل است. روحیه

ی  ای اتفاق بیفتد. با استفاده از ابزار آموزشِ حقیقی بر پایه جانبه کارِ دستی، در جسم، فکر و روحیه و شخصیت کودک رشد همه

 گردانی روستایی خواهد بود.   ای در ساختمان خود ، شهروند داراییِ ارزنده"نای تعلیم"

 

ی اشـتغال   کننـده  ای است کـه تـامین   شده زدایی استثمار و تمرکز محور، بی ی  انسان خودگردانی روستایی اقتصاد روستاییِ ساده

 ی نیازهای اصلی خوراک، پ یابی به خودکفایی بر پایه کامل هریک از شهروندانش بر مبنای همکاری داوطلبانه و کار برای دست

 پوشاک و باقی ضروریات زندگی است.  

 

هـای   ها، و جدایی اصول اخالقـی از اقتصـاد، سـازمان    ی تن آسایی، زیاده خواهی در خواسته سیستم های مدرن اقتصادی برپایه

-وانهای دیکشی و مسابقهبزرگ مقیاسِ پیچیده، متمرکز، و ماشینی هستند.  این سیستم ها با بیکاری، اشتغال ناقص، فقر، بهره

هـای طبقـاتی در ایـن     اند. رقابت، ستیزه و جنگبرای مواد خام بد قیافه و بدشکل شده وار برای تسخیر بازارها و فتح سرزمین

ی ماشین  کشیدن از فرد هستند، به انسان فقط به عنوان ابزار تغذیه کند. آنها نیازمند بردگی بافتار اجتماعی را فرسوده می  نظام

کشند. بشر به دلیل اشتغال به کارهای تکراری روح کُـش و   و را تا سطح ابزار فرعی و الحاقی ماشین پایین میکنند و ا رفتار می

ها بـرای تفـریح بـه عنـوان فـرار از  سـتمِ        های سینمای  غیر اخالقی، میخانه ها و روسپی خانه به دنبال آن، با هجوم به سالن

-دهد. جامعه به دو بخش ممتاز و محروم، دارا و ندار تقسیم مـی ست میی سخت کارخانه، حساسیت ظریف خود را از د وظیفه

شود وجود نداشت. در حـالی کـه میلیونرهـا در نـاز و     شود. در گذشته هرگز نابرابری اقتصادی شبیه آن چه که امروز دیده می

پا نگاه دارند. کشورهایی ماننـد   قدر ندارند که خود را سر اند، زحمتکشان تقلّاگر آن هدف به زندگی مشغول نعمت و تجمل، بی

                                                                 
187 - tapasya ی عمیق، زهد و تعدیلِ  : برگرفته از تاپاس. کلمه ای سانسکریت به معنای تولید گرما و انرژی و نیز انضباط معنوی عملی که از مراقبه

 کند. داری و خودسازی استفاده می در رفتار، خویشتن
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ای دست وپنجه نرم کنند که در هند  بریتانیا و آمریکا که از نظر فناوری بسیار پیشرفته هستند هنوز هم باید با مشکل بیکاری

هایی که از است، روستا  هزار روستا را مبتال کرده ها نفر پراکنده در هفتصد تری باالتر رفته، تا آن حد که میلیون به شکل برجسته

 ی کشاورزی بوده است.   شان اساسا بر پایه هایی دور زندگی زمان

 

کند و خودگردانی روستایی نتیجه ی یک عمر تحقیق و بررسی گاندی است که با میلیون ها انسان گرسنه در هند همدلی می 

دهد، دنیایی که در طول تاریخ ا پیشنهاد میهای نه تنها هند، بلکه تمام دنی  این طلسم نجات را به عنوان مداوای قطعی بیماری

در  5194دسامبر  5است. او در تاریخ  شده  داشته کشی قرار گرفته و همیشه در حد گرسنگی نگه آن روستایی همیشه مورد بهره

 نامه ای به جواهر لعل نهرو نوشت: 

ای برسـد، دیـر یـا زود     ی دنیا بـه چنـین آزادی  هام که اگر قرار است هند به آزادی واقعی برسد و از طریق هند هممتقاعد شده

هـا، زنـدگی کننـد.    هـا و نـه در کـاخ   این حقیقت باید پذیرفتـه شـود کـه مـردم بایـد در روسـتاها و نـه در شـهرها، در کلبـه         

صـورت هـیچ    ها در کنار هـم در صـلح و آشـتی زنـدگی کننـد. در غیـر ایـن       ها و کاختوانند در شهرهای میلیونی نمی جمعیت

 ی نخواهند داشت جز این که به خشونت و ناراستی متوسل شوند.  راه

 

خشونتی وجود نداشته باشد، چیزی جز خرابی و تباهی بـرای بشـر بـاقی نخواهـد مانـد.       کاری و بی اعتقاد دارم که اگر درست 

شـود،   مـی   دیـده  ی ریسندگی و هر چه مربوط بـه آن اسـت   ی روستایی که به بهترین شکل در چرخهما فقط در زندگی ساده

که امروزه دنیا راه اشـتباهی را در پـیش گرفتـه ترسـی      دست آوریم. نباید از این خشونتی را به کاری و بی توانیم این درستمی

رقصـد و در نهایـت   تمام دور شـعله مـی   داشته باشم. ممکن است هند هم همین مسیر را برود و مانند پروانه شود که با شدتِ 

ی مرگ است که تالش کـنم تـا هنـد را و از طریـق هنـد دنیـا       دهد. اما این وظیفه سنگین من تا لحظهیخود را به سوختن م

 را از چنین زوالی نجات دهم.  

 

اش هسـت  چـه نیازهـای واقعـی    ام این است که که بشر بایـد )بـا بـرآورده شـدن( بـه آن     هایی که تا کنون زدهی حرفخالصه

تواند خود را نجات بدهد. عالوه بر این، دنیـا از تـک تـک    نین کنترلی نداشته باشد نمیرضایت بدهد و خودکفا شود. اگر او چ

 ها اقیانوس را می سازند ... و این حقیقتی است شناخته شده.  افرادی تشکیل شده است که مانند قطره

 

هـم نیسـت کـه انسـان بایـد       زیستی و تهیدستی خودخواسته ایستاد. این نگرش به این معنا بدین ترتیب، گاندی بر سرِ ساده

گفت که همه باید از یک رژیم خوراکیِ متعادل، پوشاک و سرپناهِ الزم برخوردار باشند. عقیـده   رفاهیاتِ خالق را رد کند. او می

طور ساختار اقتصـادی   از نظر من ساختار اقتصادی هند و همین"ای حق خوراک دارد. معتقد بود که: داشت که هر موجود زنده

ی  کس در آن نیازمند خوراک و پوشاک نماند. به عبارت دیگر، هر کس باید بتواند به انـدازه  ای باشد که هیچ اید به گونهدنیا ب
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شود که ابزار  ی مخارج زندگی برآید. و چنین  آرمانی در ابعاد جهانی فقط زمانی برآورده می باشد تا بتواند از عهده کافی داشته

ها باقی بماند. این ابزار باید مانند هوا و آب که نعمت خداداد هسـتند و یـا بایـد     تحت کنترل تودهتولیدِ نیازهای اولیه زندگی 

کشی از دیگران تبدیل شوند. انحصار ایـن   باشند، به طور آزاد در دسترس همگان قرار بگیرند. آن ها نباید به ابزاری برای بهره

گرفتن این اصل ساده عامل و علت فقر و تهیدستی  النه خواهد بود. نادیدهابزار ازطرف هر کشور، ملت یا گروهی از افراد غیرعاد

 . "هـای دیگــر جهـان هــم شـاهدش هســتیم    زده بلکــه در قسـمت  شـدیدی اسـت کــه امـروزه عــالوه بـر ایـن ســرزمین غـم      

 

ی، صنایع متمرکز و گرای کند، او با صنعت خشونتی که اشتغال کامل تمام شهروندان را تامین می برای پی ریزی چنین اقتصاد بی

هـا را  کنند. او حتی آنکشی میدید که از روستاها بهره کرد. او شهرها را مانند کارگزارانی میماشین آالتِ غیرالزم مخالفت می

نامید. عقیده داشت که امید به نظم جهانی آینده در روستاها نهفته است، یعنـی  ی اجتماعی کشور میهای چرکین پیکره دمل

گونه اجبار و زوری وجود ندارد، امـا کارهـا بـر اسـاس     ها هیچ دوستی که در آن های تعاونی کوچک صلحمعنای شرکتروستا به 

کس برتر  یا پست گیرد. در تمام ساختار خودگردانی روستایی دوستی و محبت مسلط است و هیچ همکاری داوطلبانه انجام می

 شود. همه با هم برابرند. شمرده نمی

ها به آن و یا نزاعی میان مسلمان و هندو وجود ندارد. شأن و کرامت فطری تمام انسان وه فرودست )کاست(، طبقههیچ نوع گر 

 شد. ها بازگردانده خواهد

ای خواهد بود از طـرف  کند که هدیهخودگردانی روستایی با در باالترین سطح خود، مدلی برای الگوبرداری در جهان فراهم می

ای در بینِ زنان و مـردانِ بـا    وقت است که واحدهای روستایی خودمختارِ جهانْ زندگی برادروارِ زنده دنیا. آنهندوستان به تمام 

بخش خواهدبود. زندگی در آن از  فرهنگ، خردمند و پرتوان خواهدبود. زندگی در این اجتماع به خودی خود آموزنده و رضایت

ها و استعدادها و ابراز محبت و گری و بروز تمام قابلیت اهد بود برای خودبیانای خوی خدمات متقابل وسیلهطریق انجام و ارائه

احترام متقابل.  فرهنگ، هنر، شعر، نقاشی و علم و دانش به کمالِ خود خواهند رسید. این فضا در واقع ملکوتِ الهی بـر زمـین   

ی ماست کـه آن را پویـا کنـیم و واقعیـت     یفه همهبود. خودگردانی روستایی این ظرفیت باال را درون خود دارد. این وظ خواهد

اند. بنابراین، کـاری کـه    اش است که میراثی غنی و نامیرا  ازو به ارث برده ی وارثان وظیفه  ببخشیم. رسیدن به رویای پدر ملت

گـذاری در   شـان سـرمایه   ایهایی بیافرینند تا بـر  عمل درآورند که گرام پنچایات اند تا قوانینی را به های ایالتیِ فعلی کرده دولت

ها تصـویری از خـودگردانیِ روسـتایی را در برابـر      پنچایات های بیشتری باشد، کار درست و مناسبی است. امیدواریم گرام قدرت

 کرد و در خطی کار کنند که او ترسیم کرد.  چشمان خود حفظ کنند که گاندی معرفی می

ها و شرهای   کند اگر روندِ آن سوسیالیزه )سوسیالیستی( شود، از زیان میخواهد، چون فکر  کردن را می پاندیت نهرو صنعتی

شدن  ای از سوسیالیزه اندازه اند، هیچ کردن داری در امان خواهد شد. نظر خود من این است که شرّها در ذات صنعتی سرمایه
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 ببرد.   ها را از بین تواند آن نمی

 

قولِ  کند. به جا نظرم را جلب نمی ن مقامِ خدایی بخشیده، زندگی مردم در آنکرد کنم که به صنعتی وقتی به روسیه نگاه می

ها، کسر شأن آدم  و به اصطالحِ امروزی "اش را از دست بدهد؟ ی دنیا را بدست بیاورد، اما روح چه فایده که آدم همه"انجیل، 

خواهم هر فردی عضوِ سرزنده و  من می  ود.ی چرخی در ماشین تبدیل ش اش را از دست بدهد و فقط به دندانه است که فردیت

اش هیچ  خشونتی کار کند،  برای کامال شکوفای جامعه بشود. روستا بایستی خودکفا بشود. اگر قرار باشد که فرد مطابق با بی

 (39 01 -28، 438ص.   شناسم، جز راهی که قبال گفتم. حاال به آن اعتقاد محکم عقیده دارم. )هاریجان، راه دیگری نمی
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 نامه گاندی به روایتِ دانش
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 توان اعتماد کرد : پدیا می چقدر به وراقت و صحت ویکی

پدیا  ی بریتانیکا و ویکی ها جا و در جلد دوم کتاب خواهندآمد، به روایتِ دانشنامه هایی که در این نکته این که بعضی از گزارش

تواند در  هایش، می اش امضا دارد. بنابراین، احتیاطِ علمی در برابر نوشته است و هر مقاله شده ، منبعی شناختههستند. بریتانیکا

پدیا این احتیاطِ اضافی را هم باید در نظرداشت که بنا به ذاتِ دائما  ی ویکی  ی پژوهشی باشد؛ اما در باره حد معمول هر نوشته

اش بر  های آن را قطعی دانست مگر تک تک و مورد به مورد درستی هرگز نباید نوشته پدیا، در حال تغییر و ویرایشِ ویکی

 خواننده ثابت شود. 

 

های خود را برای کاربران به خوبی تشریح  ی آزاد، ساختار تدوین و تکامل مقاله ا عنوان دانشنامه پدیا، به خوشبختانه ویکی

باشند و نه بیشتر و نه کمتر.  ار دارد همان سطحِ انتظار را از مقاالت داشتهاست و بنا به همان تعاریف، از کاربران انتظ کرده

کند،  به  طرفی تاکید می کند، بر لزوم بی ویکی از همان ابتدا بر لزومِ ذکر منبعِ مشخص برای هر گزارش یا ادعا تاکیدِ موکّد می

ورت احراز هر یک از شرایط باال، با زدن برچسب بر طور به مالحظات دیگر. در ص آمیز بودن مبحث توجه دارد و همین مناقشه

ایِ متن   آمیز بودن یا لحن غیردانشنامه بودن یا مناقشه  دارانه مقاله، یا اضافه کردن نظر مشخص ویراستار، به نبود منبع یا جانب

ده و ویراستار و خواننده گذر با یک برچسب از این ایراد، با هشدار به نویسن  انگشت می گذارد. اما در صورت نبودِ منبع هم،

 پذیر احتماالً مناقشهاش در مواردِ  دیدنِ مطالب  کند. خواننده هم باید به این نکته توجه کافی داشته باشد و از قطعی می

 خودداری کند.  

 بنابر این:

 ای بایسته و ارزنده عِمنب بخوانیم، ضریب این با اگر. کرد توجه هایش برچسب به و خواند احتیاط با توان می را ویکی -

 .خواهدبود

 کس هیچ سوی از نباید  مترجم، های معرفی از یک هیچ. عمل به معطوف تاملِ برای اما آکادمیک، است کتابی کتاب، این -

 کجای هیچ در  نقص، و ایراد و عیب احتمال مشمولِ طبعا و مختصر های معرفی همین که این به توجه با. شود شمرده قطعی

 نشان های جهان جوامع و جماعت در را تحقق حال در بدیل های راه تا اند نداشته قرار هم کنار در جا یک شکل به  دیگری،

 برای هستند هایی سرنخ فقط ها نوشته این پس ،(ها تجربه آن شکست یا موفقیت از فارغ  نادرستی، یا درستی از فارغ) بدهند

 .تر مفصل و تر جدی مطالعات
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 188وُدایاسار

 

، مهاتما گاندی این واژه را 1908. در سال "رشدِ همگانی"یا  "تعالیِ جهانی"معنای  است سانسکریت به  ای سارودایا کلمه

کار گرفت. گاندی بعدها هم از این  به "تا این آخرین "اش از کتابِ جان راسکین در باب اقتصاد سیاسی، در عنوان ترجمه

خشونتِ هندی، وینوبا بهاوِیْ این  گرِ بی اش استفاده کرد. افرادِ پیروِ گاندی، مثلِ کنش اسیی سی تعبیر برای آرمان فلسفه

استقالل غنیمت دانستند، جنبشی که خواستار تضمین رسوخِ -گذاریِ جنبشی اجتماعی در هندِ پسا اصطالح را برای نام

مانتابادرا، راهبِ دیگامبارایی، در حدودِ قرن دوم ی هند بود. سا های جامعه ی الیه حقِ تعیینِ سرنوشت و برابری در همه

 نامید. مین تیرثانکارا( را با تعبیرِ سارودایا می24ی مَهاویرا )"تیرثا"میالدی 

 ها و آرمان سیاسی گاندی ریشه

 ای از کتاب اش هِنری پوالک نسخه کرد، از دوست انگلیسی گاندی موقعی که در آفریقای جنوبی وکالت می 1904در سال 

ی قطار را )در اولین  وچهار ساعته اش سفر بیست ی خودنوشت نامه جان راسکین دریافت کرد. در زندگی "تا این آخرینِ"

ام را  تصمیم گرفتم زندگی"چنان او را گرفته بوده که اصال نخوابید.  آوَرَد که جذابیت کتاب آن یاد می خوانشِ کتاب( به

اقتصادی -انداز راسکین به زندگیِ سیاسی اظهارِ خودش، چشم بنابه  "دگی کنم.های کتاب زن عوض کنم و مطابق با آرمان

 گرفت: از سه عقیده ریشه می

 که خیر فرد در خیر همگان است. این -1"

 را کارِشان با زندگی گذرانِ یکسانِ حقِ ها، انسان همگیِ چون سلمانی؛ کارِ که دارد را ارزشی همان وکیل که کارِ این -2

 ..دارند

 .دارد زیستن ارزش که است ورز-دست گرِ صنعت و گر کشت زندگیِ یعنی دستی، کارِ با که زندگی این -3

برایم مثل روز  "تا این آخرین"فهمیدم. اما سومی را اصال خبر نداشتم.  دانستم. دومی را با ابهام می اولی را خودم می

فجر بلند شدم، حاضر و قِبراق برای تبدیلِ این اصول به روشن کرد که دومی و سومی در همان اولی جا دارند. با طلوع 

 "واقعیت و عمل.

 

ای اقتباسی از کتاب راسکین به زبان بومی خود گُجْراتی ارائه داد. عنوان کتاب را  گاندی ترجمه 1908چهار سال بعد، در 

تعالی برای " –ه( و اُدایا )تعالی( ی سانسکریت ابداع کرد: ساروا )هم ای ترکیبی که از دو ریشه ساروُدایا گذاشت، کلمه

                                                                 
188 - /en.wikipedia.org/wiki/Sarvodayahttps:/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvodaya
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 ("رفاه برای همه"کند،  می  اش ویرایش نامه زندگی-طور که در خود )یا آن "همه

 

گرفته از راسکین بود، اما برای گاندی به آرمانی سیاسی با مُهرِ خود گاندی تبدیل شد. )در  هر چند که این اصطالح الهام

ای که گاندی تقال  ترِ راسکین کمی فاصله بگیرد.( اندیشه کارانه های محافظه گاهتر بود که از دید واقع برای گاندی خوش

ی مردم هند را دعوت به پذیرش آن  عمل در بیاورد، امید داشت آرمانی باشد که بتواند همه هایش به کرد تا در اَشرام می

ورزی(،  ی کرامتِ کارِ دستی )دست رگیرندهگرا درب  های جهان. آرمانِ اجتماعیِ گاندی کند، و نوری باشد برای دیگر ملت

 ی ثروت، خودکفاییِ جماعتی و آزادیِ فردی بود. توزیع منصفانه

 جنبش سارودایا

اش، یعنی استقالل سیاسی هند )سواراج(  های عمده چنینیِ گاندی فراتر از دستاوردِ یکی از پروژه های این آرمان

ای مشغول شدند که او تصویر  بهاوِیْ( به ترویجِ عملیِ آن نوع جامعه نشینند. پیروانِ او در هند )بخصوص وینوبا می

عنوانِ   ی این جنبش به از فلسفه 189شد. آنیما بوشو )بوسه( شان با عنوانِ جنبشِ سارودایا شناخته های کرد، و تالش می

گرانِ  است. کنش یاد کرده "ایم چه که تاکنون فهمیده تر از دموکراسیِ مردمی نسبت به آن تر و غنی نوعی درک کامل"

دار، شانکارائو دئو،  شانکار ماهاراج، دیرندرا مازوم کاری، راوی ، دادا دارمادی190فکرِ وینوبا، جایا پراکاش نارایان سارودایاییِ هم

های  در طی دهه "سازماندهیِ مردمی-خود"شان تشویقِ  انداختند که هدف های متعددی راه و کِی. جی. مَشرو واال پروژه

های زیادی که از این شبکه ها  ها بودند. امروزه گروه از همان پروژه 191های بهودان و گرامدان بود. جنبش 60و  9501

 اند. زاییده شدند در هند مشغول فعالیتِ محلی

 

اوایا برگزار نا و تیرون رانگاپات آب سپردنِ خاکسترِ گاندی در سری ی سارودایا )ماِل(، از اولین سالگردِ به ی  ساالنه جشنواره

 است. 192گذار دومین جشنواره، کِی. کالپپان )کالپپاجی( شود. بنیان می

 

                                                                 
189 - Anima Bose :Dimensions of Peace And Nonviolenceاستاد و رییس "وار اندازِ گاندی خشونتی، چشم ابعاد صلح و بی"ی  : نویسنده ،

 آزمایشگاه تبدیالت و اَنبارشِ انرژی پایدار در دانشگاه هوستون
190 - Jayaprakash Narayan( :1902-1979 ،)پرداز،  نایاک )رهبرِ مردم(. فعالِ استقالل هند، نظریه  پی، یا لُک   بینِ مردم مشهور به جِی

ی  (. دارنده1970های  وزیر )سال برای برکناریِ ایندیراگاندیِ نخست "عیار انقالبِ تمام"مارکسیست، رهبر جنبشِ سوسیالیستیِ هند، رهبر فراخوان 

اش. همکارِ وینوبا بهاوِیْ در جنبش بهودان و گرامدان. محبوبِ  سای برای خدماتِ مردمی عالیتِ اجتماعی و ماگسایخاطرِ ف مدال ملیِ بهارات راتنا به

 کش آشنا شد. ی زحمت پولی و کارِ سخت در دوران تحصیل در آمریکا، از نزدیک با درد و رنجِ طبقه دلیلِ بی .پی به گاندی و وفادار به او. جِی
 ها نک: پیوست - 191
192 - K. Kelappan اند.  اش کرده گرایی گرایی. از او انتقاداتی برای قوم : مشهور به گاندیِ ایالتِ کراال، فعال سارودایا، با ادعای جماعت 
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 193ی سارودایای گاندی و اصول آن فلسفه

رود تا دنیا را به روستایی جهانی تبدیل  سازی می ی جهانی سازی است. نظامِ اقتصادیِ تازه قرنِ بیست و یکم دورانِ جهانی

–ی مشکالت بروزیافته  که همه اند. باوجود پافشاریِ این باور  ای سر برآورده های تازه و چالش . در برابرِ جوانانْ مشکالت194کند

بینیم که آن  شوند، می توانند با اکتشافات و ابداعاتِ بعدیِ فناوری حل می –شناسانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخالقی بوم

چه که گاندی تقریبا در  دادن است همراستاست با آن ز در حال رخچه که امرو شوند. آن ها هنوز هم در گذشته باز می گره

تهیه کرد. گاندی چهار هدف اصلی برای  1908اش را در  نویس کتابی که پیش  بود، بینی کرده پیش "خودگردانیِ هندی"

خشونتی،  بی ها حرکت کنند. این چهار هدفْ خودگردانی، ِ آن بشریت در برابر جوانان پیش گذاشت، تا به سمت فرجام

ای است که او  در خودگردانیِ هندی پیشنهاد کرده  ها چهار ستون اصلیِ نظریه خودکفایی اقتصادی و سارودایا هستند. این

گیرد تا بر روی سارودایا به عنوانِ یکی از ستون هایی تمرکز شود که خودگردانی هندی را   است. در این مقاله، تالشی انجام می

ی جوانان و آگاه کردن جوانان از  گرای سارودایا برای تغییردادنِ رویه ی گاندی درکِ فلسفه  ف این نوشتهکند. اهدا عملی می

 اند. شده ای برای این مقاله به کار گرفته شان است. منابع اولیه و ثانویه وظایف و حقوق

 اندیشی زیستی و بلند ساده

، اما نه پاسخ به 195کند رای پاسخ به نیازهای هر انسانی را تامین میمهاتما گاندی قاطعانه معتقد بود که زمین مواد کافی ب

 "تصاحبِ نامحدودِ ثروتِ مادی"اش، هر عضو از هر گونه طمعی برای  حرصِ هر بشری را. بنابراین در اجتماع سارودایاییِ رویای

را دنبال خواهد کرد. بنابراین  196"دیشیزیستی و بلندان ساده"رها خواهد بود و شعار  "زندگیِ تجملیِ هرچه بیشتر و بیشتر"و 

                                                                 
193 - -   .htmlhttps://www.mkgandhi.org/articles/gandhi_sarvodaya  نوشته دکتر شُبهانگی راثی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه .

ی ترویج و تحققِ عملی نظریات گاندی در هند  ماهاراشترای شمالی.  بعضی مطالبِ تکراریِ این نوشته ترجمه نشدند. نویسنده، مقاالت متعددی در باره

 امروز دارد.
ست و از نگاه مخاطبان هم، جز توهمی. چرا که در زمانی که شهرهای هند و آفریقا و آسیای ای بیش نی این ادعا از سوی همان نظام، شعبده - 194

نشینِ همین  میلیون ها نفر حاشیه  اند، ی جهانی ایِ این دهکده های منطقه استریت ی وال جنوب شرقی و آمریکای التین، مشغول نماز بردن به سمت کعبه

شان است و یک  ها، انگار که اصال در این چرخه حضور و بروزی ندارند، فقط نان جویی آلوده در خون سهم زمینهای این سر ی روستا مانده شهرها و باقی

ای است  ای متوازن و شفاف و معمولی نیست، بلکه دهکده های بزرگ. پسْ داستانِ دهکده گزاری شده در سیاست گرفته شده و نادیده هر دلیل له زندگیِ به

بندند تا در بهشت  های پر سرعت، بر چشم همه ی برخورداران می شان را با دیوارهای بلندِ اتوبان های و و پسله، که دریچهبا هزاران دخمه و پست

 های مهوع نخورد و آزار روحی و وجدانی نبینند.  شان به صحنه ی جهانی، چشم دهکده
توانیم به  که همین االن می اش ارائه شود. اما چنان ای دال بر درستی اساس، مگر تا آن زمان که شواهد علمی سند و مدرک و لذا بی ادعایی بی - 195

توانیم وضعیت هندی را تصور کنیم با یک سوم  وضعیت هند کنونی نگاه کنیم، خواهیم دید که هند در زیربار سنگین جمعیت، کمر خم کرده. می

طور شهودی و  بود. اما بخش دوم سخن او قطعا به تصاعدیْ منفی کمتر خواهدشاید به شکل   جمعیتِ فعلی، که طبعا تباهی و فالکت و تعارضات در آن،

ناپذیریِ طمع در هر پتانسیل موجود و هر وضعیتِ حاکم بر زمین. برای اطالع بیشتر، نک: ردّ پای زیست بومی  تجربی صادق است و درست، یعنی پاسخ

 در همین کتاب. "رشد معکوس"در بخشِ 
196 - Live Simple and Think High یا :Plain Living and High Thinking، ساده زندگی گاندی، خود کالم به. وردزْوُرث ویلیام از زبانزدی 

 .شخصی منافع از تر طرف آن به کردن فکر یعنی واال، زندگی و. حرص جای به نیاز، بر تمرکز یعنی

https://www.mkgandhi.org/articles/gandhi_sarvodaya.html
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ی کافی  مندانه و بلندمرتبهْ از راهِ کارِ محترمانه به اندازه هر کسی فرصت وسیعی خواهد داشت تا برای گذران زندگیِ شرافت

ای وجود نخواهد داشت. البته معلوم است که درآمدِ هرکسی برحسب  تولید و کسب کند. نتیجه این که مشکل بیکاری

ی درآمدشان را برای خیرِ کلِ  عمده  آورند سهم می . اما آنانی که بیشتر در197بود اش متفاوت خواهد داد، توانایی، و تالشاستع

شود تا برای رفاهِ  از جمله زمین، جزوِ داراییِ عمومی فرض می  ی ثروت، ای، همه جامعه خرج خواهند کرد. در چنان جامعه

تر جامعه  شانس دارِ ثروتِ مازاد به نفعِ اعضای کم باشد، امانت اش داشته ی مقسوم ز جیرههمگان استفاده شود. اگر فردی بیش ا

 شود.  می

 

کار   ها را به اگر نیاز به ماشین را حس کنیم، مطمئنا آن"گفت  آالت در فعالیتِ اقتصادی، گاندی می ی کاربردِ ماشین درباره

های "پا- ماشین"ها را به  که قدرت را در دستانِ اندکی متمرکز کرده و تودههایی نخواهد بود  گیریم. اما جایی برای ماشین می

ی  ها در جامعه کردنِ کاربردِ ماشین برای حداقل  . بنابراین،"باشند کنند، در واقع اگر آنان را قبال بیکار نکرده صِرف تبدیل می

 -اش انجام دهد  کارِ بدنیِ مولد را برای نانِ روزانه سارودایا ، گاندی قویا پشتیبانِ این نکته بود که هر کسی بایستی نوعی

و هر کسی بدون توجه به نوعِ کارِ  -ی بزرگ روس هم از  آن حمایت می کرد ای که لئو تولستوی متفکر و نویسنده نکته

 دهد، حرمت و منزلتِ کارکردن را تایید کند.     ای که فرد انجام می مندانه شرافت

 اهدافِ جنبش سارودایا

حامی را تاسیس کند. روابط -های روستاییِ خود رشته جماعت  ی کاملی از یک هدفِ جنبشِ سارودایا این است که شبکه

شد تا کل روستا را پوشش بدهد، روستایی که در آن  که در حال حاضر محدود به گروه خونی است گسترده خواهد خانوادگی 

ی مردم  شود که همه ریزی می شکلی برنامه شد. کشاورزی به  حذف خواهندزبانی و امثال آن کامال  تفاوت های نژادی، دینی،

شود تا بدانجا که مردم در روستا به  ی صنعت روستایی هدایت می باشند. صنعت بر پایه ی کافی برای مصرف داشته  اندازه به

شد، از راه شورای روستا،  تاییان تعیین خواهدی خود روس شده باشند. نیازهای روستا با اراده کار گرفته ور به شکلی کارآمد و بهره

 .198ی کل روستا یعنی نماینده

 اصول سارودایا

 جای آن در خودِ روستاها فضای سیاسی و اقتصادی وجود دارد. ، و به اقتدار تمرکزگرایی وجود ندارد -

 دهد. می "خدمت"جای خود را به  "سیاست"ی خدمت است و  سیاست ابزار قدرت نیست، اما واسطه -

                                                                 
های  که در جای مناسب و زمان مناسب و با فرصت ؛ این"موقعیتِ زیستی پیشینه و"فاکتور اصلیِ اختالف درامد در این گزاره فراموش شده:  - 197

 باشی. انتخابیِ مناسب و غنی برای کسب درامد متولد شده
گیرد، شورای روستا )گرام پنچایات( فقط مجری تصمیمات مجمع  ی گرام سابها )مجمع عمومی روستاییان( شکل می در طرح گاندی که بر پایه - 198

  -که فقط مجری است  –شود، اما شورا  منتفی می  سال روستاست. در این نظام، دمکراسی نمایندگی تا حدود زیادی، 18فراد باالی ی ا عمومیِ همه

 منتخب است.  
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 کند. خشونتی رفتار می ی بی بر پایه  شوند. جامعه خشونتی و ایثار لبریز می ی مردم از روحِ عشق، برادری، حقیقت، بی همه -

 ی اکثریت برقرار نیست و جامعه از شر استبدادِ اکثریت آزاد خواهد بود. نظامِ حزبی و قاعده -

سانِ اخالقی، اجتماعی و  های یک ی مشاغل، ارزش ت خواهد بود. همهمعنای واقعیِ کلمه سوسیالیس ی سارودایا به جامعه -

 ی بالندگی را در اختیار دارد.  ترین عرصه اقتصادی دارند. شخصیتِ فردی کامل

کشی و نفرت طبقاتی وجود  های رقابت، بهره جامعه ی سارودایا بر اساس برابری و آزادیِ سیاسی است. جایی برای رذالت -

 نخواهد داشت.  

مالی را دنبال کنند.  ی افراد بایستی کاری دستی انجام بدهند و آرمان بی سارودایا به معنای رشد برای همگان است. همه -

 شود.  ممکن می "هر کس مطابق با نیازش از هر کس مطابق کارش، و به"وقت است که تحقق هدفِ سوسیالیسم یعنی  آن

ی کسبِ سود ناپدید  نفرت اجتماعی وجود نخواهد داشت. به همین شکل، انگیزه  مال خصوصی، ابزار استثمار و منبع تمایز و -

 شوند. شود، رانت و بهره منتفی می می

 نداشتن(  است. خویشتنی )منیت خشونتی و بی ی حقیقت، بی جنبشِ سارودایا بر پایه -

ید کند که افرادِ دارای ایمانی راسخ به رفاه و  کند تا فضایی الزم و ضروری تول جنبشِ سارودایا تالشی صمیمانه و شجاعانه می -

 بهروزیِ همگان را به دورِ هم جمع کند. 

های این  ها مربوط می شود. اگر کیفیت "دیگری"تواند کم باشد. بالندگی و شکوفاییِ هر کیفیتی به  ی نصیبِ فرد می بهره -

 برد.   ی بیشتری می وقت فرد بهره دیگران قدری بهتر شود، آن

 

 بش سارودایا بعد از گاندیجن

اش در  اش، یعنی استقالل سیاسی هند )سواراج( می نشینند. پیروان های عمده های گاندی فراتر از دستاوردِ یکی از پروژه آرمان

جا  آن  شان به های کرد ترویج کنند، و تالش ای را که تجسم می  هند )مخصوصا وینوبا بهاوِیْ( کار را ادامه دادند تا آن نوع جامعه

تری  تر و غنی معنایِ کامل "ی این جنبش به عنوانِ  شد. اَنیما بوشو )بوسه( از فلسفه رسید که به اسم جنبش سارودایا شناخته

. پی.  گرانِ سارودایا، همگام با وینوبا، جی کند. تالش یاد می "ایم چه که تاکنون فهمیده آن  برای دمکراسیِ مردمی نسبت به

عهده گرفتند که  های متعددی را به دار، شانکارائو دِئو، و ِیْ. جی. مَشرُواال پروژه کاری، دیرندرا مازوم  مادینارایان، دادا دار

. 200دان و گرام 199های بهودان هایی مثل جنبش بود، پروژه 60و  1950های  سازماندهیِ مردمی در دهه-شان تشویق خود هدف

 دهند.  اند به کار محلی در هند ادامه می گرفته ها ریشه های زیادی که از این شبکه امروزه گروه

                                                                 
 زمین.  دار به بی جنبش اهدای زمین، به رهبری وینوبا بهاوِیْ؛ از زمین - 199
 زمینان اجاره کنند. شد تا بی به شورای روستا تحویل میهای اهدایی  جنبش اهدای روستا، به رهبری وینوبا. زمین - 200
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  ی بهروزیِ همگانی واسطه

های  ایستد.  به ارزش ی سیاستِ قدرت و استثمار می چهره به ی خدمت به رفاه همگانی است. سارودایا چهره سارودایا واسطه

تازه است. مفهومِ مالکیت را با مفهوم  های اجتماعی و اقتصادیِ کند. به دنبال خلقِ ارزش اخالقی و معنوی تاکید زیادی می

کلِ جامعه را  خانگی  کند. در چنان شرایطی، مردم برای خیرِ همگان کار خواهند کرد و حسِ هم جایگزین می "داری امانت"

 بخشد. میدان وسیعی برای آزادی، رفاقت و برابری وجود خواهد داشت.  جان می

 

خشونتی است. سارودایا به معنای خیر برای همگان  ی بی حکومتِ روستایی( پایهراجیا ) ی قدرت است. گرام حاکمیت واسطه

در نهایت  201دان ی بعد و سامپیتی دان در مرحله ی اولیه، گرام ای خاص. بهودان در مرحله است و نه خیر برای فرد یا طبقه

ها خواهند کرد و تالش می کنند برای خیر به مال خصوصی را ر بستگی  ی دل ها را تغییر خواهند داد. غنی و فقیر اندیشه دل

 همگان کار کنند.

 جمع بندی 

ها شریف   های سارودایا طبعا در این وضعیت قابل اجرا نیستند. اما این آرمان توانیم بفهمیم آرمان جاست که در آخر کار می این

ها را خواستنی خواهد دید. تقریبا غیر  اطب آنها پیدا کند. مخ تواند در آن کسی در دنیای واقعی ایرادی نمی خواهند ماند. هیچ

های  اش مطرح کردند. نظریه  فکران ی اصول بزرگی باشد که مهاتما گاندی و هم ای بنا کرد که دقیقا بر پایه ممکن است جامعه

پَنچایات "حاکمیتِ ی ضعیف  توانند بر روی زمین بنشینند، شک وجود دارد. سابقه گیرند، اما در این که آیا می سارودایا اوج می

شدت رقابتی یک کشور  برند. در این دنیای به سر می گردی که مردم در آن به در هند شاهدی است بر وضعیتِ عقب 202"راج

احتمال وقوع آن  203ی سارودایا را بپذیرند. های دنیا نظریه ی دولت تواند در حاکمیتِ روستایی موفق شود، مگر این که همه نمی

طور، دشوار است که در دلِ جوانانی تغییر ایجاد شود که به خودپرستی  کننده است. همین هند نومید در کشوری خاص، مثل

                                                                 
 اهدای ثروت برای کار خیر - 201
202 - Panchayat Rajکه سنتی باستانی و در عینِ   سابها(، عمومیِ گرام ی روستایی در هند )مجمع : حاکمیتِ شورای پنج نفره. نظام حاکمیت جرگه

خانه ای هم به این اسم  ، به عنوان طرحی ملی و قانونی  به اجرا درآمد. وزارت1959در سال  "مِهتا" حال جاری در دوران معاصر بوده، اما بعد از پژوهش

ی  نفره 5کرد این نظام در هندِ فعلی ضعیف است. احکام و نظرات جرگه بر شورای اجراییِ  تاسیس شد. اما به گواهی دکتر راثی و شواهدِ عینی، عمل

اش  س شورا، مامور منصوب دولتی است. گاندی از خودِ مفهومِ کلیِ پَنچایات برای تحققِ خودگردانیِ روستاییرسمیِ منتخبِ خود نافذ است. ریی

 استقبال کرد.
ی شواهد نظرات  کردن سواراج و سارودایا فرض کرده. اما بنا به همه هایش را شرط الزم و حتمیِ عملی نامه جا حضور دولت، و بخش نویسنده در این - 203

- باز کشیده شود، و خود سفیدانِ سیاست او اتفاقا از حضور دولت، نگران هم بوده که مبادا کار به فسادِ بوروکراتیک و فسادِ اقتدارِ بیرونیِ یقه  گاندی،

تواند  می های روستاییِ هند پهن است که بساط خرید رای برای احزابِ شهری در جرگه  ، بخشی هم فراموش شود. همین امروزه هی و خودتوان ساماند

طلب باشد. اما او معتقد بوده که خودِ اهالی باید کارِ خودشان را به دست خودشان رفع و  های اقتصادیِ حامی ی دخالت دولت و احزاب و قدرت  نتیجه

 مانْد. ها نمانْد و نمی ها و بودجه رجوع کنند. گاندی منتظر مصوبه
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جهانی "فایده را در پاسخ به بهودان اهدا کردند. بنابر این نیاز دوران کنونی برای جوانان،  های بی اند. مردم، زمین واداده

 است. "اندیشیدن و محلی عمل کردن

 گرا اقتصاد گاندی

اقتصادی که رهبر هندی، مهاتما -ی اصولِ معنوی و اجتماعی ی اقتصادی برپایه مکتبی است در اندیشه  ،204گرا قتصاد گاندیا

گرِ منطقی و خواهانِ   عنوانِ کنش  انسان به"ی اقتصادی، بیشتر با امتناع از مفهوم  گاندی آن را شرح و تفصیل داد. این مدرسه

ی کالسیکِ اقتصادی  شود؛ یعنی همان مفهومی که زیربنای اندیشه شناخته می "شخصیِ مادیمنافعِ  کردنِ همیشگی   بیشینه

کرد که  گاندی حس می  )به قول او( هستند، "ها تصاعدِ خواسته"ی  های اقتصادیِ غربی بر پایه که نظام سازد. در حالی را می

نیازهایی شاملِ  –گرفت  را هدف می 205نیازها ارضایو این پایه، هم ناپایدار است و هم مخربِ روح انسان. برعکس، الگوی ا

  مدلِ حاصله از این پایه را به عنوان مکتبی اقتصادی ارائه  عنوانِ مکتبِ اقتصادی، به  نیاز به معنا و جماعت. این دیدگاه،

خشونتی و ردِّ جنگِ طبقاتی  یبه اصول و اهدافِ ب پیوستگی   گرایی، ملی  گرایی،  ی عناصری از نوعِ حمایت دهدکه دربرگیرنده می

گرایی، به ترویج و ارتقاء شکوفایی و هماهنگیِ  اقتصادی بود. نظراتِ اقتصادیِ گاندی با ردِّ ماده-به نفعِ هماهنگیِ اجتماعی

 گاندی، جی. سی. کوماراپپا ابداع کرد.  گرا را حامیِ نزدیک به ی اقتصادِ گاندی کند. واژه معنوی هم توجه می

 ی اقتصادیِ  گاندیها دیدگاه

گوییم )او خودش فرق کمی بین امر قدسی و تجلی آن در جهان  سکوالر می-چه که ما مسائل اجتماعی ی گاندی به آن اندیشه

دنبالِ  اش به گی دید( زیر تاثیرِ جان راسکین و نویسنده ی آمریکایی هنری دیوید ثورو بود. او در تمام طول زند اجتماعی می

اقتصادی بود که بخشی از درگیریِ -هایی اجتماعی گرایی، و چالش  نهایت در هند، واپس یی برای مبارزه با فقرِ بیها شکوفاییِ راه

تر او در جنبش استقالل هند بودند. در مرکزِ حمایتِ گاندی از استقاللِ اقتصادی )سوادشی( و ناهمکاری، اصولِ  گسترده

هدف قراردادنِ پوشاک و سایر محصوالت اروپایی بود. این کار نه فقط نمادِ  اقتصادیِ خودکفایی قرار داشت. گاندی خواستارِ

که کاالهای صنعتیِ اروپا چندین   چنان  ها هم بود، بلکه مبارزه با منبعِ فقر و بیکاریِ توده  مبارزه با استعمارگریِ بریتانیایی،

 بود. معاش باقی گذاشته گر و زنِ هندی را بی میلیون کارگر، صنعت

 

                                                                 
204 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_economics  منش( های سوسیالیسمِ آزادی )جزو نوشته 

دهد. اگر اولویت به نیاز داده شود، ممکن است بعضی نیازها  ها، دو مشرب و سبکِ زندگی را پیشنهاد می ی عملی، تقابلِ نیازها و خواسته در فلسفه - 205

شود )که نهایتا  ها اولویت داده ها به او سخت بگذرد. اما اگر به خواسته اش هستند، هر چند گاهی وقت اما حتما به نفع  های فرد منطبق نباشند، با خواسته

، ی آسمان زمین از دریچهنهایت خواسته حتمی است. نک:  ها از بی شود(، احتمالِ زیان در بعضی انتخاب روی از مذهب مصرف هم منجر می به دنباله

 نویسنده. های خواسته، نیاز در کارهای همین و کلیدواژه 1397مصطفی ملکیان، سروش موالنا، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_economics
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عنوان ابزاری    آمیز به دنبالِ اِعمالِ مقاومتِ مدنیِ صلح به  ساخته،-بافت و کاالهای هند-اندی با حمایت از پوشاکِ خادیِ خانهگ

کفایی ملی بود. گاندی کشاورزان چمپاران و خِدا را در ساتیاگراها )مقاومت مدنی و مقاومت به مالیات( -برای ترویج خود

گرانه و سایر  بندیِ ستم دارانِ تحتِ پشتیبانیِ بریتانیا، مالیات داران و زمین برابرِ کارخانه رهبری کرد تا با مقاومت در

ی این  بخشِ عمدهشان هم دفاع کنند.  کردند و از حقوق اقتصادی هایی را لغو کنند که کشاورزان و کارگران را فقیر می سیاست

ضرر زنان ، و در عینِ حال  گرانه به  های اجتماعیِ ستم اتیِ کاستی و رویهبخشی به تبعیضِ طبق تعهدِ کشاورزان به پایان  مبارزه،

 و خودکفایی با تولیدِ پوشاک و خوراک خودشان بود.  اندازیِ کارزار تعاونی برای ارتقای آموزش ، مراقبت بهداشتی، راه

 

دِ اَشرامی در آفریقای جنوبی پیشتازی آبا متعددی در هند ساختند )گاندی در ایجادِ کوچ 206های اش اَشرام گاندی و پیروان

شان را  خواهند خوراک، پوشاک و ابزارِ زندگی است، که در آن ساکنین می مقایسه شده 207"کمون"بود(. مفهومِ اَشرام با  کرده

را تر  شکوفاییِ شخصی و معنوی و کار برای شکوفاییِ اجتماعیِ گسترده  خودکفا، حال سبکِ زندگی  تولید کنند، و درهمان

رفت  ی ساکنین انتظار می بودند. از همه های کوچکی بودند که خودِ ساکنین ساخته ها دارای مزارع و خانه کنند. اَشرام ترویج می

خواهانه را ترویج و ارتقاء بدهند. در ضمن،  های برابری کارِ خود ارزش ای کمک کنند، و با این ی کاریِ ضروری که به هر وظیفه

عنوانِ  اش به گران داشت به ثروت است و کنش کرد که بر محورِ ردّ حرصِ مادی و چشم دفاع می "داری مانتا"گاندی از مفهومِ 

 کنند. ها عمل می سایرِ افراد و کلّ جماعت، در مدیریتِ منابع اقتصادی و دارایی "دارِ امانت"

 

های جنگِ طبقاتی و مفاهیمِ انقالب  هی نظری مخالفِ همه  های هندی، ها و کمونیست او برخالف بسیاری از سوسیالیست

طلبی در عوض شکوفاییِ  دید. نگاه گاندی به برابری های خشونت و ناهماهنگی اجتماعی می ها را علت ی طبقات بود، و آن برپایه

لِ دارانی مث گانِ او کارخانه کننده ترین پشتیبانان و تحسین برحفظ حرمتِ انسانی متمرکز بود. بعضی از نزدیک  مادی،

که بسیاری از نظراتِ مترقیِ گاندی   جامنالعل باجاج و جی. آر. دی. تاتای پارسی بودند  گانشیامداس بیرال، آمبالعل سارابهایی،

سیاسی -های گاندی و کار اجتماعی بودند و همزمان نیز شخصا در اَشرام در مدیریت روابط کار تولیدی و کارگری را پذیرفته

 شرکت داشتند.

 دگردانیسواراج، خو

اش،  ها با هدفِ غلبه بر کمرویی و بزدلی معتقد است که گاندی بعد از شروعی اشتباه در تالش برای رقابت با انگلیسی 208رادولف

                                                                 
آبادِ تالشِ معاش و  گاه است، چیزی شبیه خانقاه با ارتزاق از نذورات. اما گاندی، در تعریفِ خود، آن را تبدیل به کوچ طور عرفی، عزلت اَشرام، به - 206

 تزاق از دسترنج دیگران کرد.زندگیِ معنوی، بدونِ ار
 شده. داده در بخشِ بعدیِ این کتاب شرح - 207
208 - Susanne Hoeber, Rudolph 
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بود از  اش در آفریقای جنوبی کشف کرد. شجاعتِ نو عبارت  وطنان اش بود از راه کمک به هم دنبال ای را که به شجاعتِ درونی

و آهیمسا  "ساتیاگراها )پایمردی برای حقیقت("بنگالی. او با یافتنِ شجاعتِ خود، قادر هم شد که راه  "ایثار"رعایتِ سنتِ 

 را به کل هند نشان بدهد.  "خشونتی( )بی

 کنند:  های گاندی به چهار معنای آزادی اشاره می نوشته

   عنوانِ آزادی و استقاللِ ملی هند از بریتانیا؛  به -

 سیاسی فردی؛  عنوانِ آزادی به -

 کاه؛  عنوانِ آزادی از فقرِ توان به -

 عنوانِ ظرفیتِ خودگردانیِ شخصی. به -

 

اش به هند، هندی بود بدونِ دولتِ زیرساختی.  ، و نگاه209کرد خود را شخصا تعریف می بود که اصول  ای"آنارشیست فلسفی"او 

 تواند باشد.  خشونتِ آرمانی، آنارشیِ بانظمی می  بار گفت که حکومتِ بی یک

 

ی اقتدار، از فرد گرفته تا دولتِ مرکزی،  و هر الیه  اند، و پایگانی مراتبی شکلی وسیع سلسله های سیاسی به که نظام درحالی

گاندی باور داشت که جامعه بایستی کامال بر خالف این روال   ی زیرین دارند، ای بر روی الیه سطوح اقتدار و اختیارِ فزاینده

کس انجام نگیرد، تا وقتی که برسد به خودِ فرد. نظرش این بود که خودگردانیِ  ی هیچ اجازه کاری در جامعه بی نی هیچیع  باشد،

که حکومتی وجود ندارد تا قوانینی را  کند، در کنارِ این  رانی می حقیقی در یک کشور  به این معناست که هر کس بر خود حکم

 بر روی مردم اِعمال کند.  

 

دست بیاید،   خشونتِ اختالفات( به وفصلِ بی ها )حل خشونتِ کِشمَکش گریِ بی تواند با گذشت زمان و با میانجی می این هدف

گردد،  و بعدا هم به تحقق و تبلورِ  می مراتبی به فرد بر کم و در نهایت از اقتدارهای سلسله چرا که در چنان فرایندی، قدرت کم

جای حضورِ سیستمی که در آن، حقوق با کمکِ اقتداری برتر اِعمال شود، مردم  به خشونتی منتهی خواهد شد. اخالق بی

کند که ازو  ای را دریافت می اند. موقعِ برگشتن از آفریقای جنوبی، وقتی گاندی نامه حاکم-های دو سویه خود کمکِ مسئولیت به

تر است که  ی من، خیلی مهم تجربه به"د که، ده شده در نوشتنِ منشور جهانیِ حقوقِ بشر مشارکت کند، پاسخ می خواسته

                                                                 
209 - Snow, Edgar. The Message of Gandhi. 27 September March 1948. "Like Marx, Gandhi hated the state and 

wished to eliminate it, and he told me he considered himself 'a philosophical anarchist.'" 
، او  کردن آن بود گاندی مثل مارکس از حکومت نفرت داشت و خواهانِ محو". 1948مارس  –سپتامبر  28، "پیام گاندی"دار، در  ادگار اسنو خبرنگار نام

 "داند. می 'آنارشیست فلسفی'به من گفت که خودش را 
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 "قبل از این که منشورِ حقوق او را بنویسیم.  منشوری برای وظایفِ بشر داشته باشیم،

 

داد که،  اداریِ بریتانیایی به دستان هندیان نبود. او هشدار می-ی حاکمیتی شده هندِ مستقل به معنای انتقالِ ساختارِ تثبیت

ستان  اینگلیش  اش دیگر هیندوستان نیست، اسم  شود، کنید. و موقعی که هند انگلیسی می یس تبدیل میشما هند را به انگل"

مدعی است که گاندی دمکراسی را چیزی باالتر از نظام دولت  210تِواری "خواهم. ای نیست که می است. این خودگردانی

جماعت است. دمکراسی در نظرِ او نظامی اخالقی بود که  بیند؛ چیزی که به معنیِ ارتقاءِ همزمانِ فردیت و خودانضباطیِ می

وفصلِ  رسانْد. این یعنی حل ترین طبقه یاری می خصوص به پایین  ی اجتماعی، به کرد و به شکوفاییِ هر طبقه قدرت را توزیع می

 هِ زندگی است. خشونت؛ که نیازمندِ آزادیِ اندیشه و بیان است. دمکراسی برای گاندی را ی بی شیوه ها به درگیری

  گرا  اقتصاد و اخالقِ گاندی

زند، غیر  بودیِ اخالقیِ فرد یا ملت زخم می شناسد. اقتصادی که به نیک گرا مرزی بین اقتصاد و اخالق نمی اقتصادِ گاندی

  اش حساب شود، راندا که با سودِ پرداختی به سهام کارانه است. ارزشِ این یا آن صنعت به جای این گناه اخالقی است، و بنابرین،

باالترین اعتنا   که، گیری بشود. جانِ کالم این گیرد اندازه  کار می هایی که به بایستی با تاثیری که بر روی جسم، جان، و روحِ آدم

 که فقط پول محور توجه باشد.  باید خرجِ انسان بشود، نه این

 

و اتکا  211"ها خواسته"کردنِ  است که به کم "زندگیِ معمولی"بر    ی اقتصادیِ گاندی تاکیدِ ویژه ایِ اندیشه اولین اصلِ پایه

شود که در پیِ ارضای خود تا  افزایشِ اشتهای مصرف، به اشتهای حیوانی تشبیه می  همین اصل،  کند. بنابه خود کمک می به

اید ایجاد شود، یعنی اولی استاندارد ب "استاندارد زندگی"و  "استاندارد زیستی"ای بینِ  رود. بنابراین مرزبندی آخرِ دنیا هم می

تواند فقط وقتی واقعیت  کند. از طرفِ دیگر، استاندارد باالتر زندگی، می پوشاک و مسکن را تشریح می  فیزیکی و مادیِ خوراک،

ها و کیفیاتِ فرهنگی و معنوی وجود  پیدا کند که، همراه با پیشرویِ مادی، تالشی جدی برای درک و پذیرشِ ارزش

 باشد. تهداش

 

گویی  گرا، با استفاده از منابعِ محلی و پاسخ مقیاس )خُردْمقیاس( و محلی -ی اقتصادیِ گاندی تولید کوچک دومین اصل اندیشه

جا فراهم شود، و سارودایای آرمانی را ترویج و ارتقاء دهد،  های اشتغال در همه شکلی که فرصت به نیازهای محلی است، به

                                                                 
210 - Tewari, S. M. (1971). "The Concept of Democracy in the Political Thought of Mahatma Gandhi". Indian 

Political Science Review. 6 (2): 225–251. 
نهایت   ها تا بی خواسته "ها. خواسته"کردنِ  داند و نه دنبال می "نیازها"خواسته در برابر نیاز. به تعبیری، او هدفِ اقتصاد سالم معیشتی را تامین  - 211

 توانند ارضاء شوند. نک: مصطفی ملکیان، خواست، نیاز. وند، اما نیازها حتما در جایی میر می
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جای  بر به-به معنای رفاه برای همه است. این کار با استفاده از فناوریِ کار  رفاه برای مردمانی اندک، سارودایایی که برخالفِ

جاگرِ کارگر باشد.  های شغلی را افزایش می دهد و نبایستی جابه گرا فرصت  شود. اقتصادِ گاندی  بر انجام می-کار-فناوریِ کم

کرد. عادت  را کم می شد و خستگی  گل می  گفت اگر مانعِ کارِ ین خوشامد میگاندی مخالفتی مطلق با ماشین نداشت؛ به ماش

ی فناوریِ مطلوب اشاره کند. او در ضمن بر روی حرمت و  عنوانِ نمونه ی چرخ خیاطیِ سینگر به داشت به عنوانِ مثال به نمونه

رد. اصرار داشت که هر کسی قدری کارِ دستیِ همراه ک بار جامعه به کارِ دستی انتقاد می کرد، و به نگاه خفت شأنِ کار تاکید می

 انجام بدهد.   وآب با عرقِ جبین برایِ نان

 

تنها  ، نه که فرد یا گروهی از افراد این است که در حالی  داری، ی اقتصادیِ گاندی، موسوم به اصلِ امانت سومین اصلِ اندیشه

بر نیازهای بنیادی و   بگیرند، بلکه انباشت هم کنند، ثروت اضافهآزادند که زیستی معقول از راهِ تالشِ اقصادی در پیش 

 ترین ها.  عنوانِ امانتی برای رفاه همگان نگهداری کنند، بخصوص برای فقیرترین ها و محروم شان را باید به گذاری سرمایه

 

و   ماعی را به کمترین حدِ خود برسانند،رود که نابرابری اقتصادی و اجت سه اصلی که در باال آمدند، اگر رعایت شوند، انتظار می

 سارودایا را عملی کنند.

 اصول زیربنایی

 شرحِ زیرند: گرا به اصولِ زیربنایی اقتصادِ گاندی

 ساتیا )حقیقت(؛ -1

 خشونتی(؛ آهیمسا )بی -2

 ای که هیچ کس مالک چیزی نباشد. مالی( یا نظریه آپاریگراها )بی -3

 

کشد. مالکیت به خشونت  مالی را بیرون می ها هستند، اصل بی سا که به قولِ خودش به قدمتِ کوهی ساتیا و آهیم گاندی بر پایه

اش  اش روشن بود که هر کسی الزم است نیازهای شخصی رو برای کشاند )برای حفظِ مال و تصاحبِ مال دیگران(. از همین می

اش فقط یک دست لباس،  چنان که اموالِ مادی  بود، آن های بنیادی محدود کند. او خود تجسمِ عینیِ این نظر را به حداقل

  داران، مندان و کارخانه بخصوص برای ثروت  دانست، وکوزه بود. این اصل را برای همگان می دستی، و چند قلم کاسه چوب  ساعت،

بلکه   ود را مثل مالک نبینند،خ  و برهمین اساس، –شان را امانتی برای خیرِ جامعه ببینند  با این استدالل که اینان باید ثروت

 دار بدانند. امانت

       عدالت و برابری اجتماعی
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ی  از گاندی بارها نقل شده است که اگر بشر قرار باشد که رشد کند و آرمان های برابری و برادری را عملی کند، باید بر پایه

ی  ای در زمینه عمل کند. بنابر این، هر تجربه ترین بخش جمعیتی اصلِ بیشترین اعتنا و توجه به نیازهای بنیادیِ ضعیف

های جامعه در مسیری  پذیرترین بخش بخشی و ارتقاء کیفی این آسیب  بدون نشاط ریزیِ اقتصادی در سطح ملی،  برنامه

 حاصل. مستقیم، کاری است عبث و بی

 

کند، کیفیتِ انسان است. به کالمی دیگر، و تحکیم پیدا   شود،  چیزی که باید رشد کند، تصفیه و پالوده  در تحلیل نهایی،

ریزیِ ملی باشد. به هر کسی باید حق داده شود که بنا  ریزیِ اقتصادی برای شهروند است و نه این که شهروند برای برنامه برنامه

 درامد بدست بیاورد.  اش و از راه های عادالنه، به ظرفیت

 خشونت اقتصاد روستاییِ بی

های اقتصادی باید  ی ساحت دهد و این یعنی ابزار در همه یت زیادی به ابزار رسیدن به هدفِ شکوفایی میگرا اهم  اقتصاد گاندی

های  ، تمرکززدایی از فعالیت"داری امانت"جویانه باشند. او برای رسیدن به این ابزارها از دیدگاهِ  خشونت، اخالقی و راستی بی

خشونت باشد،  کرد. گاندی مدعی بود برای این که فرد بی تر دفاع می ای ضعیفه و تقدم برای بخش  بر،-فناوری کار  اقتصادی،

 کند.  ما برای کشفِ ضروریات خانوار هم کمک می  ی اندیشی به اندیشه-باشد. روستا اندیش -الزم است روستا

   

ای  کردن در مقیاس توده ی صنعتیی گاند گفته  احیای اقتصاد فقط در صورتی ممکن است که از استثمار آزاد باشد، بنابراین به 

شد. گاندی معتقد  شود، به استثمار منفعل یا فعالِ )پنهان یا آشکارِ( افراد منجر خواهد وقتی که پای رقابت و بازاریابی باز می

هدف الزم شود از   ، حتی اگر که برای این212بودن، اقتصاد بایستی عمدتاً برای مصرفِ خود تولید کند است برای مستقل

 کار نرود.  عنوانِ ابزار استثمار دیگران به  ها و ابزارِ مدرن استفاده کند، البته با این شرط که به اشینم

 گرایی بوم زیست

اولین نفرشان بود  213گرایی ابداع و شکوفا کردند. جی. سی. کوماراپپا زیست ای در بابِ محیط چندین نفر از پیروان گاندی نظریه

ْمقیاس  های سد و آبیاریِ بزرگ بر ضدِ پروژه 214میرا بِنتعدادی کتاب در این مورد نوشت. او و  40و  1930های     که در دهه

ساخت است، و جنگل  خطرتر از موادِ شیمیاییِ انسانْ ترند، کودِ حیوانی بهتر و کم های کوچک اثربخش مدعی بودند که پروژه

محلی به   دولتِ نهرو،  درامد. حکومت هندِ مستعمره و بعد از آن، کردنِ باید با هدف حفاظت از آب اداره شود نه برای بیشینه

                                                                 
 نه برای صادرات به بیرونِ مرزهای خود. - 212
213 - J. C. Kumarappa 
214 - Mira behnپدیا : مادلین اسلید، فرزند دریاساالر اسلید، همراهِ معتقدِ گاندی. نک: ویکی 
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گراییِ نوین در هند معرفی  بوم گذارِ زیست او را بنیان "گرای سبز گاندی"با نامیدن کوماراپپا با لقبِ  215آنان نگذاشت. گوها

 کند. می

 ی سوسیالیسم ایده

کند و تالش دارد که افقِ سوسیالیسم را بازتعریف  جانبه مطرح می مهاندازی سوسیالیستی از شکوفاییِ ه گرا چشم اقتصادِ گاندی

گرانِ آن در موقعِ  و عمل  کرد که بر نفیِ طلبِ مادی و حرصِ ثروت متمرکز است، حمایت می "داری امانت"ی  کند.  او از نظریه

کنند. در نظامِ اقتصادِ  راد و جماعت اقدام میسایر اف "داران و اُمناءِ امانت"عنوانِ  به  های اقتصادی، مدیریت منابع و دارایی

فقط   شود و نه بر حسبِ طمعِ شخصی. مسیرِ سوسیالیسم، ی ضرورتِ اجتماعی تعیین می ماهیتِ تولید بر پایه  گرا، گاندی

تِ دو ساالری( طی شود و هر گونه انحراف به سمتِ جنگِ طبقاتی و نفر خشونتی و روشِ دمکراتیک )مردم بایستی از راه بی

 شد. در آخرِ کار به خودکشی منتهی خواهد  طرفه،

  اجرای این اصول در هند

، باعث "خادی"بافتِ  ، طرفداریِ گاندی از پوشاک دست1947ْطور بعد از استقالل در  و همین  ی استقاللِ هند، در طیِ مبارزه

دوستی تبدیل شوند. بعضی نظرات اولین  وطن ی خادی )شاملِ کاله گاندی( به نمادهای مردمیِ ناسیونالیسم و شد که جامه

جواهر لعل نهرو، حتی پیش از استقالل و تقسیمِ هند کامال با گاندی فرق داشت. گاندی در بزرگداشتِ   وزیرِ هند، نخست

 216تقسیم بود.-های جماعتیِ پسا شدت درگیر کنترلِ خشونت استقاللِ هند شرکت نکرد، او به

 

دنبالِ ترویج و  ینوبا بهاوِیْ و جایاپراکاش نارایان در جنبشِ سارودایا مشغول بودند، جنبشی که بهگرایی مثل و فعاالنِ گاندی

اقتصادی، و ترویج و -با استفاده از تشویقِ بازتوزیعِ زمین، اصالحات اجتماعی  ارتقای خودکفایی در میانِ جمعیتِ روستاییِ هند،

که تالش  ی طبقاتی، بیکاری و فقر بود، در ضمنِ این مبارزه با مشکالتِ ستیزهبود. این جنبش خواستارِ  ارتقای صنایعِ خانگی 

سازی و  هایی که با پیشرویِ صنعتی های هندیانِ روستایی حفظ شود، سبک و ارزش کرد تا سبکِ زندگی و ارزش  می

کردنِ زمین و منابعِ کشاورزی  هشد که به معنای هدی شدن بودند. سارودایا شاملِ بحثِ بهودان هم می سازی در حال محو مدرن

رعیتی )به هندی، -وسطاییِ ارباب بخشی به نظامِ قرون در تالش برای پایان  دار، دار( به کشاورزانِ اجاره از طرفِ مالکین )زمین

 بود.  ("داری  زِمین"

 

                                                                 
215 - Ramachndra Guha (2004). Anthropologist Among the Marxists: And Other Essays. Orient Blackswan. pp. 

81–6. 

References 
بازان و مردمِ عادی،  های آن مشکالت داشت. او در اوج هیاهوی استقاللِ رسمی و جشنِ سیاست در واقع ذهن و روح او درگیریِ بیشتری با ریشه - 216

 سی مصاحبه نکرد. بی ی روحی بود. لذا پیام رادیویی نداد و با بی  شدت غمزده و افسرده همین دلیل، درآن روزها، بهدید. به  می  خورده خود را شکست
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ور خلقِ برابریِ اقتصادی، فرصت و آمیزِ بازتوزیع زمین و به منظ عنوان روش عادالنه و  صلح  بهاوِیْ و سایرین، بهودان را به

های هند، مثلِ  کردند. بهودان و سارودایا در بسیاری از بخش  های طبقاتی ترویج می مالکیتِ دهقانیِ زمین بدون ایجاد ستیزه

ید در میان دست آورد. بهاوِیْ هوادار اصلیِ نظم و تول گیری به های چشم ماهاراشترا، گُجْرات، کارناتاکا و اُتارپِرادِش موفقیت

اش از برقراریِ جنجال برانگیزِ وضعیتِ اضطراری  دلیلِ اصلی پشتیبانی  کارگر هند بود. همین نگاه، کشاورزان، کارگران و طبقه

یافته،  وار را برای مبارزه با جنایتِ سازمان های گاندی خواست روش  هم بود. جایاپراکاش نارایان هم می 217در هندِ پس از نهرو

 کار بگیرد. لکل، و سایر مشکالت اجتماعی بهاعتیاد به ا

 

 تفاسیر مدرن

است. از نگاه  دارانِ اقتصاد بازار آزاد را در پی داشته ی اقتصادیِ گاندی به سوسیالیسم، انتقادِ طرف مجاورت و نزدیکیِ اندیشه

عنوانِ راهی  به 218اصلی( اقتصادی انْغالب )جری های جریانْ گرا، در حکمِ جانشینی است برای ایدئولوژی بسیاری، اقتصادِ گاندی

برای ترویج و ارتقاء خودکفایی بدونِ تاکید بر حرصِ مادی یا مصالحه بر سرِ شکوفاییِ انسانی. تاکیدِ گاندی بر روی صلح، 

طبقات "ی بینِ  طور جانشینی برای ستیزه و همین "مشارکت به شکلِ جانشینی برای رقابت"،  همکاری و "داری امانت"

عنوانِ   گرا بر شکوفاییِ انسانی هم، به است. تمرکزِِ گاندی رو جذب کرده در جوامع، برای خود دنباله "اقتصادی و درامدی مختلفِ

 شود.    های در حالِ رشد دیده می در ملت ماندگی  ی اجتماعی و عقب تاکیدی موثر بر رویِ محوِ فقر، ستیزه

 

۲۱۹گرا سوسیالیسم گاندی
 

ی تفسیرِ ناسیونالیستیِ نظریات مهاتما گاندی. سوسیالیسمِ گاندی  ا شاخه ای از سوسیالیسم است بر پایهگر  سوسیالیسمِ گاندی

 ی او متمرکز است. نوشته "خودگردانیِ هندی یا سواراجِ هندی"عموما بر کتابِ 

 

مقیاس، -کردنِ بزرگ  ورانه و صنعتیدر برابر مدرنیزاسیونِ فنا "گرایانه  میلیِ سنت بی"همگامیِ قدرت سیاسی و اقتصادی و ابرازِ 

 اند. های کلیدی سوسیالیسم گاندی خود، نکته اشتغالی و اتکابه-همزمان با تاکید بر خود

                                                                 
دنبال داشت، در  ها و ... را به های اساسی، دستگیریِ فراقانونی، پاکسازی و سانسورِ رسانه ی قانونی که تعطیل آزادی ماهه 21وضعیت اضطراریِ  - 217

های داخلی از سوی ایندیرا گاندی  ادامه داشت. این وضعیت، با ادعای وجودِ شرایطِ خطرناکِ بیرونی و درونی و درگیری 1977تا  1975های  سال

 وزیر(، به تصویب مجلس رسید. )نخست
 داری از طرفِ دیگر. و بازار آزاد و سرمایه  یعنی کمونیسم و سوسیالیسمِ متعارف از یک طرف، - 218
219 - https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_socialism 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_socialism
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پی( در هند و سایر رهبران حزبی سوسیالیسمِ گاندی را به  جی آتال بیهاری واجپایی از حزب دست راستیِ بهاراتیا جاناتا )بی

   اند. ود به کار گرفتهعنوان یکی از مباحثِ احزابِ خ
 220خودگردانی و استقالل -سواراج

خشونتی  تواند با بی دست بیاید، بلکه می خشونتی به تواند با بی تنها می گاندی معتقد بود که سواراج )خودگردانی و استقالل( نه

  خشونت بیرون انداخته یهم اداره شود. در این وضعیت، ارتش الزم نیست، چون هر متجاوزی  با استفاده از ناهمکاریِ ب

اند،  دهی شده ی اصل سواراج سازمان بودنِ ارتش، در ملتی که زیر سایه مصرف کرد که با وجود بی شود. گاندی اضافه می می

حکومت کاربرد سالح از سوی پلیس را در کمترین حد   نیروی پلیس الزم است چون باز هم طبیعتِ انسانی مطرح است. اما،

  عنوانِ نیروی بازدارنده از آن استفاده شود.  این هدف که به کند با محدود می

 

ای با اعضایی که بیشترشان  گفت در جامعه است. گاندی می "آنارشیِ بانظم"خشونت مثلِ  حکومتِ بی  از نظر گاندی،

ای تاکید  ر ایجادِ جامعهکنند. او ب پذیرند یا جماعت را ترک می اند، دیر یا زود انضباط را می اند، کسانی که خشن خشونت بی

شان بیشتر معتقدند، و خواهانِ حقوق و امتیاز نیستند. موقع برگشت از  های کرد که افراد به یادگیریِ وظایف و مسئولیت می

آفریقای جنوبی ، وقتی نامه ای به او رسید که خواهان مشارکت اش در نوشتنِ منشوری جهانی برای حقوق بشر بود، پاسخ داد 

   "داشتن منشوری برای وظایفِ بشر خیلی خیلی مهم تر است.  ی من، جربهبا ت"که 

 

ساختار و ذهنیتِ   در نگاه گاندی سواراج )خودگردانی، استقالل( به معنای تحویلِ نظامِ استعماریِ کارگزارِ قدرتِ بریتانیایی،

داد که این گذار باز هم به معنای حاکمیتِ  دار میساالر و بوروکراتیک، و استثمار طبقاتی به دستانِ هندیان نبود. او هش ارادت

 "تواری". "خواهم ای نیست که می این آن خودگردانی"گفت  بریتانیاست، منتها بدون وجود افراد بریتانیایی. گاندی می

ردیت و هم دانست؛ به نظر او دمکراسی هم ارتقای ف صورتِ چیزی بیشتر از نظامِ دولتی می گوید که گاندی دمکراسی را به می

خشونت بود؛ نیازمندِ آزادیِ اندیشه، و بیانِ آن بود.  ی بی داریِ جماعت بود. دمکراسی به معنای حلِ اختالف به شیوه خویشتن

 ی زیستن بود.  در نظر او، دمکراسی شیوه

 221سواراج و فرد

                                                                 
220 - https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi  
221 - https://en.wikipedia.org/wiki/Swaraj  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Swaraj
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بخشیِ حکومت دست یافت.  مردم و توان بخشیِ در این فکر بود که باید سازوکاری تکامل داد تا به اهدافِ دوقلوی توان گاندی

ایِ مقاومت )در برابر حکومت( و بازسازی )از راه کنشِ اجتماعیِ خودخواسته و   به همین دلیل بود که راهبردِ دوشاخه

 مشارکتی( را ابداع کرد.

 

  ی ساحت ن داد که همهای را به آ پارچه ی سواراج به معنای خودگردانی است، اما گاندی محتوای انقالبی یک هر چند کلمه

تعصب، خودپاالییِ  طرفانه و بی نهایت به ظرفیتِ خودسنجیِ بی گیرد: در سطحِ فردی، سواراجِ بی )فضا(های زندگی را در بر می

 نفسِ رشدیابنده متکی است. وقفه و اتکابه بی

 

 خودگردانیجانشینِ  یتِ درستحاکم)از نظرِ گاندی،  223است و نه حاکمیتِ درست 222خودگردانیاز نگاه سیاسی، سواراج، 

کالم دیگر، حاکمیتِ  معنای تالشِ پیوسته برای استقالل از کنترلِ دولت است، چه دولتی خارجی باشد یا ملی. به نیست( و به

 ی اقتدارِ اخالقی ناب است. مردم بر پایه

 

ترین معنایش، سواراج  تقالگر است. و در کاملها انسانِ  معنای آزادیِ کاملِ اقتصادی برای میلیون از نظرِ اقتصادی، سواراج به

 شود. تواند با موکشا یا رستگاری یکی گرفته نفس است و می هاست؛ خودگردانی، کفِ ی محدودیت بسیار بیشتر از رهایی از همه

 

ود، و قدرت ش فایده می اش، ماشینِ حکومتی عمال بی واسطه عمل درآوردنِ نظامی است که به معنای به پذیرفتنِ سواراج، به

توانند هر وقتی که خواستند آن را  گفت: قدرت در مردم جا دارد، آنان می افتد. گاندی می  واقعی مستقیما به دست مردم می

اش  گیرد که باید بیاموزد آقای خودِ خودش باشد و از درونِ او به سطحِ جماعت کار ببرند. این فلسفه درونِ فردی جا می به

در آن حالت )یعنی وقتی که به "گفت:  ، جماعتی که باید فقط به خودش وابسته باشد. گاندی مییابد گسترشِ عمودی می

 بود. اش نخواهد کند که هرگز مزاحمِ همسایه حاکم خودش است. به نحوی بر خودش حکومت می  سواراج برسیم( هر نفر،

 

 "خودمان حکومت کنیم، این همان سواراج است.وقتی یاد بگیریم که بر "کرد:  او اصلِ محوری را به این صورت خالصه می

 صورت شرح داد: به این 1946گاندی نظرگاه خود را در سال 

ی امورِ خود باشد  شود که در آن، هر روستایی باید خودکفا و قادر به اداره ای باید ساخته شود ... جامعه استقالل از کف شروع می

 رای دفاع از خود در برابر هر گونه تهاجم از بیرون جان دهد ... ... باید بیاموزد و آماده باشد که در تالش ب

                                                                 
222 - self-governance 
223 - Good governance 



164 
 

گذارد. در این جا صحبت از بازیِ آزاد و  آنان را کنار نمی  گان یا دنیا و آمادگیِ کمک به با همسایه بستگی  این تعریف، هم

های  شمار، حلقه ای بیطرفه ... در این ساختارِ مرکب از روستاه ی نیروهای دو طرفه است، و نه یک خودخواسته

ای اقیانوسی  آورد. اما حلقه ای که روی کف فشار می ای وجود دارند. رشد هرمی نیست با قله باالنرونده-و هرگز  گسترنده، همیشه

دست  ی داخلی به اش قدرت را برای فشردن و تارومار کردنِ حلقه ترین محیط بود که مرکزش فرد است. بنابر این بیرونی خواهد

 گیرد. بخشد و توان خود را هم از آنان می ها توان می ی داخلی گیرد، بلکه به همه نمی

 

هایی به  ای در هند نداشت. معتقد بود که با تحولِ افراد و جماعت شهری ی تحققِ چنین بینشِ آرمان گاندی ترسی از وظیفه

ها فورا با این ریشخند روبرو شود که کامال ممکن است این فکر"گفت:  تغییر خواهد کرد. او می قدرِ کافی، جامعه همگی 

دقیقه فکر کردن را هم ندارند. اجازه دهیم هند برای تصویرِ حقیقی و اصل نفس بکشد،  اند و بنابراین، ارزشِ یک شهری آرمان

شیم با شدنی نباشد. قبل از آن که بتوانیم به سمت هدفی حرکتی کنیم، باید تصویری داشته اش عملی هرچند در تمامیت

 "چه که می خواهیم. نقص از آن بی

 224سُوادشی

ی هندی، که راهبردی اقتصادی بود با هدف کنار زدن  جنبشِ سوادشی، بخشی از جنبش استقالل هند و ناسیونالیسم بالنده

داشت.  هایی هم امپراتوریِ بریتانیا از قدرت و بهبودِ شرایط اقتصادی در هند با کمکِ پیروی از اصولِ سوادشی که پیشرفت

راهبردهای جنبش سوادشی مستلزمِ تحریم محصوالت بریتانیایی و احیای محصوالت و فرایندهای تولیدیِ داخلی بود. اِل. اِم 

 کند: ی جنبش سوادشی را بازشناسی می بول پنج مرحله

 

وشی و باسوات. کیِ. نیگونی : از طرف رهبرانی مثل دادابهایی نائوروجی، گوخال، رانادِ، تیلَک، جی. وی. ج1904تا  1850از  -

 راه افتاد. این مرحله به جنبش اول سوادشی هم شهرت دارد.  به

 شروع شد.1905: به دلیلِ جدایی بنگال از طرف لرد کُرزُن )حاکمِ بریتانیاییِ هند(  در سال 1917تا 1905 -

 نِ هندی.گرا ی سوادشی را شکل داد، همراه با خیزشِ صنعت : گاندی اندیشه1947تا  1918 -

المللی و بینِ ایالتی. هند در دوران حاکمیت مجوز لیسانس، پایگاهی  : موانع گسترده بر سر راه تجارت بین1991تا  1948 -

 برای فناوری متروکه و کهنه شد.

ثلِ سابق ی خارجی، فناوری خارجی، و انبوهِ کاالی خارجی، م سازی. ازین پس سرمایه به بعد: لیبرالیزه کردن و جهانی 1991 -

                                                                 
224 -https://en.wikipedia.org/wiki/Swadeshi_movement    
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 225سازیِ مدرن شد. منجر به صنعتی "رشد برای صادرات"ی  شوند. نظریه دیگر پس زده نمی

ادامه  1911شروع شد و تا  1905دومین جنبش سوادشی با جدایی بنگال از طرف حاکم بریتانیاییِ هند، لرد کُرزُن در سال 

اش اوروبیندو گوش، لوکمانیا بال  وران بود. معماران اصلیترین د پیدا کرد. این جنبش تا قبل از دوران سوادشیِ گاندی موفق

 گانگادار تیلک، بیپین چاندرا پال و الال الجپات رای، وی. اُ. چیدامبارام پیالیی، باپو گنو بودند. 

 

( عنوانِ روح سواراج )استقالل و خودگردانی سوادشی به عنوان راهبرد در کانون تمرکز مهاتما گاندی بود، که آن را به

تر بود و به جنبشِ واندِراماتارام مشهور بود. گاندی، در دوران عملیِ جنبش، به  جا قوی دانست. این بحث در بنگال از همه می

 226سلطنت انگلیس وفادار ماند.

 ، در موقع نوشتنِ اقتصادِ بودایی، متاثر از سوادشیِ گاندی بوده. ساتیش کومار،"کوچک زیباست"ی  شوماخر، نویسنده نکته:

 همین بحث را پیشنهاد کرده است.  "تو هستی، پس من هم هستم"و مسئول کالج شوماخِر هم، در  "احیاء"سردبیر 

 

 

 

 

 

                                                                 
های  اند. این ادغام تر، ازپیش چیده و آماده کرده واردِ ضعیف که طبعا صحنه را برای هر رقیبِ تازه این یعنی ادغام در بازارِ جهانی با پیشتازانی - 225

 است.  "کوچک زیباست"گرایی، سواراج، سوادشی و اصلِ  شده از طرف عرفِ بازارِ آزاد، درست بر خالف محلی توصیه
است. تاگور، به جشن  ی کافی شرح داده شده ین کتاب از طرف خود او به اندازههای دیگرِ ا ی سوادشی از نگاه گاندی، در بخش مفهومِ گسترده - 226

داری، در عینِ تایید عشقِ  دانسته. اما گاندی با کمال احترام، دقتِ و امانت سوزانِ گاندی انتقاد داشت و آن را ستیزه و هیستری )جنون( می پارچه

گرانِ  های احتمالیِ برآمده از آن را سعی کرده که بگیرد. کنش ین نظریه را بعدا تکامل داده و تیزیی تاگور، برای کارِ خود دلیل آورده. او هم ستیزه بی

ی نهادها، مستقل از  یعنی همه  اند.  داده زندگی، معیشت، آموزش و ارتباط با دولتِ بریتانیا تعمیم می هندی،  سوادشی را در بعضی موارد، حتی به سبکِ

 بریتانیا.
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 تا گاندی-پسا های نظریه و ها تاربه

 امروز
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 ۲۲۷آننا هزاره و روستاهایش

 

تواند فقط  این رویا می نخواهد شد. خود و خودکفا محقق عنوان ملتی قوی بدون روستاهای متکی به رویای هند به

 هزارِآننا هَ –وبازار عملی شود  از راهِ تعهد اجتماعی و مشارکتِ انسانِ کوچه

 

 عمل به روستاها در را او رهیافتِ تا اند  کرده تالش مختلف نقاط در متعددی پرنامِ و گمنام گرانِ کنش گاندی، از پس هندِ در

 نتوانسته عمل در و بوده ناچیز بسیار هند جمعیتِ فراوانیِ و سرزمین وسعت با ایسهمق در ها تالش این اما. درآورند

 در و اند بوده برخوردار اجتماعی مندِ هدف گرانِ تسهیل توجه از ایران، خالفِ بر هند روستاییانِ. باشد داشته کنندگی تعیین

 جویی مطالبه و سرزندگی تالش، آگاهی، از خوبی هانیِج الگوهایِ که اند داده نشان خود از ای برجسته های کنش موارد بعضی

 کراال ایالتِ در پپسی و کوکاکوال راستانِ داستانِ. اند آفریده جهان سراسرِ در روستاییان ومانِ خان به بازار اقتصادِ هجومِ برابر در

( یِبخش توسعه یا همان)  ی نهشکوفاگرا های فعالیت هند روستاهای بعضی در. 228است مقاومت از شاخصی و ماندگار ی نمونه

 به توجه با. است نسبی خودگردانیِ و بخشی خودتوان شان هدف عموما که شود می انجام داوطلب های سازمان دست به متنوعی

آننا سِوا مَندیر و . نیستند غریبه ها تالش این با مردم( سُنتی حکمرانیِ ی نفره پنج شورای) پانچایات گرام با مردم سُنتیِ آشناییِ

 شویم: و روستاهایش آشنا می هجا با آننا هَزارِ اند. در این   هزاره دو نمونه

=================================================== 

 

 است. وقتی و کار او منبع ثابتِ الهام برای هزاره بوده  است. اندیشه تاثیر بزرگی بر آننا هزاره داشته 229کاناندا ی سوامی ویوه فلسفه

 دانست از کجا شروع کند. اما نمیاش را وقف کارِ اجتماعی کند،  کرد، تصمیم گرفت تا زندگی در ارتش هند خدمت می

 

زده و  کرد. روستا وضعیتِ آسیب در دوران خدمت در ارتش، با استفاده از مرخصی هر سال دو ماه در روستایش زندگی می

                                                                 
227 - http://www.annahazare.org/   ،www.sevamandir.org  
228 -   .html541https://ir.mondediplo.com/article ،  49245http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=   ،  

41BEaT2http://bit.ly/  پدیا ویکی در کوکاکوال با پالچیمادا ی مبارزه و 
229 -  Swami Vivekananda( :1863- 1902 ،راهبِ هندو )های ودانتا و  حواریِ راماکریشنا، عارفِ هندی. سوامی نقشی کلیدی در معرفیِ فلسفه

 اند، از جمله گاندی. ورزانِ قرنِ بیستمِ هند ازو تاثیر گرفته است. بسیاری از اندیشه یوگا به جهانِ غرب داشته

http://www.annahazare.org/
http://www.sevamandir.org/
https://ir.mondediplo.com/article541.html
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=49245
http://bit.ly/2BEaT41
http://bit.ly/2BEaT41
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متر  میلی 500تا  400بودنِ روستا، بارندگی ساالنه  230بارِش- دلیل سایه به حاصل بود و پست و بلند. مفلوکی داشت. زمین، بی

ی آبی  برداری شود. همه مند بهره شد. راهی وجود نداشت تا از این منبع ارزش ی آبِ باران جاری و تلف می و ناچیز است. همه

هکتارِ قابل کشت انجام  880مین از هکتار ز 140تا  120قدر کافی بود که فقط یک برداشت در  شد آن آوری می که جمع

 خوردند. درصدِ خانوارها در روز فقط یک وعده غذای درست می 80بگیرد. 

 

که در روستا تولید خوراک کافی نبود و فرصت شغلی هم وجود نداشت، بعضی روستاییان برای رزق و روزی، وارد  دلیل این به

دانستند که کارشان هم از نظر اجتماعی و هم اخالقی  نفر رسید. می 35ن به کم تعداد عرق سازا و مشروبات شدند. کم  کارِ عَرق

شان در پیش بگیرند. بعضی از روستاییان هم مجبور  کرد این حرفه را برای نان وآب نادرست است، اما شرایط مجبورشان می

 روی کنند. کیلومتر( برای کار در روستاهای همسایه پیاده 6بودند روزانه یک فرسخ )

 

کشانْد. دعوا و مرافعه و زدوخوردِ  خاطرِ فقر و بدهکاری مردم را به ناامیدی و نهایتا به اعتیاد به الکل می گی به حس بیچاره

دلیل همین وضعیتِ  ی یک کیلومتری از مرکز روستا بود. هزاره به ای با فاصله ی هزاره در قلعه خیابانی کار روزانه بود. خانه

توانست برای این شرایط غالب در روستا   چرا که نمی  جا اکراه داشت. همیشه احساسِ ناامیدی داشت، آناز رفتن به   مند، آسیب

 کاری کند. 

 

ی خودِ آدم  معتقد بود که امر خیر باید از خانه  اش را برای آرمانِ اجتماعی وقف کند، وقتی تصمیم گرفت زندگی1975در سال 

دهند. وقتی  های فلسفی گوش نمی مردمِ گرسنه به ایدئولوژی –زد  اش زنگ می گوش کاناندا در شروع شود. کالم سوامی ویوه

آورد که این مشکل حیاتی را  اند، تغییرِ اجتماعی ممکن نیست. هزاره به مغزش فشار می ی معاش که مردم اسیر مشکلِ هر روزه

ی شکوفاکردن  تجربیاتی را در زمینه 1972ال ی فقید در س "رائو سالونکه ویالس"تواند حل کند. به یادش آمد که  چطور می

های  ی پونا شروع کرده بوده. از کار او بارها در جمع ی آبریز و مدیریت آب در بعضی روستاهای نزدیک ساسواد در منطقه حوضه

گوید،   . هزاره میی او را از نزدیک بازدید کرد و از آن الهام گرفت بود. بنابراین، هزاره پروژه جا صحبت شده غیر رسمی در همه

 این بازدید به افکارِ من جهت داد و تصمیم گرفتم کاری مشابه آن را در روستایم به دوش بگیرم."

 

گرفته تا برای بهبود زندگیِ  بعد از آن به سراغ دفتر دیکشیت، رییس کشاورزیِ منطقه رفت و به او گفت تصمیم

اش  خواهد با راهنمایی او انجام دهد. رییس، همراه معاونان را می هایش کار کند. گفت که حفاظت از منابع آب والیتی هم

                                                                 
 باشد.   داری که پشت به جهت بارش و باد قرار داشته پایه و شیب زمین کوه - 230
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ی  ی شکوفایی حوضه بازدیدی از روستا کرد و نقشه برداری انجام داد. او پذیرفت که نقشه وضعیت روستا برای انجام برنامه

 آبریز مناسب است و تصمیم گرفت تا آن را اجرا کند. 

عنوان کار  آن که قِرانی پول بگیرد. این کار را به رت بر سیر تا پیاز پروژه را شروع کرد، بیافتادن پروژه هزاره نظا در موقع راه

بند با  ی آب رفت. با همین تجربه و دانش، چندین سازه اش در این زمینه باال می روز هم تجربه و دانش دید و روز به اجتماعی می

اند.  ساخته شده 231ی گابیونی سازه 16ج سد سیمانیِ آبگیر، پن  بند خاکی، 48( 2008کمک مردم ساخت. تا االن )سال 

 200در  233چین ، سدبندیِ خشکه232بندی بندی و بانکت روستاییان هم با هدایت هزاره اقدام به شکوفاکردن تولید علوفه، تراس

 هکتار زمین کردند. 

 

هکتار و یک برداشت،  140تا  120جای  تند بهتوانس ها، حاال می های آب زیرزمینی و چاه ی سفره روستاییان با افزایش ذخیره

و   کار بیشتر هم تولید شده، مهاجرت اجباری متوقف شده،  هکتار دو برداشت ساالنه کنند. با تولیدِ آبِ بیشتر، 600در 

 پذیری. آیند و هم برای یادگیری و فرهنگ کارگرانی هم از روستاهای همسایه هم برای کار می

 

 4000لیتر به  300فروشند. میزان فروش شیر از  های روستا، سیگار و تنباکو و ناسِ هندی هم نمی لیسازی تعطیل و بقا عرق

 است. تر شده در سال(. با این تولیدات بیکاری جوانان کم  میلیون روپیه 15تا  13لیتر رسیده )

 

ی دارا و ندار  اندارد زندگی باال رفته. فاصلهروپیه رسیده و اقتصاد روستا متحول شده و است 2500روپیه به  225از   درامد سرانه

شده و معبد قدیمی روستا از راه خودیاری مالی و کار رایگان  گاهی ساخته خوابگاه و ورزش  ،  کم شده. با ده میلیون روپیه مدرسه

 است. بازسازی شده

گیرد و همین کار باعث  اسم( انجام میازدواج در یک مر 30تا  25های باالی ازدواج، مراسم گروهی )برای  برای کاهش هزینه

 شدن دیوارهای طبقاتی )کاست( شده و پیوند اجتماعی را تقویت کرده است. برداشته

 

روستای  85تا  80کار را در چهار روستای همسایه تکرار کرد. نتایج تشویق کننده بود. پس از آن در   هزاره بعد از این موفقیت،

ها(  ها )دالیت ی کاستِ نجس رار شد. مشکل بزرگی که در هند و این روستا وجود دارد، مسئلهایالت ماهاراشترا این پروژه تک

                                                                 
231 - TZtiQr2https://bit.ly/  
232 - 8Qe02v-Oh0https://www.youtube.com/watch?v=W         
233 - .youtube.com/watch?v=qsYCbFUxXfIhttps://www  

https://bit.ly/2TZtiQr
https://www.youtube.com/watch?v=W0Oh-v02Qe8
https://www.youtube.com/watch?v=qsYCbFUxXfI
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سالیِ بعدی که  کنند. در خشک ها مثل اعضای یک خانواده با هم زندگی می ی کاست است. امروزه در این روستا افراد همه

های  شان را مصادره کند. اما باقیِ مردم روی زمین زمینها نتوانستند قسط وام بانک را بپردازند، قرار شد که بانک هم  دالیت

های آنان  زمین 1985تا  1983های  ها سخت کار کردند و با فروش محصول بدهی شان را پرداختند. روستاییان در سال دالیت

 شان را نجات دادند. را با کار رایگان کاشتند، قسط بانک را دادند و زمین

 

ی روستایی(، تعاونی مصرف، تعاونی  نفره 5زیادی مثل گرام پَنچایات )شورایِ اجراییِ   تعاونیسال گذشته موسسات و  35در 

انجمن آموزشی، سازمان زنان و سازمان جوانان، با دستورکار های مختلف در رالِگان سیدهی مشغول   اعتبار، تعاونی لبنیات،

یا مجمع عمومیِ روستا   است. اعضا از طرفِ جَرگه سات انجام نگرفتهاند. تا االن هیچ انتخاباتی برای اعضای این موس کار بوده به

های بزرگ جمعی در سطح روستا  سابها خود را به عنوان مجمعی قوی برای تصمیم سابها( با اتفاق آرا انتخاب شدند. گرام )گرام

 اند. ام سابها انجام گرفتههای شکوفاسازی در روستا بعد از گرفتن مجوز از گر ی این برنامه است. همه معرفی کرده

 

ی آبریز را بررسی  سال گذشته هزاران نفر از هند و بیرون هند از روستا بازدید کرده اند تا تاثیر شکوفاسازیِ حوضه 15در 

 اند. ی مردم و دانشجو بوده گر، دانشگاهی، کشاورز، مقام دولتی، نماینده گان پژوهش کننده کنند. بازدید

 

نیروی انسانیِ آموزش دیده الزم است. با توجه به کمبود این نیرو در روستا، مرکز   ی آبریز، ی حوضه مهدر موقع اجرای برنا

هزار نفر از ایاالت  18تا  17حال، در حدود  ی آبریز تاسیس شد.  تا به ای برای انتقال مهارت شکوفاسازی حوضه آموزشی

 اند. مختلفِ هند آموزشِ مربوطه را در این مرکز دیده

 

ی آبریز یا شکوفایی  های حوضه شود، یعنی فقط از نگاه سازه رالِگان سیدهی نباید فقط از چشم تنگِ شکوفاسازیِ مادی دیده

دوستانه است که از  هاست. در واقع ریسمانی اجتماعی و وطن اقتصادی. فرایند شکوفایی در رالِگان سیدهی بیشتر از این حرف

 کند. درونِ فرایندِ تغییر عبور می

 

شوند.  پخشان است پر از رسوب می ی آب کنترلِ درخت در منطقه سدهای بزرگ به دلیلِ فرسایشِ خاک که ناشی از قطعِ بی

کنند. خاک سست سطحی هر ساله با آب باران  متولیان این پروژه ها تاکیدی بر روی حفاظت خاک و شکوفاییِ مرتع نمی

مندان تشکیل یک اینچ از  خاک بهترین بخش زمین است. بنا به قول دانششود. این  شود و در سد بزرگ انبار می شسته می

روند و از طرف  مند زمین از دست روستا ها بیرون می برد. از یک طرف، این منبع ارزش این خاک بیش از صد سال وقت می
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در آینده ی نزدیک پیش  کنند. همین نکته، مشکالت زیادی شوند و از عمر مفید سد کم می دیگر در سدهای بزرگ انبار می

 آورد. می

 

ی آب،  سدهای بزرگ، هم آب و هم برق شهرها و صنایع را تامین می کنند. رسوب زدایی این سدها امکان ندارد، چرا که پهنه

سال، از کار  500یا  200، 100ماند که سد، بعد از  متر عمق ممکن است باشد. هیچ شکی باقی نمی 90کیلومتر باالتر و  90تا 

شود. با این وصف، چه بالیی به سر این سدها   های فعلی پیدا نمی یفتد. جایگزین دیگری هم برای ساخت سد تازه در منطقهب

 ی اصلی این است. خواهد آمد؟ مسئله

 

ی  شود. این تحول فقط از راه برنامه تنهایی باعث تحول و تغییر اقتصاد ملت می خودیِ خود و به تحول و تغییر اقتصاد به

است. ما خیال  ی آبریز ممکن می شود. امروزه، بحثِ شکوفایی ما متکی به استثمارِ محیط زیست و انسان شده  کوفایی حوضهش

سنگ، آب زیرزمینی، گیاهان و منابع  زیر سطحی و سطحی، مثل نفت، زغال  ترمزِ منابع شکوفایی را داریم، اما با چالندن بی

 آبی.

 

رود. روستاهای  فشار وحشتناکی بر روی منابع وارد می کند. اما باز هم تقاضا باال می دن است، جمعیتی که دائم در حال زیاد ش

ای  های آب برای روستاها، صحنه رفتنِ منابع آب زیرزمینی با کمبود آب خوردن روبرو هستند. عبورِ کامیون دلیلِ تحلیل هند به

رسد که تانکرها هم آب  باشد، روزی می ین شکل ادامه داشتههم به هم  تکراری و رایج در هند است. اگر وضع در آینده

 ی منابع آب زیرزمینی، نفت و زغال سنگ تمام شوند. آید اگر همه مان چه می های بعدی باشند. به سر نسل نداشته

 

بلندتر و بلندتر  ها دارند های پَهن. از یک طرف، ارتفاع ساختمان ها و جاده خراش برداشت ما از شکوفایی محدود است به آسمان

های انسانی در حال نزول است. این وضع، شکوفایی واقعی نیست. فرد باید بتواند روی  ، و از طرف دیگر سطح ارزش شود می

دهد. انسان  اش هم باشد، در این حالت است که شکوفاییِ حقیقی رخ می  نوعان زمان در فکر بهبود هم پای خود بایستد و هم

اش هم. امروزه به آفرینش چنان انسانی نیاز است که  اش فکر کند و به روستا  و ملت فراتر برود، به همسایهباید بتواند از خود 

طرف تر را هم ببیند. این نوع افراد از راه صدقه و کمکِ نقدی و یارانه و هدیه خلق نمی شوند.  اش آن قادر باشد از نوک دماغ

هویت، ارزش های راستین و   انجام می شود که تاکیدش بر روی شخصیت،آفرین  ی محلی رهبری این کار از راه برنامه

 گی است. در این میدان، کسی باید باشد که از خود قربانی بدهد و هزینه کند.  ازخودگذشته
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ی  انهای خودش را در زمین مدفون کرده تابه هزاران د گوید که دانه ای پر از محصول مواج و پر از تاب خوردن، به ما می مزرعه

هایی که خود را با دفن  شوند. دانه روند و به آرد تبدیل می کنند، به آسیاب می هایی که خود را دفن نمی دیگر جان ببخشد. دانه

 بخشند.   ای مواج و جاندار، جان می کنند، به مزرعه کردن در زمین قربانی می

============================ 

و تالش برای   ل ضد فساد هم هست. مبارزه در چارچوبِ قانون اساسی و قوانین موضوعهطور که اشاره شد هزاره، فعا همان

حقِ کسب "ای بود که قرار بود به قانون  اصالحیه  ی این قوانین، گیرتر برضد فساد راهبرد اوست. از جمله تصویب قوانین سخت

اصلی برای شفافیت بیشترِ کارکنان بخش عمومی  به معنای سست کردن تاکیدات قانون  اعمال شود. تصویب تبصره، "اطالعات

اعتصاب  "یا مرگ یا عمل"در میدان آزادِ بمبئی با شعارِ  2003در نهم اوت   و دولت بود. هزاره برای مبارزه با این تبصره،

ای در  اصالحیه روز آن را شکست، اما پس از این که دولت و نخست وزیر رسما به او اطمینان دادند که 9غذایی کرد که بعد از 

طوری که در خودِ هند کسانی  کار نخواهد بود. این اعتصاب غذا با پشتیبانیِ انبوهِ ملی و نیز در بعضی نقاط جهان روبرو شد، به

 دیگر هم روزه گرفتند و اجتماعاتی برگزار کردند.

 

برقراری خودگردانی و دمکراسی  های اجتماعیِ سراسری، او به نکته ی مهم دیگری در راستای ی همین حساسیت در ادامه

ی هند را ترسیم  ها یعنی مردم روستا پرداخت؛ روستاهایی که هنوز که هنوز است چهره ِ انسان ترین گروه مستقیم در بنیادی

(. این نکته برخالف بسیاری از کشورهای دیگر است که در 2018هزار در  650، و 1940های  هزار در سال 565می کنند )

 است. شدن یا ادغام روستا در شهر غلبه داشته ها محو آن

 

ی اهالی بدون تفکیک و   ی روستا )مجمع عمومی روستا یا گرام سابها(، نهادی است که نظام انتخاباتی ندارد و همه جرگه

کردِ  ی هزینه تبعیض در آن حق رای و نظر دارند. رای این نهاد نافذ است بر رای شورای روستا. مجمع، حق نظارت بر نحوه

اند.  بوده  کردِ آن هایی که ماموران دولت یا شورای روستا مجریِ هزینه های دولتی یا خودیاری روستاییان دارد. بودجه  بودجه

شود. اختیارات مجمع در قانون اساسی و قوانین  سفیدانِ شورا و رییس آن با رای مجمع تعیین می ی ریش اعضای پنج نفره

های خودگردانِ دیگر در سایر نقاطِ جهان است که اصال  ده و همین نکته، فرق آن با تجربهشناسایی و مشخص ش  موضوعه،

ی بودجه و یارانه و  ملتِ مرکزیِ مقتدری که توزیع کننده-اعتنایی ندارند به ردّ یا قبول و شناساییِ خود از سوی ساختارِ دولت

گران  باشند یا بودجه و یارانه را رد کنند. این تجربه ای داشته که با آن ستیزه آن تکنوکرات و بوروکرات به سمت روستاست، بی

 مانند.  انتظار مقامات و الگوی تکنوکرات و دستور بوروکرات از مرکز نمی شوند و هم چشم گیرِ پول دولتی نمی هم نمک
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های  وستاهای هند در رسانهی ر ی آشنایی دارد. اگر خبری در باره  نهاد مجمع عمومی روستا برای بعضی از غیرهندیان چهره

دهد که به روی زمین  خارجی بیاید، عکسی هم معموال همراه آن است که عده ی زیادی روستاییِ زن و مرد را نشان می

اند. این گردهمایی با احتمال زیاد همان گرام سابها است. این نوع نشستن جمعی در اخبارِ روستاییِ سایر جاها کمتر  نشسته

 دیده می شود.

 است )به گزارشِ سایت او(: سابها هم تالش کرده ر هر صورت، آننا هزاره برای تعمیق نفوذ گرامد

 

 :حقوق بیشتر برای گرام سابها"

سابها قدرت مافوق در  سابها مجلس روستایی است، درست مثلِ مجلس ملی و ایالتی در نظام پارلمانی دمکراسیِ هند. گرام گرام

سابها به  خود عضوی از گرام به باشد بر اساسِ قانون اساسی خود سال سن داشته 18وستایی که تشکیالت دمکراتیک است. هر ر

های  سابها هستند. بر خالف مجلس شان اختیارِ نظر دهی دارند، عضو گرام آید. روستاییان، که فقط بر اساس سن حساب می

ر واقع نهادی است خودمختار، مستقل و مطلق. اعضای شود. د ایالتی و ملی هیچ انتخاباتی برای تشکیل این مجمع انجام نمی

کنند.  دهد اعضای این دو مجلس را انتخاب می سابها از راه  انتخاباتی که متعاقبا مجلس ملی و مجلس ایالتی را تشکیل می گرام

ی مجلس را برای انجام  یهسابها مادر هر دو مجلس است. وزارتِ دولت )وزارت کشور مرکزی یا ایالتی( باید تایید بنابر این گرام

یعنی نهاد منتخب در سطح   سابها، ی شکوفایی  بدست آورد. به همین شکل، شورای روستاییِ منتخبِ گرام  هرگونه برنامه

  "سابها را بدست آورد. های شکوفایی مجوز گرام گرفتنِ برنامه عهده روستا، بایستی قبل از به

داد. در  سابها می راه افتاد که حقوق بیشتری به گرام اره برای تصویبِ قانونی بهسال و از طرفِ هز 7مدت  جنبشی مردمی به

نهایت دولتِ ایالتیِ ماهاراشترا مجبور شد که قانونی در همین زمینه بگذراند. حاال، شورای روستایی موظف است که قبل از 

رام سابها اجازه بگیرد. اگر معلوم شود که این اجازه از گ  های مختلف دولتیِ شکوفایی، های برنامه هرگونه هزینه از روی بودجه

توانند به مقامِ ارشدِ اجراییِ منطقه )سی ای او( مراجعه کنند تا ممیزی و  درصد روستاییان می 20گرفته نشده، بعدا دستِ کم 

اطالع  یجه برسد که پول بیاگر به این نت  انجام دهد و،  تفریغ بودجه انجام شود. مقام ارشد موظف است ظرف یک ماه بررسی را

ای در قانون هست که کمیسرِ  فرستد تا اقدام قانونی )قضایی( انجام شود. ماده اش را به کمیسرِ بخش می خرج شده، گزارش

 تواند سرپنج )رییس شورای روستا(، معاونِ سرپنج و گرام سِواک )مسئول شکوفاییِ روستایی( را عزل کند. بخش می

 

همین دلیل تا حد زیادی مانع فساد  است و به های شکوفاییِ روستایی کمک کرده شفافیت در طرحاین قانون به حضور 

ی منتخب  همین شکل، حق دارد که نماینده اش را در دموکراسی انتخاب کند. به است. هر شهروندی حقی دارد که نماینده شده

به   است. اعمال این حق، ار را به روستاییان دادهکشی و احض حق حساب  را احضار کند و از او حساب بکشد. این قانون،
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شود تا از این حق خود  هایی داده رسانی و آموزش دهد. اما الزم است به مردم آگاهی محور و سالم پروبال می-دمکراسیِ مردم

 های شکوفایی استفاده کنند. برای تزریقِ شفافیتِ بیشتر به برنامه

 

ال دائما در برابر دولت  تالش کرد تا به شهروندان حقوق الزم اعطا شود. این حقوق با س 11، مدت  2008آننا هزاره تا سال 

تر برای  حق بیشتر برای گرام سابها، مقررات شفاف آمدند مثل حقِ کسب اطالعات، هایی بدست گذاری در زمینه تالش برای قانون

 ضرر شهروندان.         ی بازی در اجرای مصوبات دولتی بهگیری و مالنقط جاییِ مقامات دولتی، ممنوعیت و مبارزه با سخت جابه

 ===================================== 

 234آننا هَزارِه

ای است که جنبش هایی را برای  گرِ اجتماعیِ هندی ، مشهور به آننا هزاره کنش1937ژوئن  15کیسان بابورائو هَزارِه  متولد 

ی عمومی و دولتی رهبری کرد.  ایش شفافیت دولتی، و بازرسی و مجازاتِ فساد در عرصهی روستایی، افز ارتقاء و بهبود توسعه

تاکتیکی که از نظر –هایش را به پیش ببرد  بارها اقدام به اعتصاب غذا کرده تا آرمان های مردمی،  دهیِ جنبش جز سازمان او به

هم  235ه در تکامل و ساختاردهی به روستای رالِگان سیدهیبسیاری از ناظران، یاداور کار موهانداس کرامچَند گاندی است. هزار

هایش برای تاسیس این روستا به عنوان الگوی دیگران به او نشانِ پادما  خاطر تالش به 1992سهیم بوده. دولت هند در سال 

 است. اعطا کرده  سه  بهوشانِ درجه

 

ت هند برای اجرای قانونی سفت و سخت برای مبارزه با اعتصاب غذایی را شروع کرد تا بر روی دول 2011آوریل  5هزاره در 

روز بعد دولت تقاضای او را پذیرفت و اعتصاب تمام  4منجر به حمایتی سراسری در هند شد.   فساد فشار وارد کند. این روزه،

اثرگذارترین  2011متفکر جهانی نامید. در سال  100او را یکی از  2011، در سال "236سیاستِ خارجی"ی مشهورِ  شد. مجله

دلیلِ باور به مجازاتِ اعدام برای مقامات فاسدِ دولتی و توصیه به  شمار آمد. از او به ای ملی به شخصیت بمبئی از نگاه روزنامه

است که مستبد است. در جریان افشای فساد  کردنِ( اجباری با هدف تنظیمِ خانواده انتقاد شده اِعمال زور برای وازکتومیِ )اخته

 اش به اجرا در آمد.  ای هم برای قتل خانجات تعاونی شکر، توطئهدر کار

 

ی مقرراتِ جاری در روستایی که تاسیس  برانگیز که منتقدان و موافقان زیادی دارد. حتی در باره آننا هزاره، فعالی است بحث

                                                                 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Hazareمنبع:  - 234
235 - Ralegan Sidhi ایالت ماهاراشترای هند  ی شهرستان احمدنــَگـَــر،"پارنِر تالوکا": در 
236 - Foreign Policy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Hazare
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اما هر چه که باشد، کمتر است.  سازی از کار درآمده شان صحنه شده که بعضی هایی در موردش مطرح کرده، حرف و حدیث

ترین  کند. یکی از برجسته کسی به صداقت ادعای او در پیروی از گاندی و رهیافت روستاییِ او به پیروی از گاندی شک می

 است. 237نویس جهانیِ هند گر و رمان منتقدان او، آرونداتی روی، بانوی کنش

 دوستانه متمرکز است: بومشویم که بر روستای  ی روستایی او آشنا می در پی، با تجربه

========== 

 238رالِگان سیدهی

طولِ  میلیون متر مربع است )معادل مربعی به10کیلومتریِ پونا قرار دارد. مساحتِ کل روستا حدودا  87روستایی است که در 

هایی انجام  ا برنامهشود. این روست عنوان الگویی برای حفظ محیط زیست تلقی می (. روستا به1991حدوداً سه کیلومتر در سال 

بندی( برای کاهش فرسایشِ خاک، و حفرِ کانال برای حفظ آبِ باران. برای تامینِ  کردن )تراس کاری، پلکانی داده مثل درخت

شود(، و یک آسیاب بادی استفاده  های جماعت تامین می گاز )که بخشی از آن از مستراح-از انرژی خورشیدی، زیست  انرژی،

 است.  ژه به عنوان الگوی پایدارِ یک جمهوریِ روستایی معرفی شدهکند. این پرو می

 

  شان، های خیابانیِ روستا هر کدام ی چراغ پذیرِ انرژی است. مثال، همه ی آن از منابعِ تجدید بزرگترین موفقیتِ روستا در استفاده

ی  نفره  5)شورای  239"گرام پَنچایات"یسِ عهده دارد که ری به "سرپنچ"صفحات خورشیدیِ خود را دارند. سرپرستی روستا را 

 روستایی( است.

 است. مرد( داشته 1041مرد و  1265نفر جمعیت ) 2306خانوار و  394، روستا 2001در سال 

 

 240ی آبریز پخشانِ حوضه ی آب شکوفایی در زمینه

نونی رایج شد. مخزنِ روستا ی عرق غیرقا و معامله  سالی شد، فقر غلبه پیدا کرد، این روستا دچار خشک 1975در سال 

ای شروع شد. آننا  ی  سد خاکیِ روستا نشتی داشت. کار بازسازی با ساخت مخزن رخنه دارد چون دیواره توانست آب را نگه نمی

هزاره مردم را تشویق کرد تا با کار خود در تعمیر سد شرکت کنند. وقتی این کار تمام شد، هفت چاهِ زیرِ دست در تابستان 

 پر از آب شد.   ی مردم، اولین بار در خاطرهبرای 

 

                                                                 
237 - Arondati Roy 
238 - https://en.wikipedia.org/wiki/Ralegan_Siddhi  
239 -  panchayat raj :"نک: به همین عنوان در همین کتاب. پنج نفره بوده  در هند که بنا به سنت، "نظام حکومتِ شورای روستایی . 

 
240 - watershedریزند. های آبی به یک مجرای نهاییِ واحد می ی ریزش ای که همه : منطقه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralegan_Siddhi
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 و یک مدرسه هم دارد. دیگر اثری از فقر نیست.  امروزه، روستا در طولِ سال آب دارد؛ بانکِ غله، بانک شیر،

 

 روستای الگو

ای  نطقهبندی رسیدند که رالِگان سیدهی از یک اکوسیستمِ روستاییِ شدیدا منحط در م گروهی از بانک جهانی به این جمع

  ساله 25ی رالِگان سیدهی، که االن  است. نمونه بیابانیِ آلوده به فقر شدید به یکی از داراترین روستاهای کشور تبدیل شده نیمه

بازسازی کرد، الگویی است برای  "اقتصادِ محلی"را در مشارکت با  "ی طبیعی سرمایه"توان  با نمایش این نکته که می  است،

 241.ی کشورِ هند بقیه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
عمل درآورند. اما این  اند تا رهیافتِ او را در روستاها به  گرانِ گمنام و پرنامِ متعددی در نقاط مختلف تالش کرده در هندِ پس از گاندی، کنش - 241

باشد. روستاییانِ هند بر خالفِ  کنندگی داشته هند بسیار ناچیز بوده و در عمل نتوانسته تعیینها در مقایسه با وسعت سرزمین و فراوانیِ جمعیتِ  تالش

های جهانیِ خوبی   اند که نمونه ای از خود نشان داده های برجسته اند و در بعضی موارد کنش مندِ اجتماعی برخوردار بوده گرانِ هدف ایران، از توجه تسهیل

است. داستانِ راستانِ کوکاکوال و  ومانِ روستاییان در سراسرِ جهان بوده جویی در برابر هجومِ اقتصادِ بازار به خان مطالبه از آگاهی، تالش، سرزندگی و

،    html541iplo.com/articlehttps://ir.monded.  ی ماندگار و شاخصی از مقاومت است )نک: پپسی در ایالتِ کراال نمونه

49245http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=   ،41BEaT2http://bit.ly/   ی پالچیمادا با کوکاکوال در  مبارزهو

شود که  انجام می داوطلب های سازمان دست بخش( متنوعی به اصطالحِ مرسوم، توسعه های شکوفاگرانه )به (. در بعضی روستاهای هند فعالیتپدیا ویکی

ی حکمرانیِ سُنتی( مردم  نفره به آشناییِ سُنتیِ مردم با گرام پانچایات )شورای پنج بخشی و خودگردانیِ نسبی است. با توجه شان خودتوان عموما هدف

 و    Seva Mandir.orgها غریبه نیستند.  با این تالش

https://ir.mondediplo.com/article541.html
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=49245
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=49245
http://bit.ly/2BEaT41
https://en.wikipedia.org/wiki/Plachimada_Coca-Cola_struggle
https://en.wikipedia.org/wiki/Plachimada_Coca-Cola_struggle
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 ۲۴۲راج یا نظامِ حکومت شورای روستایی پَنچایا 

 

ترین شکلِ  شد. قدیمی می النکا، و نپال دیده نظام سیاسیِ جنوب آسیایی است که بیشتر در هند، پاکستان، بنگالدش، سری

ی راج یعنی حکومت، و  لمهشده. ک میالدی دیده 250حکومتِ محلی در جنوبِ آسیاست، و شواهد تاریخیِ آن تا دوران 

ی  شکل سنتی از سالمندانِ خردمند و محترم منتخب و پذیرفته ها به پَنچایات به معنای مجلسِ پنج نفره است. پَنچایات

-ها طبق سنّت، دعواهای میان های متنوعی از این مجلس وجود داشته. این مجلس شود. اما شکل جماعتِ محلی تشکیل می

 اند. کرده وفصل می را حلروستایی -فردی و میان

 

شده بوده. حکومتِ  رسمیت شناخته اش انتخابی یا کالِ به یا، سرپنچ، یا پِرادان نام داشته که پست رهبر پَنچایات اغلب مَخی

ه فراتر ک 243ها( های کاست های روستاییِ آن نباید با نظامِ سنتی یا با پَنچایات خاپ )یا پَنچایات پَنچایاتیِ هندِ نوین، و پَنچایات

 شوند، اشتباه گرفته شود.  هایی از شمال هند دیده می اند و در بخش از قانون اساسی

 

عنوان سنگ بنای نظام سیاسیِ هند بود. این ساختار در صورتی که قرار بود هر  مهاتما گاندی طرفدار حکومت پَنچایات به

ی دولت باشد. اصطالح مخصوص این چنین دیدگاهی گرام  شده توانست شکلِ تمرکززدایی روستایی مسئولِ امور خود باشد، می

شدت متمرکز را بر خالف نظر گاندی سامان داد. ولی  ی هند، عمال دولتی به سواراج )یا خودگردانیِ روستایی( بود. اما جامعه

های   شد و پَنچایات  ها به سطوحِ محلی، تعدیل  زداییِ چندین کارکردِ اجرایی و حکومتی و تفویضِ آن این وضعیت با تمرکز

، و  گیری بینِ نظامِ حکومتِ پَنچایاتیِ سنتی، که گاندی در ذهن داشت  های چشم روستاییِ منتخب قدرت گرفتند. تفاوت

 در هند تشکیل شد وجود دارد. 1992که در سال  نظامی

 شده. هم دیده 244این نظام در ترینیداد و توباگو

 

 ا امروزاستقالل ت-راج در دورانِ پسا پَنچایا 

که مشارکت و دخالت فعال مردم در  ساله، در این ی پنج کرد. اولین برنامه پنچایات راج باید از مراحل متعددی عبور می

                                                                 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_rajبرای متن کامل نک:  - 242
243 - Khapی طایفه است و منتخب هم نیست، بلکه سران سنتی طایفه در آن عضوند. قانون اساسی آن را قبول ندارد، اما در  کننده : سازمان نمایندگی

 دهد.  آن رسمیت نمی  های هندو هم مجلس دارند که باز هم منتخب نیست و قانون اساسی به امور جاری عمال موثرند. کاست )طبقه(
 ایِ جنوب دریای کارائیب در آمریکای مرکزی. کشور دو جزیره - 244

https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj
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بندیِ خودِ برنامه هم بود.   ای که شاملِ اجرا و پایشِ تنظیم و صورت فرایندهای برنامه را برانگیزد، با شکست روبرو شد؛ برنامه

ی ملی  گسترده های خدمات )دهستان(  شهری را با تعریفِ قصبه برون  ساله تالش کرد تا کلِ مناطق ی پنج دومین برنامه

در روستا، در کنار  "کارگزاران دولتی"، "دستیاران توسعه"  ،246"ی قصبه مسئوالنِ توسعه"های  . این کار از راهِ نهاد245بپوشاند

های تعاونی انجام  های مردمی و محبوب مثل انجمن بعضی سازمانهای روستاییِ هر منطقه و  نمایندگان نامزد از پنچایات

هایی تشکیل دادند تا در  رو، مقامات مختلفی کمیته گرفت. اما این طرح هم در انجامِ تمرکززدایی شکست خورد. از همین می

 247هایی بکنند. توصیه "مرکز"زدایی )تمرکززدایی(  به  "مرکز"های مختلفِ   ی جنبه باره

 

وبازار،   حداقل برای تامینِ هدفِ گاندی در مشارکتِ سیاسیِ مستقیمِ مردم در سطح کوچه 1956لیِ توسعه در سال ،شورای م

 تسلیم کرد، با این پیشنهاد:   1957تعیین کرد که گزارشی در سال "بالوانت رایی مِهتا"ای به ریاست  کمیته

پنچایات در  ه، پنچایات سامیتی در سطح قصبه )دهستان( و گراممتشکل از زیال پَریشاد در سطح منطق  یک ساختار سه الیه،

 سطح روستا.

 

ی  رخ داد. انگیزه 1992( در 73ی  تغییر بزرگِ بعدی در نظام پنچایاتِ هند به شکل تصویب قانون حکومت پنچایات )اصالحیه

توانند بهتر از  های روستاییان می ازدهی به نی های محلی در شناسایی و پاسخ کلیدی این قانون در این باور بود که دولت

 248رو، این قانون بخشِ مهمی از حرکتِ هند به طرفِ تمرکز زدایی بود. عمل کنند. از همین   گزیده های مرکز بوروکرات

 

میلیون؛ ی ایاالتِ با جمعیتِ بیشتر از دو  راج برای همه ی پنچایات الیه  ها هستند: )الف( نظام سه های قانون این ترین نکته مهم

های منظور، قبایلِ منظور و زنان  )ب( انتخابات منظم پنچایات، در هر پنج سال؛ )پ( اختصاصِ کرسیِ نمایندگی برای کاست

تر باشند(؛ )ت( انتصاب کمیسیون مالیِ ایالتی برای پیشنهاددهیِ مرتبط با اختیاراتِ مالیِ  ها کم سومِ کرسی )که نباید از یک

                                                                 
همان بلوک قدیمیِ فارسیِ   تواند متفاوت باشد. بالک هندی )که در فرهنگ انگلیسی وجود ندارد(، های کشوری در هر کشوری می بندی تقسیم - 245

 توان آن را با قصبه یکی دانست. دوران پهلویِ اول است که می
بیشتر   ی این کلمه تواند جامع باشد. ریشه  ی نمی  ی توسعه آورده شده. اما کلمه "دیوالپمنت"ی رایج برای  عنوان برابرواژه  صرفاً به  ،ی توسعه کلمه - 246

ت که فقط عربی، همان گسترش فارسی اس-ی فارسی کند. اما توسعه اشاره می "های درونیِ هر پدیده گی ریزی و شکوفاییِ بالقوه به  فرایند بروز و برون

و  etymonlineو   https://en.wikipedia.org/wiki/Development_theoryدر بُعد است و کمیت، و نه در کیفیت: برای این معنا، نک: 

 وبستر. 
 نشتیسنتنیتمستیمنتتیس - 247
کنند. انگار که روستاییِ عادیِ هندی، عقل و  کنند و ابالغ می ملت از باال تدوین می-که قانون را نمایندگان دولتی این تحوالت شاهدیم  در همه -248

وجود و تصمیم خودش را از پایین به بوروکرات ها ابالغ کند. حتی در این باور مهم هم که بوروکرات ها   کنند تا خودش، اش قفل است و کار نمی دست

کند، نه خود روستاییان و افراد ذینفع. مشکل آن  رسد و چاره جویی می باز هم این یک نظام بوروکراتیک است که به این آگاهی می  کنند، کاری نمی

اعتنایی به از باال به پایین هاست و بازکردن  روستاییان باز هم حل نخواهد شد. چنان که در ادامه ی همین بخش هم خواهیم دید. چاره، فقط بی

 ملت(.  -ها )نمایندگان دولت ی کسب مجوز یا خبر کردن باالیی اعتنا به دغدغه ها از پایین است، بی مستقیمِ اولین گره دموکراتیکِ

https://en.wikipedia.org/wiki/Development_theory
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عنوانِ نهادهای خودگردان   است تا به شده ها اختیار و اقتدار کافی برای اقدام داده پنچایات به   در تئوری،  و،ر ها. از همین پنچایات

 عمل کنند و به عدالتِ اجتماعی یاری برسانند. 

 

 

وجود دارد  اند. اما شواهدی هم در باال فهرست شده  در این اصالحیه تاثیرات مثبت متعددی وجود داشت. بعضی از این تاثیرات،

  سیاسی حفظ-های فرا ها و واسطه دارند، ساختارهایی که از راهِ ابزار   حکایت "ی رای معامله"ی  که از ساختارهای عمیقا نهادینه

ی کافی  به اندازه 249ها "گرام سابها"شود که  تواند به گردنِ این واقعیت انداخته  تقصیر این مشکل می یابند.  شوند و ادامه می می

شکلی باشند که در قانون  ها به کردِ پنچایات و مستحکم نیستند تا تضمینی برای مشارکت بیشتر مردم و شفافیت عملقوی 

   250است.  آمده "پنچایات

 

 پنچایات به این ترتیب است:  ی گرام سابها و گرام رابطه

کسوتِ پنچایات را  پنج نفر معتمد و پیش شود و سرپنج )رییس( و سابها )جرگه یا مجمع عمومیِ قانونیِ روستاییان( تشکیل می

تواند لغو  تواند از طرفِ سابها لغو شود و نه بالعکس. تصمیماتِ سابها را فقط سابها می کند. تصمیماتِ پنچایات می انتخاب می

دن سرپنج، توانند رسما خواستار تشکیل سابها بشوند و در صورت موافق نبو درصد واجدین شرایط( می 10کند. مردم )با نصاب 

 قانونی و بر فرازِ تصمیمِ پنچایات خواهد بود.  ها، خود اقدام کنند. تصمیماتِ این نشست

 ویدئویی کوتاه در همین باره:

 1AmwPj2https://bit.ly/  

 

 

 
                                                                 

249 - Sabhaشود. گرام یعنی روستا.  سال است، که حداقل دو تا چهار بار در سال تشکیل می 18ی روستاییانِ باالی  : یا گرام سابها مجمع عمومی همه

جز خودِ سابها. سابهای روستا، مرکز ثقلِ   تواند لغو کند، ی تصمیماتِ پنچایات باید مجوز سابها را داشته باشند. رایِ سابها را کسی نمی نی همهاز نظر قانو

گان با محور است، که با دمکراسیِ مستقیم اختالف دارد، هر چند که این نمایند-نظام حاکمیتِ پنچایات است. نظام پنچایات، باز هم نمایندگی

مرکزی یا ایالتی. اما سابها، مجمع عمومیِ مستقیمی است که  "ملتِ-دولت"ترند تا نمایندگان مجلسِ  ی زیادی ندارند و در دسترس شان فاصله موکلین

ت خود است که اش نافذ هم هست. مشکل نهایی، هنوز در فسادِ ناشی از ناآگاهیِ روستاییان نسبت به منافعِ درازمد گیرد  و تصمیمات تصمیم می

و   https://bit.ly/2DJQJaSفروشند. نک:  زنند یا می های مختلف تاخت می شان را به شکل رای

mc A-www.youtube.com/watch?v=hFnGplP         
اعتباری و   کلی که در شورای محلی و روستایی هر جای دیگری ممکن است پیش بیاید و آن را ناکارکردی کند. وابستگیِ اقتداری،یعنی همان مش - 250

 آفرین باشد.  تواند فسادآفرین  و ضعف خود می  مالیِ شورا به دولت،

https://bit.ly/2AmwPj1
https://bit.ly/2DJQJaS
http://www.youtube.com/watch?v=hFnGplP-mcA
http://www.youtube.com/watch?v=hFnGplP-mcA
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  ۲5۱جنبشِ گرامدان و بهودان در هند

 

ای زمین جنبشِ اصالحاتِ ارضیِ داوطلبانه ای بود در هند که از طرف آچاریا وینوبا بهاوِیْ در جنبش بهودان یا جنبش اهد

ی هند قرار دارد و به اسم بهودانِ پوچامپالی مشهور "النگانا ته"در روستای پوچامپالی شروع شد که امروزه در  1951سال 

 است. 

 روش

زمین بود.  شان به افراد بی های ی درصدی از زمین ند  به دادنِ داوطلبانهم دارانِ ثروت ماموریت و هدف جنبش وادارکردن زمین

توانستند روی آن  شد که می زمین تکه زمین کوچکی داده می توانست به فروش برود. در عمل، به کارگران بی اما این زمین نمی

های بهودانی را گذراندند که  لف قانونهای مخت شان را هم روی آن کشت کنند. دولتِ استان بسازند و بخشی از خوراک خانه

ازجمله –ی فروش یا تبدیل زمین به کاربریِ غیرکشاورزی  ها اجازه گان این زمین کننده کردند که دریافت عموما تصریح می

باید از زمین  زمین باشد( گیرنده )که باید بی قانون بهودانِ ایالت ماهاراشترا فردِ هدیه 25کاری را ندارند. مثال، بنابه بخش  جنگل

سال از این کار خودداری  ی خود و خانوارش را تامین کند. اگر او بیش از یک برای کشت کشاورزی استفاده کند تا نان روزانه

کار بگیرد، دولت حق دارد زمین را مصادره کند. وینوبا بهاوِیْ پای  های غیر کشاورزی به کند یا تالش کند که آن را برای فعالیت

خواست  ای از زمین شان دست بکشند. او از دهقانان هم می داران را وادار کند از قطعه رتاسر هند سفر کرد تا زمینپیاده به س

گفتند. از  می "ریشی خِتی"های کشاورزی استفاده نکنند. این را  که برای کشت، از گاو نر کم سن یا تراکتور و سایر ماشین

توانست از  رویِ دائمی می می گفتند. با پیاده "چان دان کان"نند، این کار را خواست استفاده از پول را ترک ک همه هم می

ی زیادی از روی لطف به  رفت عده چنینی نجات پیدا کند. تقریبا هرجا که می های این های مرسوم در فعالیت دردسرها و تهمت

گاندی ای که وینوبا از نظرِ معنوی وارث اش   بود، افتادند. از نظر فلسفی متاثر از اندیشه ی سارودایای گاندی اش راه می دنبال

النگانا بر سر  در روستای پوچامپالی در منطقه ی نالونگا شروع شد که جنبش دهقانی ته 1951آوریل  18شده بود. جنبش  در 

گفت  بود. بهاوِیْ می دارانِ محلی راه افتاده ای خشن بین دهقانان فقیر بر ضد زمین مسائل ارضی به اوج خود رسیده بود. مبارزه

 ی زمین مشارکت کنند. مندان روستایی باید در توزیع داوطلبانه که ثروت

 

از  1953شد. جِی. پی. نارایان در سال  باز هم از طرف مجلسِ هند پشتیبانی می  با وجود این که جنبش مستقل از دولت بود،

اش را از  ی چشمگیرش، حرارت با وجود تعهد اولیه 9601سیاستِ فعال دست کشید تا به جنبش بهودان بپیوندد. تا سال 

                                                                 
251 - wikipedia.org/wiki/Bhoodan_movementhttps://en.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhoodan_movement
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ای ای را بیافریند که فشار  در  مجموع نتوانست جنبش بزرگ مقیاسِ توده  دست داد. اما سارودایا ساماج در مجموع،

 ناپذیری را برای تحول اجتماعی در بخش های بزرگ کشور ایجاد کند. مقاومت

 

گیری در ایجاد شرایط  داران، سهم چشم حال و هوای اخالقی، اِعمالِ فشار بر روی زمینجنبش توانست با خلق   با وجود این،

 ها داشت.     زمین مطلوب برای بی

 هدایا

کننده و پیشاهنگِ بزرگِ جنبشِ  را به این جنبش داد. چون اولین هدیه "بهودان"شری وِدرِه راماچَندرا رِددی بهودان عنوان 

ی نالگوندای  (  در ایالت آندراپرادش در روستایی به اسم پوچامپالی در منطقه1950آوریل  81)  1950اهدای زمین در دهه

دنیا آمد. در کالجِ حقوق فرگوسِنِ شهر پونا آموزش  در دکن به "نظام"ای بسیار مهم در حکومت  تاِلنگانا بود. رددی در خانواده

سیر شده بود استعفا داد و به اصالحات اجتماعی پیوست و کمک وکالت دید. بعد از چند سال وکالت، چون از نظام بریتانیا 

جنبشِ اهدای زمین تحت نظرِ   کرد تا جنبش اهدای زمین را در پوچامپالیِ تالنگانا )قبال ایالت حیدرآباد( پا بگیرد. بعد از او،

 اش تا امروز ادامه پیدا کرده است. با کمک پسران "جنبشِ تولیتیِ بهودان"

 

هکتار زمین، )بعدا هم  40جنبش اهدای زمین  را با شروع اهدای  1951با بهاوِیْ در روستای پوچامپالی در آوریل آچاریا وینو

هکتار زمین داشت و از شغل حکومتی دست کشیده بود تا به  1400های رِددی شروع کرد )رددی  هکتارِ دیگر( از زمین 320

اش به جنبش بهودان داد  های شخصی هکتار از زمین 5600خان هم  ان علی، حاکمِ حیدرآباد، میرعثم"نظام"سیاست بپردازد(. 

 استقالل هند بازتوزیع شود.-ها و فقرای دوران پسا زمین که بسیار پر سروصدا شد و بین بی

 

انِ وینوبا هکتار زمین به ابتکارِ بهود 40800ی رانکا مشترکا  وار نارایان سینگ و راجه داران مثل راجه بهادر گیری سایرِ زمین

 آید. داران و مالکان در هند به حساب می ی زمین هدیه کردند که بزرگترین هدیه

 تاریخ جنبش بهودان

های  ، وینوبا بهاوِیْ واردِ منطقه نالگوندا شد که مرکز فعالیت ، روز تاریخیِ پیدایش جنبش بهودان1951آوریل  18در 

خانوار که دو  800ند که در روستای پوچامپالی بماند، روستایی بزرگ با بود گان ترتیبی داده کمونیستی بود. برگزارکننده

ها )در کالم گاندی،  ی نجس زمین بودند. روستاییان پوچامپالی خیلی از او استقبال کردند. وینوبا به دیدار محله شان بی سوم

 16  هکتار زمین، 32ها  جمع شدند. هاریجان ی وینوبا هاریجان یا فرزندِ خدا( رفت. اولِ غروب روستاییان شروع کردند در کلبه
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اگر نشود که از دولت "  شان کفایت کند. بعد وینوبا پرسید، خانوار از او خواستند تا برای 40هکتار هم تر برای  16  تا خشک،

حاضران بلند شد و  دارِ محلی( در برابر تعجب رام چَندرا رِددی )زمین "زمینی بگیرید، خود روستاییان نمی توانند کاری بکنند؟

اش  در موقع نماز شبِ همان شب، باز هم قول "دهم. هکتار زمین برای این افراد می 40شما   من به"زده گفت:  با کالمی هیجان

ی تکوینِ جنبشِ بهودان  ی ناگهانی و نامنتظَر دقیقا نقطه دهد. این واقعه هکتار زمین را به روستاییان می 40را تکرار کرد که 

ی روستاییان هند را در خود دارد. این جنبش  ی حل مسئله اعث شد که وینوبا فکر کند که در این رفتار، امکان بالقوهشد و ب

تکامل پیدا کرد. جنبشِ تازه، بخشی از جنبش جامعِ برای تاسیسِ  "جنبشِ گرامدان"یا  "ی روستا هدیه"شکلِ  بعدها به

 سیاسی برای همه(، هم در هند و هم در بیرون هند بود. -اقتصادی-اجتماعی ی سارودایا )برآمدنِ نظامِ کاملِ رفاه جامعه

 

جا رسید که  بعد به این ها بود، اما جنبش کمی زمین ی زمین و توزیع آن بین بی اولین هدفِ جنبش تامینِ اهدای داوطلبانه

شده( تکامل  گرامدان )روستای هدیه، جنبش به مفهوم 1952ی مالکان زمین شد. در  خواستارِ سهمِ یک ششمِ زمین از همه

ی گرامدان درآمد مانگروث در  داری از مالکیتِ تجاریِ زمین کرد. اولین روستایی که تحت قاعده یافت و شروع به طرف

ی هَمیرپور اوتارپرادش بود. بیشتر از سه سال طول کشید تا روستایی دیگر هدیه شود. دومین و سومین گرامدان در  منطقه

 شروع به گسترش کرد. "شده روستای هدیه"جام گرفت و جنبش با تاکید بر تامین اوریسا ان

  252روستاهای گرامدان در هند

گرفت.   ، رهبریِ سیاسیِ جنبشِ او به دستِ نهرو افتاد. اما رهبریِ معنوی را وینوبا بهاوِیْ پی1948بعد از ترورِ گاندی در 

ی روستاهای خودمختارِ متکی  شده، بر پایه ای بود تمرکززدایی قالل تجلیِ جامعهاست-گیِ گاندی برای هندِ پسا ی سازنده برنامه

عنوانِ امانتِ فقرا و  های دیگر را به را هم مطرح کرده بود با این تاکید که زمین و دارایی "داری مال امانت"خود. گاندی مفهومِ  به

های فقرای  مشغولیِ او برای مصیبت از آنِ خود دانست و وارث دلبرای آنان در اختیار داشت. وینوبا بهاوِیْ دیدگاهِ گاندی را 

 روستایی شد.

 

اش پای پیاده طی کرد. روستا به روستا از زمین دارانِ  سال، وینوبا سراسرِ هند را با جمعِ پیروان 13، به مدت 1951از سالِ 

دارِ با سخاوت پاسخ دادند. جنبشِ  صدها زمین شان را به خانوارهای فقرزده هدیه کنند. مند خواست تا بخشی از زمین ثروت

گرفتند.  هدیه می هکتار در روز زمین 1200تا  400اش  )بهودان( متولد شد. در اوجِ این جنبش، وینوبا و پیروان "زمینِ اهدایی"

 گ داشته شد. بزر "ی هند قدیسِ پیاده"هکتار زمین بین فقرا تقسیم شد و وینوبا با لقب  1200000، بیش از 1954تا سال 

                                                                 
252 - villages-precedents/gramdan-pioneers-born-guide/foreign-www.cltroots.org/the  

http://www.cltroots.org/the-guide/foreign-born-pioneers-precedents/gramdan-villages
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گذراندند. خیلی از  اما کشاورزانِ فقیر با وجودِ زمینِ کوچکی که به آنان داده شده بود، باز هم دورانِ سختی را می

. وینوبا با دیدن این 253باز سرازیر شد های سفته خورها و دالل ی نزول شان به سرعت از دست رفت و به کیسه های زمین

خیلی بهتر است که صد خانوار در روستا "ی اصالحات ارضی افتاد:  های قبلیِ گاندی در باره به یاد یکی از گفته  ها، صحنه

وینوبا  "تکه کنند. قسمتِ کوچک تکه 100جمعی بکارند و درامدش را تقسیم کنند تا این که زمین را به  شان را دسته زمینِ

داد و جنبشِ بهودان با این کار به جنبش گرامدان تبدیل شد. تغییر  "اهدا به روستا"ی اهدای زمین را خیلی آهسته، به   برنامه

او شروع کرد به اصرار بر این که هر تکه زمین اهدایی باید به کلِ روستا هدیه شود، و نه به افرادِ فقرزده. زمین در دستِ امانتِ 

 شد تا به کشاورزانِ محلی اجاره داده شود. شورای روستا نگهداری می

 

ایجاد شد. اما سه سال دیگر طول کشید تا روستای بعدی گرامدان  1952امدان، مُنگروث، در سال اولین روستای گر

اش کارزارِ پرقوتِ اصالحاتِ ارضی  ، وینوبا و پیروان1953کم جنبش بهودان را از دور خارج کند. در  اش پیدا شود و کم سروکله

ترک  1955مالِ شرقی هند. وقتی که وینوبا ایالت را در اکتبرِ سال را در اوریسا )یا اودیسا( شروع کردند که ایالتی است در ش

روستای گرامدان تاسیس  160000،  بیش از 1960ی  روستای گرامدان وجود داشت. در اوجِ جنبش، در دهه 812می کرد، 

رس موفق بود که هنوز ایِ دور از دست  ی بعدی فروکش کرد. گرامدان بیشتر در روستاهای قبیله اما جنبش در دهه  شده بود،

مندان با فقرا زیاد نبود. گرامدان  طور در جاهایی که تفاوت مقدار زمینِ ثروت ها ظاهر نشده بود و همین اختالفِ طبقاتی در آن

شمار تازه ای به  روستاهای انگشت  ،1970ی  نشین یا نزدیکِ مراکزِ شهری، پذیرشِ کمتری داشت. تا دهه در روستاهای دشت

فقط  2009ترِ گرامدان به مالکیت شخصی برگشتند. تا سال  ارد شدند و زمین های امانتیِ بسیاری از روستاهای قدیمیبرنامه و

 ی هند باقی ماند.  روستای گرامدان در همه 5000

 

اصالحاتِ ی  محلی در  در طیِ دورانِ اوجِ رواج، نفوذ و امیدِ گرامدان در هند تدریس می کرد. او این تجربه 254رالف بُرسُدی

های  ی روستاهای خودکفا بر روی زمین ی بازسازیِ اقتصادِ روستایی بر پایه ارضی را تاییدی می دید بر نظراتِ خودش در باره

انداخت تا آموزش و کمکِ فنی  المللیِ استقالل را راه ی بین موسسه"وقتی به ایاالتِ متحده برگشت،  1966ای.  در سال  اجاره

ی روستایی در ایاالت متحده و کشورهای دیگری بودند، نوعی  مند به ترویجِ شکوفایی و توسعه عالقهبه افرادی بدهد که 

                                                                 
دهد که تا حد  خورها شود. این تجربه، به خوبی نشان می ها مجبور می شد پول قرض کند و اسیر نزول ای همینروستایی که ابزار و بذر نداشت، بر - 253

 کرد. "پایش"ممکن، هر کار اصالحی را از همان اول باید تا انتها پیش بینی و بعدا هم 
254 - Ralph Borsodi ( :1986- 1977کنش ) اصالحات ارضی، فعال جنبش تولیت زمین جماعتی و  پرداز کشاورزی، فعال در گر اجتماعی،  نظریه

 مند به زندگیِ کشاورزی روستایی بود. عالقه
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تی( از جهتی به  اِل )سی "تولیتِ زمینِ جماعتی"شکوفایی در راستای خطوطِ تمرکززدایی که او خود در هند شاهد بود. 

 کا متولد شد.ی رویای بُرسُدی برای ترویجِ نوعی جنبش گرامدان در آمری واسطه

 وینوبا بهاوِیْ که بود 

ی او  از "یانگا-بهومیدان"دار و مومنِ گاندی بود که کارزار  شناختندش، حواریِ امانت طور که میلیون ها نفر می وینوبا، آن

 ی تایم( خواست  آن را با کسانی که هیچ ندارند شریک شوند. )مجله کسانی که زمین دارند می

 

 ( هندی طرفدار بی خشونتی و حقوق بشر بود.1982نوامبر  15 -1895سپتامبر  11با بهاوِیْ، )وینیاک ناراهاری وینو

ای از یکی از پیروان گاندی، درس دانشگاه را رها کرد، به آنان پیوست و  ، موقعی که دانشجو بود، با خواندن نوشته1916در 

اخت. گاندی او را به عنوان اولین ساتیاگراهیِ فردی )مبارز پیشنهاد گاندی به تحصیل در مرکز دانشگاهی مستقل دیگری پرد  به

پایدارِ حقیقت( به مردم معرفی کرد. در جنبش سیاسی استقالل، همیشه پیرو گاندی بود و بارها زندان رفت. در زندان هم 

 بندان شد. تر کرد و هم معلم مشهور گیتا به هم مطالعات اش را عمیق

گفتند. بیشترین شهرت اش به خاطر جنبشِ اصالحات ارضیِ بهودان و گرامدان است. او  لم( میبیشتر مردم به او آچاریا )مع 

آمد. کتاب گیتا را هم به زبان ماراتی ترجمه کرده است ، به اسم  معلم ملی هند و جانشین معنوی مهاتما گاندی به حساب می

 گییتایی )یا مادر گییتا(.

هبر شوروی را رها کرد تا بتواند در مراسم تشیع جنازه ی بهاوِیْ شرکت کند. جوایزی ی ر مراسم تشیع جنازه  نخست وزیر هند،

 اش به او هدیه شده است. های ملی و جهانی برای تالش

گرایانه و مریدوارانه به دنبال او و تایید  منتقدین صاحب نامی هم داشته است. از او انتقاد شده که بعد از مرگ گاندی، شکل

 نامیدند.  می "قدیس دولتی"رفته است. بعضی از منتقدین، به طعنه او را  255حاکمِ کنگره و رهبرش های حزبِ سیاست

 بهاوِیْ مطابق با رسمی جاینیستی، با کاهش و خودداریِ تدریجیِ از خوراک و دارو درگذشت. 

  

 

 

 

                                                                 
 گی با مهاتما نداشت.  . او دختر جواهر لعل نهرو بود و هیچ ربط خانواده1970ی  وزیرِ جنجالیِ هند در دهه  نخست  ایندیرا گاندی، - 255
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 "ام تا شما را با عشق غار  کنم آمده"                                                 ۱۹6۰پیمایی برای گرامدان  وینوبا بهاوِیْ، در راه                 

 ۱۹5۳مه  ۱۱، عنوان ماله تایم،  وینوبا بهاوِیْ هندی                                                                                                                                  

 

 بیشتر بخوانید:

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_land_trust  

villages-precedents/gramdan-pioneers-born-guide/foreign-w.cltroots.org/thehttp://ww 

movement-gramdan-bhaves-https://changeminds.wordpress.com/tag/vinoba/  
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http://www.cltroots.org/the-guide/foreign-born-pioneers-precedents/gramdan-villages
https://changeminds.wordpress.com/tag/vinoba-bhaves-gramdan-movement/
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  ۲56النکا سارودایا شرامادانا در سری جنبش

 

های شکوفاییِ جامع و حلِ اختالف و  النکا، که برنامه جنبش سارودایا شرامادانا )شرامدان( جنبشی است خودگردان در سری

در  2004 سونامیِ سال-ترین سازمانِ بومیِ فعال در بازسازیِ پسا کند. سارودایا شرامادانا بزرگ ها اجرا می درگیری را در روستا

آموز  دانش 40گذاری کرد، به این شکل که  پایه 1958ی اقیانوس هند هم هست. جنبش را اِی. تی. آریاراتنه در سال  زلزله

کاتالووا به کالجِ ناالندای شهر کلمبو  257بر روی روستای مطرودنشینِ "ای آموزشی تجربه"معلم را برای اجرای  12دبیرستان و 

واری است، اصولی  ی اصولِ بودایی و گاندی د تا روستاییان آن را سر و سامان بدهند. جنبش بر پایهو کمک کر  )پایتخت( برد،

 "ی کار هدیه"ی شرامادانا هم به معنای  شده و سواراج )خودگردانی(. کلمه اش از همان مفهوم گرفته مثلِ سارودایا که اسم

 است.

 

اند. سازمان براورد  النکا فعال ( روستای سری38000روستا )از  15000ود های سارودایا در حد کارکنان و برنامه 2006تا سال 

 1600اندازِ  شان هستند. این گروه منابعِ پولی را از یک بانکِ پس گیرنده یکی از خدمات میلیون نفر خدمات 11کند که  می

 کند.  ای برداشت و توزیع می میلیون روپیه

 برنامه

گذرد  ی کار از مراحلی می چیزی نیاز است و چطور؟ ادامه وستا برای صحبت در این باره که چهی سارودایا با دعوت از ر برنامه

های تنظیم خانواده و کنترلِ جمعیت، ایجادِ  اندازیِ برنامه گاه، راه ساختن مدرسه و درمان  به این شرح: تاسیسِ شورای روستا،

ی کمک به سایر روستاییان. جنبش  ع بانکی روستایی و ارائهشکلی که اقتصادِ روستا خودبسنده شود، شرو فرصتِ شغلی به

ها صدها هزار بودایی، هندو، مسلمان و  ها و بعضی وقت جمعیِ عمومی است که ده های دسته ها، بانیِ مراقبه غیر از این به

کنند،  یگر مراقبه میهای بوداییِ برهماویهارا )نگرشِ متعالی( با هم و برای سالمتیِ همد مسیحی با استفاده از مراقبه

 اند. ی ادیان قابلِ قبول هایی که بینِ همه مراقبه

 

تی است.  سی ی شکوفاییِ آی برنامهتی(  سی جوشیِ سارودایا برای آموزش فناوریِ اطالعا  و ارتباطا  )آی جنبشِ هم

شروع  به  1997ودایا در سال النکای روستایی، سار ظهورِ دیجیتالی در سری در واکنش به مشکالتِ ناشی از شکافِ درحالِ
                                                                 

256 - https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvodaya_Shramadana_Movement  
یا به قول گاندی هاریجان )فرزند خدا(   ها، یا همان پاریا، ی هند، طرد از طبقات قابلِ اعتنا، یک سنت است. در هند، نجس در فرهنگِ شبه قاره - 257

 دانند. اکثریتِ جمعیت این کشور بودایی است و نه هندو. ی دیگر، کلِ یک روستا را مطرود نشین می النکا هم به شکل سریوجود داشته و دارد، و در 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvodaya_Shramadana_Movement
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سنتر در سراسر کشور منتهی شد. مراکز اطالعات روستا )که مردم به  ی تله ها کرد. این کار به برنامه " سنتر تله"تاسیسِ تجربیِ 

روستا  دستِ جوانانِ فعالِ عنوان ابتکارِ روستاییِ صفرهزینه، به اند، که به هایی روستایی شناسند( کتابخانه سی می آی نام وی

مرکز  172کند. از بینِ  را برای عصرِ اطالعات آماده می 258آموخته فضایی که جوامعِ روستاییِ محروم و کم  شود، تشکیل می

سنتر خودشان  های تله واحد به شکل 21حدودِ  2008ی سال  کار کردند، تا میانه شروع به 2000سی که از اوایل سال  آی وی

 اند. پیدا کرده دست

 

کند  است، و به الهامی اشاره می  اش آنارشیست کالرک مدعی است که جنبش سارودایا شرامادانا در سازمان و اهداف جان پی 

 گیرند.       که از مهاتما گاندی، آنارشیستِ فلسفی می

 

انک جهانی ای مثل ماکروسافت، گروه ب این جنبش در کشورهای آمریکا، نپال و هلند هم فعال است و از طرف موسساتِ جهانی

 شود. پی( پشتیبانی می دی ی ملل متحد )یواِن ی توسعه و برنامه

 

 

 

 

 

 
                                                                 

لزومِ "توسعه و افرادی مثل پائولوفریه )فریره( و ایوان ایلیچ مورد تشکیک قرار گرفته است. نک: -ورزان پسا شدت از طرف اندیشه به  این تعبیر، - 258

ی حمید جاودانی،  ترجمه  ، مجید رهنما،"راند هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می"نامه گفتگو، و نک:  ، مجید رهنما، فصل"ه برای فقرزبانی تاز

های زندگیِ  ارتای وجود دارد که کیفیت و کارآمدیِ مه و نک: همکالمیِ ایوان ایلیچ و مجید رهنما. پرسشِ این گروه این است: چه دلیلِ یا دالئلِ علمی

 های غربی، کمتر باشد؟   ترین محصوالت دانشگاه آموخته ترین الگوهای آموزشی(، از دانش این فرد )فلسفه و هدفِ ادعاییِ پیشرفته
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 ۲5۹شمار کوتاهِ زندگیِ گاندی گاه 

 

ی کاسب( در پوربندرِ کاتیاوار  شیا یا طبقه ی بانیا )وای موهانداس کـَـرَمچند گاندی در خانواده ای از طبقه -2 -اکتبر -1869

ن پسر از سه پسرِ کَـرَمچند الیاس کابا گاندی، سر وزیرِ ایاالتِ پوربندر، راجکوت و وانکانر، و همسر تری بدنیا آمد. کوچک

 بای، زنی بسیار مومن و مقید به مذهب جِیْن و عاشق موهانداس. اش پوتلی چهارم

شود که دختر  کاستوربای نامزد میبا   رود؛ ی ابتدایی می به مدرسه سالگی  12رود؛ تا  اش به راجکوت می با والدین -  -  -1876

 تاجری به اسمِ گوکولداس ماکانجی است

 رود در راجکوت به دبیرستان می -  -  -1881

 کند  با کاستوربای ازدواج می -  -  -1883

شد. ک دادنِ پدر و مادر، از این کار دست می سال، پشیمان از فریب اما بعد از یک  خورد، یواشَکی گوشت می -  - - 1884-85

 میرد می سالگی  63پدر در 

اما قبل از آخرِ ترمِ اول، درس   رود، به کالجِ سامالداس در بهاوانگَر )کاتیاوار( می  شود؛ در امتحان نهایی قبول می -  -  - 1887

 کند را ول می

ی برادر، برای درس حقوق با  وقوله با قرض  سفیدانِ دینیِ خانواده، و مخالفتِ ریش  با وجود تنگدستی،  -4 –سپتامبر  – 1888

 شد. های سیاه، موهانداس هم ناپاک خواهد سفیدان معتقدند با عبور از آب کشتی به سمت انگلیس می رود. ریش

 رسد به لندن می – 28 -اکتبر – 1888

 اند.  ی الزمکند برای تکمیل ظاهرِ آدمِ امروز گیرد؛ تصور می خواری دارد. مدت کوتاهی درس رقص و موسیقی می رژیم گیاه

  خواند؛ اش را نصف کند؛ ادبیات مذهبی می گیرد خرج  خوانَد و تصمیم می زیستی می هایی در باره ی ساده کتاب -  -  - 1889

 شود.  خواند و عمیقاً متاثر می ترین کتابِ هندو( را برای اولین بار می گیتا )مقدس

 اندازد. خواری راه می کند؛ مدت کوتاهی کلوپ گیاه یهایی برقرار م خواری تماس با جنبش گیاه -  -  - 1890

                                                                 
259 - .htm1https://www.mkgandhi.org/chrono/under تر در:  شمار کامل . گاهrPMSSi2www.bitly.   دو ترجمه از این متن وجود .

است که خطاهای متعددِ بزرگی در  ی دیگری از همین متن حاضر به فارسی منتشر شده ی کیا، قابل اعتماد است. اما ترجمه ی خجسته دارد که ترجمه

مناسبت تولد  به"طور ترجمه شده:  این 1944اکتبرِ  2دهد. مثال برای  شده را از او تحویل می ناپذیر و تحریف ادای استن آن هست، به نحوی که ترجمه

پنج  بزرگداشت هفتادو"ی درست این است:  ترجمه "پردازد. هزار پوند برای ساختِ بنای یادبودِ او می 825کاستوربا، ]گاندی[ مبلغ  سالگی  هفتادوپنج

بخشی و فقرزدایی برای زنان و  زدایی، خودتوان ی کاستوربا )خدماتِ جهل نرانی در نشستِ موسسین و هیئت امنای بنیاد ملیِ خیریهگاندی؛ سخ سالگی 

، ی بزرگ هند هند برای بنیاد و اعالم این خبر به گاندی از سوی شاعره  از سراسرِ   آوریِ مبلغ هشت میلیون روپیه کودکانِ سراسرِ هند(، رونماییِ جمع

 "ساروجینی نایدو.

 

https://www.mkgandhi.org/chrono/under1.htm
http://www.bitly.2rpmssi/
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 گذراند.  امتحان نهایی را می -   -ژوئن  – 1890

 پیوندد. خواری می به انجمن گیاه -  -سپتامبر  – 1890

 شود  رسما وکیل حقوق می – 10 –ژوئن   - 1891

 شود. به سمت هند کشتی سوار می  - 12-ژوئن  -1891

 260رسد. به بمبئی می  -   -جوالی   -1891

 دهد. درخواست وکالت در دادگاه عالیِ بمبئی می -  -نوامبر  -1891

نویسِ رسمیِ  ؛ بعدا در راجکوت عریضه261اش را ندارد[ کند در راجکوت و بمبئی وکالت کند، ]اما زبان تالش می -  -  -1892

 شود. دادگستری می

پوند( دراستخدام شرکتی مسلمان، به سمت آفریقای جنوبی  100ل سا حقوقی )یک  برای کارِ مترجمی -  -آوریل   -1893

 ِرود. می

  گیرد بماند و با تعصب مبارزه کند. کند. تصمیم می دیوار نژاد و رنگ را تجربه می -  -مِی  و ژوئن  -1893

 کند. ی هندیانِ ناتال را بنیاد می کنگره – 22 -آوگوست  -1894

قرآن  های مذهبی انجیل،  ناتال اسم نویسی می کند، این ثبت نام اولین هندی است. کتاب برای وکالت در دادگاه عالی -1894

 خواند. و تولستوی )ملکوت آسمان درون توست( را می

: "درخواست معافیتِ هندیان"کند:  ای صادر می شود. بیانیه به آرمان هندیان آفریقای جنوبی متعهدتر می - -  - 1895

 هر بریتانیایی در آفریقای جنوبی، در برابر ستم دولتی.گیری از  درخواست موضع

 شود. گردد و به اطالع رسانی به نمایندگی از هندیان آفریقای جنوبی مشغول می به هند برمی -  -جوالی  -1896

 کند. ی اوضاع هندیانِ آفریقای جنوبی( را در راجکوت منتشر می ی سبز )در باره جزوه -14-آگوست  -1896

 های هموطنان در آفریقای جنوبی با خبر می کند. کند و هندیان را از بیچارگی مبئی، مَدرس، پونا و کلکته میسفر به ب

 شود. با همسر و فرزندان به سمت آفریقای جنوبی سوار کشتی می – 30 –نوامبر  -1896

های   رانی ی اوباش: گزارش سخنی اوباش در موقع پیاده شدن از کشتی. ادعا جراحاتِ شدید درحمله – 13 –ژانویه  -1897

 در آفریقای جنوبی. 262ی اوضاع کارگران قراردادی هندی گاندی درهند در باره

                                                                 
 خرد. ی موهانداس را از آنان می خانوادگی، فتوای قبول توبه-ی دینی  سفیدانِ طبقه ی بزرگ به ریش ا برادر با دادنِ ولیمه - 260
 اطالعات بیرون از متن - 261
262 -  Labourer  indenturedِکار  فروشد. طلب کار می را فقط به طلب  آینده : کارگرِ قراردادی. نوعی بردگیِ قرض. کارگر بدهکاری دارد و اجبارا کار

شدن بردگی در  تواند همین کار را به کسی دیگر بفروشد. کارگر حقِ هیچ نوع کار دیگر یا کارکردن برای دیگران را ندارد. این نظام بعد از ممنوع می
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 کند. نظر می از تعقیبِ مهاجمان صرف – 20-ژانویه  -1897

و سوابق آن.   شدن از کشتی، ی پیاده ی حادثه کند، در باره به وزیرِ مستعمرات یادداشتِ بلندْباالیی تسلیم می -6-آوریل  -1897

های مدنیِ بریتانیایی و  طور مکاتبه با شخصیت ی طومارنویسی به مقاماتِ محلی و امپراتوری را ادامه می دهد، همین برنامه

 آمیز. هندی در باره ی قوانین تبعیض

، و "ی هندی مل کنگره"هندیان، خطاب به حزب  "حقوقِ تجارت و کسبِ"های  برضدِ موقعیت و محدودیت -  - 1899 -1898

 پردازد. مقاماتِ استعماری و امپراتوری به تشریح اوضاع می

اندازد، که  طلب( واحدِ آمبوالنس پزشکی هندی راه می در جنگ بوئر )جنگ دولت با بوئرهای هلندیِ استقالل -  -  -1899

 گیرد.   آید؛ مدالِ شجاعت می اش در اخبارِ نشریات می گزارش اقدامات

ی هندیانِ آفریقای  در باره "پارسیِ متنفذ در لندن(-دادابهایی نائوروجی )شخصیت هندی"حلِ  نویسِ راهپیش  -  -  - 1900

 فرستد. جنوبی را به نشستِ کنگره می

 کند.              با کشتی به سمتِ هند حرکت می – 18 –اکتبر  – 1901

 رسد.  از  راهِ پوربندر به راجکوت می – 14-دسامبر   -1901

 کند. آفریقای جنوبی را پیشنهاد می  ی در کنگره، قطعنامه – 27 –دسامبر  -1901

رود. به راجکوت  کند. مدتِ یک ماه به دیدار گوخال در کلکته می بازدید می  از رانگون )پایتخت برمه( -1  -فوریه    -1902

 شود.                    کار وکالت می گردد، آماده به برمی

 رود. برای وکالت به بمبئی می -  -جوالی  -1902

 شود تا مبارزه با قانونِ ضدِ آسیایی را دنبال کند. به آفریقای جنوبی فراخوانده می -   -نوامبر  -1902

 شود. شود؛ سرپرستِ هیئتِ نمایندگیِ دیدار با چمبرلین )وزیرِ مستعمراتِ بریتانیا( می به دوربان وارد می -   -دسامبر   -1902

 کند. ی هندیانِ انگلیسیِ ترانسوال را بنیاد می نام به عنوانِ وکیل در دادگاهِ عالی ترانسوال؛ اتحادیه ثبت -  -   -1903

 فرستد.  برای دادابهایی نائوروجی می هفتگی  "وضعیتِ گزارشِ "                 

 ی دیدگاهِ هندیان شروع به انتشارِ نشریه -   -ژوئن  – 1903

گذارد؛ در  آبادِ ققنوس را در نزدیکیِ دوربان )ناتال( بنیان می خواند: کوچ را می "تا این آخرینِ راسکین"کتاب  -  -   -1904

نویسد  ی رژیمِ غذایی به گُجْراتی می کند؛ رشته مقاالتی در باره طیِ شیوعِ طاعون در ژوهانسبورگ بیمارستانی سازماندهی می

 شوند. سی ترجمه میکه بعدا با عنوانِ راهنمای سالمتی به انگلی

                                                                                                                                                                                                          
شدند. این نظام،   طق مختلف امپراتوریِ بریتانیا، درگیر این بردگیقرن بیستم، سه میلیون کارگرِ هندی در منا 20ی  ( رایج شد. تا دهه1833انگلستان )

 طور برای کارگرانِ مهاجرِ آسیایی و آفریقایی درکشورهای جنوب خلیج فارس و در آفریقا حضور دارد.  ها، همین هنوز در بینِ خودِ هندیان و پاکستانی
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 -کند. در طی سفرِ هیئتِ گوخال کند، کاالی انگلیسی را تحریم می ی بنگال هند مخالفت می با جداییِ منطقه -  -  -1905

 ناپذیرِ امپراتوری رفتار کنند. عنوانِ بخشِ جدایی به  خواهد تا با هند مردانِ استعماری می پات رایی به بریتانیا، از سیاست الج

 کند. از خودگردانیِ هندی پشتیبانی می "نامِ عدالت و برای خیرِ بشریت به"ی با بیانیه -12 –مِی   -1906

 نویسد. اش به مال و اموال مادی می میلی ای از بی در نامه  به برادرش الکشیمیداس،  - 27 –مِی  – 1906

کیلومتر  60نسِ پزشکی تشکیل می دهد، روزانه تا در سرکوبِ مشهور به شورشِ زولو، واحدِ آمبوال -   -ژوییه –ژوئن  -1906

 -خوراکی -داریِ جنسی کشند؛ عهدِ براهماچاریا )خویشتن با خود می  شده در چرک و خون را با برانکارد پیاده زخمیان سیاهِ رها

 بندد. مالی( تا آخر عمر با خود می -اخالقی

خورد بر علیه  کند، که در آن قسم می نسبورگ سخنرانی میبرای اجالسِ انبوهِ هندیان در ژوها -11 -سپتامبر  -1906

 خشونت کند. ها مقاومتِ بی  ی پیشنهادی در قانونِ آسیاییِ ترانسوالی اصالحاتِ تازه

 ی هندیان با وزیر مستعمرات کردنِ مسئله سفر به انگلیس در یک هیئت نمایندگی، برای مطرح -   -نوامبر  -اکتبر -1906

 گردد. به آفریقای جنوبی برمی -18   -دسامبر  -1906

منتشر و  "دیدگاهِ هندیان"نویسد که در  می "دینِ اخالقی"ی  به زبانِ گُجْراتی در باره  هشت مقاله -   -فوریه -ژانویه -1907

 شود. بعدا هم کتاب می

 اندازند. ن جلساتِ اعتراضی راه میشود. هندیا ها تصویب می نام آسیایی در مجلسِ ترانسوال قانونِ ثبتِ –   -مارس      -1907

های انبوه  ی مصوبِ نشست نامه کند. او را در جریانِ قطع را در پرتوریا دیدار می  ژنرال اسماتز )فرماندار(  -  -آوریل  -1907

 مخالفت کند.  "قانون سیاه"دهد با  قول می "دیدگاهِ هندیان"گذارد. در  هندیان می

هایی را پیشنهاد  کند و اصالح نامِ اجباری )قانونِ سیاه( اعتراض می ه ژنرال اسماتز، به قانونِ ثبتای ب در نامه -  -اوت  -1907

نام، برای ترغیب و اقناعِ هندیان که تسلیمِ آن قانون  خشونت، نگهبانیِ جمعی در برابر دفاترِ ثبت دهد. اقدام به مقاومتِ بی می

 کند.                  زه دفاع میگان این مبار در دادگاه از دستگیرشده نشوند.

 گیرد گاندی را تعقیب قانونی کند. ژنرال اسماتز تصمیم می -  -دسامبر  -1907

 دهد. نامِ داوطلبانه اما مشروط را می نام را معلق کند، پیشنهادِ ثبت خواهد قانونِ ثبت از دولت می – 8 –ژانویه  – 1908

کند. محکوم به دو  انتخاب می "مقاومتِ منفی "را به جای  "ساتیاگراها"ی  اش، واژه برای معرفیِ مبارزه – 10-ژانویه  -1908

 دلیل خودداری از ترکِ ترانسوال.                          ماه حبس به

 نام لغو شود. پذیرد، به شرط این که قانونِ ثبت نامِ داوطلبانه مصالحه را می ی ثبت بر پایه – 21-ژانویه  -1908

 شود، تا مصالحه کنند. از زندان به حضورِ ژنرال اسماتز در پرتوریا احضار می – 30-ژانویه  -1908
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نگاریِ  کنند، چرا که معتقدند این مصالحه )انگشت اش می های مسلمانِ هندی تا لبِ مرگ مجروح پتان – 10 –فوریه   -1908

 کند.  ن )بخصوص از میرعلم( خودداری میداوطلبانه( خیانت به منافع هندیان است؛ از شکایتِ علیهِ ضاربا

 کند.  کند تا ازو قولِ لغوِ قانون را بگیرد. اما اسماتز قبول نمی با اسماتز مذاکره می –ژوئن  –مارس  – 1908

نگاری   گیرند از انگشت شود؛ هندیان در نشست های انبوه تصمیم می متنِ مکاتبات با اسماتز منتشر می - -ژوییه  -1908

 شان را بسوزانند..  نام های ثبت ی کنند و برگهخوددار

فایده                     کنیِ حکومت بریتانیا در هند هم بی آور است، حتی برای ریشه کند کاربردِ خشونت، زیان اعالم می - -اوت  -1908

سپارد.  به آتشِ دیگ پارافین میاش را  خواهد قانون سیاه را لغو کند. در مراسمیِ نمادین، گاندی برگه است. از اسماتز می

 شود. خشونت از سر گرفته می کنند؛ مقاومتِ بی کار را تکرار می  همین  های دیگری، دیگران هم در همایش

شود. اسماتز از قبولِ شرایطِ هندیان برای  اصالحی از طرفِ پادشاه توشیح )امضاء( می "نام قانونِ ثبت" -    -سپتامبر  -1908 

 کند. ری میمصالحه خوددا

 شود.  دستگیر و به دو ماه زندان با کار سخت محکوم می -15 -اکتبر -1908

کند، با  ی آفریقای جنوبی را تصویب می ی ملیِ هند قطعنامه شود. کنگره از زندانِ فولکزراست آزاد می  -12 -دسامبر -1908

 آور است. در آفریقای جنوبی برای امپراتوریِ بریتانیا زیان رحمانه با هندیان گیرانه، تحقیرآمیز و بی این انتقاد که رفتارِ سخت

شود. در مقصد دوباره دستگیر، اما  نام؛ اخراج می دلیلِ نداشتنِ مدرکِ ثبت دستگیری در فولکزراست به  -16 –ژانویه  – 1909

 شود. با وثیقه آزاد می

 ی نهاییِ مبارزه آماده کنند. را برای مرحلهکند تا خود  در مطبوعات، از هندیان دعوت می – 20 –ژانویه  – 1909

 شود، محکوم به سه ماه زندان. در فولکزراست دستگیر می – 25 –فوریه  -1909

 شود. به زندانِ مرکزیِ پرتوریا منتقل می – 2 –مه  -1909

 آزاد می شود. -24 -مه – 1909

 رود. کالتِ هندیان به انگلستان میدر هیئتی در کنارِ حاجی حبیب، برای بازنماییِ مش -21-ژوئن  -1909

رسانی به رهبرانِ با نفوذِ انگلیسی، و افکار  وقفه برای اطالع بی  شود. با کمکِ لرد آمپثیل، به لندن وارد می  -10 -ژوییه -1909

  کند. عمومی و برانگیختنِ مقاماتِ امپراتوری تالش می

 نویسد. به تولستوی نامه میخشونت  ی جنبشِ مقاومتِ بی در باره -1 –اکتبر  -1909

 ی قوانین ترانسوال. ی تایمز: شکستِ مذاکراتِ دولتیِ گاندی در باره گزارش نشریه – 9 –نوامبر  – 1909

 اش می فرستد. اثر جوزف دوک را هم برای ی گاندی  نامه زندگیدهد، کتابِ  به تولستوی پاسخ می – 10 –توامبر   -1909

 نویسد. را می "خودگردانیِ هندی"کند. در کشتی، کتابِ  را به مقصدِ آفریقای جنوبی ترک می انگلستان -13 -نوامبر -1909



198 
 

 رسد. به آفریقای جنوبی می -30 -نوامبر -1909

ی هندیان در آفریقای جنوبی را تحسین  ای مبارزه ی ملی هند در الهور در قطعنامه حزبِ کنگره -29 –دسامبر  -1909

 شود. صدورِ کارگرِ قراردادی می کند و خواستارِ لغوِ می

 خواهد. فرستد و از او نظر می ای از کتابِ خودگردانیِ هندی را برای تولستوی می نسخه -4 -آوریل -1910

 ی دنیا اهمیت دارد. بلکه برای همه  تنها برای هند، خشونت نه دهد: بحثِ مقاومت بی تولستوی پاسخ می -8 -مه -1910

 کند. تولستوی را بنا میی  مزرعه -30-مه  -1910

 کند. با مرگ تولستوی به او ادای احترام می -4 -دسامبر -1910

اسماتز قول   کند؛ با اسماتز مکاتبه می "محدودیتِ مهاجرین"ی قانون  در مورد اِعمالِ اصالحات در الیحه -  -ژانویه  -1911

  ای از محدودیتِ رنگ و نژاد نباشد. دهد که در آن قانون نشانه می

 کند. تاون مذاکره می با اسماتس در کیپ  -27 -مارس -1911

خشونت   ی هندیان است که در برابر تعلیقِ جنبشِ مقاومتِ بی های خواسته شده اسماتز موافق تضمین -22 -آوریل -1911

 کنند. درخواست می

ها و محدودیتِ مهاجرین                   نامِ آسیایی ونِ ثبتِکند: بر اساسِ قولِ اسماتز در موردِ لغوِ قان با اسماتز مالقات می -3 -مه -1911

 شود. ی موقت اعالم می مصالحه

 گذاری. مناسبتِ تاج اعالمِ وفاداری به امپراتور به  -24 –ژوئن  -1911

 کند. گوخال را به آفریقای جنوبی دعوت می – 8-دسامبر  -1911

 کند. نِ نظامِ کارگرِ قراردادی ستایش میهای گوخال برای برچید از تالش -16 -مارس -1912

 شود.  با هدفِ تداومِ کارِ آن تشکیل می "ی ققنوس هیئت امنای مزرعه" -12 -سپتامبر -1912

کند. پوشیدنِ لباسِ  گوخال را در بازدید از آفریقای جنوبی، ماپوتو، موزامبیک و زنگبار همراهی می -22 –اکتبر  -1912 

 کند. ی تازه و خشک محدود می  اش را به میوه کند و خوراک ا ترک میاروپایی و خوردنِ شیر ر

 کند. ی سال اشاره می ی دیدگاهِ هندیان به احتمالِ برگشت به وطن در نیمه در نشریه -18 -ژانویه -1913

 شود. اعتبار شناخته می به حکمِ دادگاهِ عالیِ سِرل، عقدِ ازدواجِ هندیان در هند، بی -14 -مارس -1913

 کنند. های انبوه بر علیه حکم سِرل اعتراض می هندیان در همایش -30-مارس  -1913

ی موقتی سال   ی مهاجرت در تامینِ شرایط مصالحه ی تازه ی دیدگاه هندیان، از قصورِ الیحه در نشریه -12 -آوریل -1913

 خشونت بپیوندد.  متِ بیی مقاو گیرد به مبارزه دهد. کاستوربا )همسر گاندی( تصمیم می گزارش می 1911

شده کوتاهی کند، امکان دارد که جنبش دوباره  داده کند که اگر در اعطای معافیتِ وعده به دولت اخطار می -19 –مه  -1913
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 احیاء شود.

گراها آمیز و در نتیجه لزومِ از سر گیریِ جنبشِ ساتیا ی سفت و سختِ قوانینِ تبعیض دلیل اِعمالِ دوباره به -7 -ژوئن -1913

 گذارد. هند را کنار می  خشونت(، فکر برگشت به مقاومت بی #)پایداری در راه حقیقت 

 اعالم می کند برای مذاکره آماده است. -28 –ژوئن  -1913

 از کار در آمدند. "ساقط و ناکارآمد"کند که مذاکرات  اعالم می -13 -سپتامبر -1913

 شود. میخشونت احیا  مقاومتِ بی -15 -سپتامبر -1913

 شود. کاستوربا دستگیرمی -16-سپتامبر  -1913

خواهد دست از کار بکشند تا مالیاتِ سه  کند؛ از کارگرانِ هندیِ قراردادی می از نیوکـَـسِل بازدید می -17-اکتبر  -1913

 کنند. کار اعتصاب می  پوندی لغو شود. سه هزار معدن

 دهد. انسوال را میتا تر "پیمایی راه"پیشنهادِ  -24 -اکتبر -1913

 شود. پیمایی از نیوکـَـسِل شروع می راه -28 -اکتبر -1913

 رسند. پیمایان به چارلزتاون می راه -30 -اکتبر -1913

 پیمایی تا ترانسوال را اعالم می کند تا از طرفِ دادگاه دستگیرش کنند.  راه -3 -نوامبر -1913

 شود. استارِ تضمینِ لغوِ مالیاتِ سه پوندی میکند و خو به اسماتز تلفن می -5 -نوامبر -1913

 کند. را رهبری می "پیمایی بزرگ راه" -6 -نوامبر -1913

 پیوندد. پیمایان می شود؛ دوباره به راه در فولکزراست، دستگیر، و با وثیقه آزاد می -7 -نوامبر -1913

 یابد. پیمایی ادامه می شود؛ راه د میشود؛ بعد از شناسایی آزا در استاندرتون دستگیر می -8 -نوامبر -1913

 کنند. اش می شود، به بالفور منتقل ورث دستگیر می در تیک -9 -نوامبر -1913

 کند. را تا لغوِ مالیات اعالم می "یک وعده غذا درروز"اعتصابِ  -10-نوامبر -1913

 شود. ماه زندان با کارِ سخت محکوم می 9در دُندی به  -11-نوامبر  -1913

 شود. به زندانِ فولکزراست منتقل می -13نوامبر  -1913

 شود. ماه زندان در فولکزراست محکوم می 3در دادگاهِ فرجام، به  -14نوامبر  -1913

دهد از روز آزادی تا مصالحه، فقط یک وعده غذا بخورد. لباسِ  شود؛ قول می قید و شرط آزاد می بی -18 -دسامبر -1913

 پوشد. کارگرانِ قراردادی را می

 کند. کند، پیشنهاداتی تسلیم می با اسماتز مالقات می -16تا  13 –ژانویه   -1914
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دلیل  روزه به 14ی  کند. روزه خشونت( را  معلق می مقاومتِ بی #بعد از توافق با اسماتز، ساتیاگراها ) -22 –ژانویه  -1914

 ی ققنوس. نشینانِ مزرعه لغزش اخالقی بعضی از کوچ

 قانونِ معافیتِ هندیان تصویب شد. -  -ژوئن  -1914

 رود. سفر با کشتی به انگلیس، سرِ راه به هند می -18 –ژوئیه  -1914

 رسد. به لندن می -4 -اوت -1914

شود. برای رفعِ  جنگ جهانی شروع شده است. داوطلبانِ واحدِ آمبوالنس گاندی در لندن مشغول به کار می -   -اکتبر -1914

 کند. اتیک و اداری در کارِ واحد امداد پزشکی، اقدام به ساتیاگراها میمداخالتِ بوروکر

 افتد. به سمتِ هند راه می – 19 -دسامبر -1914

 کند. اش، مدالِ قیصرِ هند دریافت می خاطرِ خدماتِ امداد پزشکی به هند می رسد. به -9-ژانویه  -1915

ی مجاور، سابارماتی مشهور  کند )بعدها به اسم رودخانه گذاری می د بنیانآبا اَشرامِ ساتیاگراها را در احمد – 20 –می   -1915

 شود(.                            می

. سیاحت در هند و برمه ، با "تا یک سال حرف نزن و درعوض، هند را ببین"گوخال به او گفته که  -  -   - 1916تا 1915

 ی قطار.  بلیتِ درجه سه

کند؛ فکرِ تولیدِ انبوهِ پوشاک  فقیت بر علیه مهاجرتِ کارگران قراردادی افکار عمومی را تهییج میبا مو  -    -   -1917

 زند. اش ریشه می ساخت با استفاده از چرخِ ریسندگیِ دستی در ذهن دست

ند؛ دستگیر را بررسی ک 263کارانِ معترضِ الجِورد رود تا شرایطِ کارِ کشت به چامپاران )در بیهار( می -  -آوریل  -1917

شود. دعوا با  های روستاییان منصوب می ی بازرسیِ شکایت شود؛ از طرف دولت به عنوانِ عضوِ کمیته شود، اما بعدا آزاد می می

 گیرد.  مصالحه پایان می

ی  وفصلِ دوستانه رود و برای تضمینِ حل های کارگرانِ نساجیِ احمدآباد می به سراغ شکایت -  -ژانویه تا مارس  -1918

محصول، ارزیابیِ  دیدگی  کند تا در صورتِ خسارت ی کایرا )بمبئی( شروع می  ساتیاگراها را در منطقه  گیرد؛ اختالف روزه می

 مالیات بر درامد قطعا معلق شود.

کند؛  کند و به زبان هندوستانی سخنرانی می نایب السلطنه در دهلی شرکت می "کنفرانسِ جنگِ"در   - 27 –آوریل  -1918

 سرباز استخدام کند.  هند،-کند تا برای ارتش انگلیس ی کایرا سفر می بعد از آن به منطقه

 ی رَوْلَت پس گرفته شود.  کند تا الیحه پیمانِ ساتیاگراها را امضا می -28 -فوریه -1919

 .کند؛ اعتصابِ سراسری در کشور هند را افتتاح می ی جنبشِ ساتیاگراهای همه    -6 –آوریل   -1919

                                                                 
 گیاهی صنعتی برای رنگرزیِ پارچه، به رنگِ آبی. - 263
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شود چون حکمِ وارد نشدن به پنجاب را زیر پا گذاشته؛ با نگهبان به   در مسیر دهلی دستگیر می -11تا  8 –آوریل  -1919

 گیرد. گردانندش؛ خشونت در چندین شهر در می بمبئی برمی

نفر                              400برند و بیش از  یسالح حمله م سربازان به جمعیتِ بی  واال باغ در اَمریتسر؛ ی جالیان فاجعه – 13 –آوریل   - 1919

 کند. ی توبه اعالم می کند و سه روز روزه رانی می در نزدیکیِ اَشرامِ سابارماتی در همایشی همگانی سخن  کشند؛ را می

کند، اشتباهی  اعتراف می خشونتی از طرفِ مردمِ ها و بی اش از رعایت ساتیاگرا  در نادیاد به انتظارِ نادرست -14-آوریل  -1919

 ی کوهستان هیماالیا. بزرگ به اندازه

 کند. ساتیاگراها را معلق می -18 -آوریل -1919

شده و به زبان هندی  گیرد. نشریه، بعدا هفتگی ی گُجْراتیِ ناواجیوان را به عهده می ویراستاریِ ماهنامه -  -سپتامبر  -1919

 264هم منتشر می شود.

وتفحص در  ی غیرِرسمیِ تحقیق گیرد؛ به کمیته  عهده می  را  به "هند جوان"ی انگلیسیِ  نامه ویراستاریِ هفته -  -اکتبر  -1919

 پیوندد. واال باغِ اَمریتسر( می های دولتی در پنجاب )کشتار جالیان  کاری افراط

ی  گیرد. کنفرانس برای دفاع از خواسته عهده می را در دهلی به "خالفت"یِ  هند ریاستِ کنفرانسِ سراسرْ -24 -نوامبر -1919

 265شده. خورده )عثمانی( در جنگِ اول برگزار ی شکست مسلمانانِ هند در پشتیبانی از ترکیه

 چلمزفورد را بپذیرد. -گیُو  کند اصالحات مانته به کنگره در اَمریتسر توصیه می -  -دسامبر  -1919

السلطنه، دیداری برای اِعمال فشار بر رویِ دولتِ انگلیس که  دیدار با نایب سرپرستیِ هیئتِ نمایندگی در -  -ژانویه  -1920

 المقدس( محروم نکند. های مقدس )مکه و مدینه و بیت ی مسلمانان( را از حاکمیت بر سرزمین سلطان ترکیه )خلیفه

 دهد. نگِ بوئر را پس میهای قیصرِ هند، جنگِ زولو و ج السلطنه، مدال ای خطاب به نایب  در نامه -1 –اوت  -1920

پذیرد تا جنایتِ  ی او را برای ناهمکاری با دولت می ی ملیِ هند در کلکته، برنامه ی کنگره نشستِ ویژه -  -سپتامبر  -1920

 پنجاب و برخوردِ اشتباه با خالفتِ سلطانِ عثمانی جبران شود.

نشگاهی از هندیان، به زبان هندیان و برای فرهنگ و زندگیِ گذارد، دا ویدیاپیت را در احمدآباد بنیان می -  -نوامبر  -1920

 هندیان، مستقل از بودجه و ارتباط دولتی.

                                                                 
خطِ مختلف، ارزش  14ها به  چندین زبان و خط متداول وجود دارد. بر روی اسکناس  بودند. در هندِ امروز هم،  های رسمی در هند زیاد نزبا - 264

 شود. می  اسکناس نوشته
ی( و هندیانِ پیشرو هم با نتیجه و منحطی را در هندِ مسلمان دامن زده )احیای امپراتوریِ منحطِ عثمان ربط و بی  طلبیِ دینی، خواستِ بی هویت - 265

 اند.  طلبیِ انگلیس، به حمایت از آن پرداخته هدفِ ایجادِ وحدتِ اجتماعی و نیز مبارزه با توسعه
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باید دستیابی به خودگردانی از   گوید هدفِ کنگره پذیرد که می بندیِ او را می ی ناگپور جمع نشستِ کنگره -  -دسامبر -1920

 باشد. جویانه ی ابزار مشروع و صلح سوی مردمِ هند با همه

پرست  میلیون روپیه برای صندوقِ خودگردانیِ تیلـَـک )میهن 10ی ثبتِ نامِ ده میلیون عضو،  برنامه  -  -آوریل  -1921

 پیش ببرد. گیِ ملی را به اندازد تا جنبشِ سازند ریسندگی در کشور را در کنگره به راه می اندازیِ دو میلیون چرخِ دار( و راه نام

بازیِ پوشاکِ خارجی در بمبئی کبریت  کند و برای آتش رزارِ تحریمِ کاملِ پوشاکِ خارجی را رهبری میکا -  -اوت  -1921

 کشد. می

 کند.   آباد به او اختیارات کامل مستبدانه اعطا می نشستِ کنگره در احمد -  -دسامبر  -1921

 اندازیِ کارزارِ ساتیاگراها در باردولی )گُجْرات(. رساند با اعالمِ قصدِ راه السلطنه می یادداشتی به نایب -1 -فوریه -1922

مامور پلیس را اوباش، با ادعای مبارزه به آتش کشیدند، پنج روز  22، که "چوری چورا"ی روستای  بعد از فاجعه -5  -فوریه  -1922

 کند. ی جنبش ساتیاگراها را معلق می گیرد و برنامه روزه می

 شود. سال زندان محکوم می  ی در سابارماتی دستگیر و به هشتگر به جرمِ آشوب -10 -مارس -1922

 266شود. دلیلِ بیماریِ آپاندیس در بیمارستانِ ساسون در پونا جراحی و در فوریه آزاد می  به - 5  -ژانویه  -1924

 گیرد. سردبیریِ هندِ جوان و ناواجیوان را دوباره از سر می -  -آوریل   -1924

 کند. ای را شروع می روزه 21ی  مسلمان روزه-برای اتحادِ هندو  - 18-سپتامبر  -1924

  ریاستِ نشستِ کنگره در بِلگآوم    -  -دسامبر  – 1924

   

 1925 سپتامبر  کند. گذاری می گانِ سراسرِ هند را بنیان اتحادیه ریسند                

  نوامبر  دلیلِ خطای رفتاریِ ساکنانِ اَشرام. گران( بهی تقصیر )برای جبرانِ خطای دی هفت روز روزه                

 1927 نوامبر  کند.   النکا )سیالن( دیدن می از کشورِ سری                

                                                                 
بایستی برای عملِ جراحیِ  فوریِ آپاندیس از زندان به بیمارستانی نظامی در  می 1924در ژانویه "جراحی فوری و خطرِ مرگ بسیار نزدیک بوده.  - 266

حالی که اعتراضِ  در عین"شد. در یک برگه در حضورِ سری نیواسا ساستری اطمینانِ کاملِ خود را به جراح اعالم کرد. به ساستری گفت  می ردهپونا ب

کردند،  در حالی که تیمِ جراحی اتاقِ عمل را داشتند آماده می "شان دوستانِ زیادی دارم. ها هستم و درمیانِ شدیدی به دولت دارم، عاشقِ انگلیسی

ام و  من زندانیِ دولت"دید او را زیرِ فشار گذاشت تا پیامی به مردم و کشور بدهد. اما گاندی خودداری کرد و گفت  ساستری که خود را با بیمار تنها می

من بیرون نشستم، حیرانِ نمایشی "آورد که  یاد می شد. ساستری به کمی بعد به اتاقِ عمل برده "مندانه رعایت کنم. باید ضوابط اخالقیِ زندان را شرافت

ی دلخوشی بود که جنبشِ  های معمولی، که شاهدش بودم، و چقدر مایه از پایبندی به اخالق، گذشت، جوانمردی و عشقِ اعتالبخش به سرشتِ انسان

نظیر، از  گی، نشر قطره(. کنشی بیای زند ، گونه ، گاندی199)ص.  "ناهمکاری رهبری داشت با آن چنان بینشِ روشن و حساسیت به شرافت و اخالق!

 جنسِ سقراطیِ آن.
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رساند که در صورتِ اعطا نشدنِ وضعیتِ دومینیون )حاکمیتِ  ای را به تصویب می نامه در نشستِ کنگره در کلکته قطع                

 داری شود.  ، از استقالل طرف1929آخر سال محلی( تا 

 1928 دسامبر 

کند که در نگاهِ کنگره خودگردانی )سواراج( به معنای استقاللِ تمام  بنا به درخواست او، نشستِ کنگره در الهور اعالم می                 

 عیار است.

 1929 دسامبر 

 1930 فوریه  شود. به عنوانِ رهبرِ جنبشِ نافرمانیِ کنگره منصوب می "نگرهی سراسریِ حزبِ ک کمیته"از سویِ                  

های حزبِ کنگره، قصد خود را برای شکستنِ قانونِ  السلطنه: در صورت تسلیم نشدن به درخواست ای خطاب به نایب در نامه                

 کند )اعالمِ نافرمانیِ مدنیِ صریح و کالسیک(،  نمک اعالم می

  مارس 2

جا به شکلِ نمادین نمک از  کیلومتر( که در آن 360مشهور،  "پیماییِ نَمَکِ راه"کند ) پیمایی به ساحلِ دندی را شروع می راه               

 کند. )ششم آوریل( دریا جمع می

12   

  مه 5 شوند. هزار نفر تا آخرِ سال زندانی می 100از  شود؛ اعتصاب در سراسر هند، بیش محاکمه دستگیر و زندانی می بی                         

 1931 ژانویه 26 شود. قیدوشرط از زندان آزاد می بی                         

فوریه و   شود. گاندی می-دهد که منجر به قراردادِ ایروین السلطنه انجام می یک رشته مذاکره با نایب                        

 مارس

 

  اوت 29 ."کنفرانسِ میزگِرد"عنوانِ تنها عضوِ هیئتِ اعزامی به دومین  رود، به با کشتی به سمت انگلیس می                        

سپتامبر    کند. در اجالس های کنفرانس شرکت می                        

تا 

 دسامبر

 

  دسامبر 5 ند. ک انگلستان را به قصد هند ترک می                         

   28 رسد. به بمبئی می                         

 1932 ژانویه 4 شود دستگیر و بی محاکمه زندانی می                         
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جداگانه برای های انتخاباتیِ  ، حوزه"حکمِ جماعتی"ی قانونِ  کند تا در الیحه را شروع می "روزه تا مرگ"در زندان                          

 ها برچیده شود. نجس

  سپتامبر 20

   26 شکند. اش را می پذیرد، او هم روزه ها می اش را برای نجس دولت درخواست                          

 1933 فوریه 11 گذارد.  می  ها( را به زبان هندی و انگلیسی بنیان اسمِ ابداعیِ او برای نجس–ی هاریجان )فرزندان خدا  نامه هفته      

  مه 8 شود. قیدوشرط آزاد می شب بی 9کند، ساعت  ای را ظهرِ این روز برای خودپاالیی شروع می روزه 21ی  روزه      

   9 هایش را پس بگیرد. خواهد فرمان کند و از دولت می هفته معلق می 6مدت  جنبشِ نافرمانیِ مدنی را به      

   29 شکند. روزه را می       

  ژوییه 26 کند.  اَشرامِ ساتیاگراها را منحل می      

برای احیای جنبشِ  "راس"آباد تا  اش از احمد نفر از پیروان 33خواهد همراه  کند که می دولت بمبئی را باخبر می       

 پیمایی کند. نافرمانیِ مدنی راه

30   

   31 شود. محاکمه زندانی می دستگیر و بی      

  اوت 4 شود. خاطرِ نقضِ فرمانِ محدودیتِ فعالیت دوباره دستگیر می شود، اما به زاد میآ     

   16 گیرد. پنداری دوباره روزه می دلیل محروم شدن از امکاناتِ تبلیغ بر علیه نجس به    

   23 شود که فرمانِ محدودیتِ فعالیت را زیر پا نگذارد. شود و به او تاکید می آزاد می     

  نوامبر 7 کند را شروع می "ها( ها )نجس بخشی به هاریجان عزت"دورِ سفرِ      

کند تا خود را وقفِ صنایعِ روستایی، خدمت به فرزندان خدا  را اعالم می "گیریِ سیاسی از اول اکتبر کناره"      

 267های پایه کند. ها( و آموزش از راه مهارت )نجس

 1934 سپتامبر 17

  اکتبر 26 کند. ی صنایعِ روستاییِ سراسرِ هند را افتتاح می یهاتحاد       

                                                                 
 شود. ای است که وقفِ کار ترویجیِ سواراج، سوادشی و سارودایا در روستا می گیری این همان کناره  اند، که خود و دیگران توصیف کرده چنان آن - 267
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جا را دفتر خود  های میانیِ هند؛ و آن شود، که روستایی است در نزدیکیِ واردا در استان در سِواگرام ساکن می       

 کند. می

 1936 آوریل 30

 1937 اکتبر 22 کند. های پایه را معرفی می وزش از راهِ مهارتگیرد و طرح آم  عهده می ریاستِ کنفرانسِ آموزشیِ واردا را به     

اند،  اداری داده-کند تا اِلتزامِ حاکمان به قولی که برای اصالح سازمان حکومتی تا مرگ را در راجکوت شروع می  روزه      

 دهد.   مارس به آن پایان می 7السلطنه در  تضمین شود. با دخالتِ نایب

 1939 مارس 3

 ژوییه  کند. ی وضعیت جنگ جهانیِ دوم با او مالقات می به دعوت نایب السلطنه در باره       

 سپتامبر

1940 

عنوان اولین  ؛ وینوبا بهاوِیْ را به268شود دهی به نافرمانیِ مدنیِ انفرادی در کنگره تصویب می طرحِ او برای نظم 

کند، به دلیلِ  های ائتالفی را معلق می نامه نتشارِ هاریجان و هفتهکند؛ ا ساتیاگراهیِ عامل به این نوع نافرمانی معرفی می

 اعتراض به دستور حکومت برای سانسورِ گزارشات و مقاالت در هاریجان در موضوع ساتیاگراها.

  اکتبر 

 1941 دسامبر 30 شود.  ی کاریِ کنگره، از ریاستِ کنگره مرخص می به درخواستِ خودش از طرفِ کمیته       

 1942 ژانویه 18 کند. های ائتالفی را دوباره منتشر می نامه ی هاریجان و هفته نشریه      

  مارس 27 است. "محل چکِ بی"کند که پیشنهادِ او  کند؛ بعدا اعالم می سِر استافورد کریپز را در دهلیِ نو دیدار می      

  مه  بوده. ون این خواسته مطرح نشدهخواهد از هند بیرون برود. تاکن از دولتِ بریتانیا می     

از "ی  قطعنامه های معانی، الزامات و پیامد کند: ی سراسریِ حزبِ کنگره در بمبئی سخنرانی می در نشستِ کمیته      

 "هند بیرون بروید.

  اوت 8

   9 شود. شود و در کاخِ آقاخان در پونا زندانی می دستگیر می     

   15 خان. ِ گاندی در اثرِ نارساییِ قلبی، در کاخ آقا ، منشیِ شخصیمرگِ ماهادِو دسای     

اوت تا     کند. ها مکاتبه می ی ناآرامی السلطنه و دولتِ هند در باره با نایب        

                                                                 
گاندی برای اقدام به نافرمانیِ مدنیِ انفرادی. این کار برای  این طرح در واقع پروتکلی است برای تعیینِ شرایط و حدومرزهای مورد قبولِ - 268

 شود تا هر حرکت فردیِ آنان یا دیگران به اسم او ثبت نشود. زدایی از حرکات مبارزینِ پیروِ گاندی انجام می زدایی و ایهام ابهام
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 دسامبر

 1943 فوریه 10 شکند. کند که در سوم مارس می ای را شروع می روزه 21ی  روزه    

 1944 فوریه 22 ر کاخ آقاخان.مرگ کاستوربای گاندی د    

  مه 6 شود.    قیدوشرط آزاد می بی     

  سپتامبر 27-9 دهد. ی پاکستان انجام می مذاکراتی با محمدعلی جناح در باره        

ی کاستوربای  گاندی؛ سخنرانی در نشستِ موسسین و هیئت امنای بنیادِ ملیِ خیریه پنج سالگی  بزرگداشتِ هفتادو      

آوریِ مبلغ هشت میلیون  بخشی و فقرزدایی برای زنان و کودکانِ روستاییِ سراسرِ هند( ، جمع زدایی، خودتوان )جهل

 ی بزرگ هند، ساروجینی نایدو به گاندی. هند برای بنیاد و اعالم آن از سوی شاعره از سراسرِ   روپیه

  اکتبر 2

گوید که بدونِ برابری و آزادیِ هند، صلح ناشدنی است.  فرانسیسکو می ی کنفرانسِ آتیِ سان ای در باره در بیانیه      

 شود.  خواستارِ صلحِ عادالنه برای آلمان و ژاپن هم می

 1945 آوریل 17

  دسامبر 19 گذارد. سنگِ بنای بیمارستانِ یادبودِ سی. اِف. اَندروز را در شانتی نیکِتان )اَشرامِ رابیندرانات تاگور( می       

دسامبر   رود. به دورهْ سفرِ بنگال و آسام می        

 تا ژانویه

1945-

46 

ژانویه تا   رود پنداری و ترویجِ زبانِ هندوستانی می به دورهْ سفرِ جنوبِ هند برای تبلیغاتِ ضدِنجس        

  فوریه

1946 

  فوریه 10 کند. ها را احیا می نامه ی هاریجان و گروه هفته نشریه      

  آوریل  کند. ی اعزامی از لندن در دهلی شرکت می "هیئتِ کابینه"در مذاکراتِ سیاسی با      

  مه 12-5 آیند. فایده از کار در می ها بی در سیمال؛ کنفرانسِ سیمال در حالِ برگزاری است. مشورت      

   16 کند. ی لندن طرح خود را اعالم می "کابینه هیئتِ"      
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   19-18 شود. ی لندن مشغول بحث می "کابینه تِهیئ"با       

   26 داند. ی دولت بریتانیا در شرایط فعلی می شده طرح را بهترین سندِ تدوین     

  ژوئن 6 در میسور     

   7 گردد.  به دهلی برمی     

ون در نظرِ او پیروزیِ حقیقت بر کند، چ حالی برای پیروزیِ متفقین در جنگ علیه هیتلر خودداری می از ابرازِ خوش     

 ناراستی نیست.

10   

عنوانِ محورِ مذاکرات مطرح  کند، پیشنهادِ دولتِ ائتالفیِ مسلمان و هندو را به السلطنه با گاندی گفتگو می نایب      

 کند. می

11   

   16 دهد. هاد میالسلطنه دولت موقت را پیشن شود؛ نایب ی لندن قطع می" کابینه هیئتِ"مذاکراتِ       

   18 گیرد که طرح دولت موقت را بپذیرد. ی کار حزبِ کنگره تصمیم می کمیته     

   21-20 پذیرد. کابینه( گاندی را می کند. کریپز )رییسِ هیئتِ ی کاری شرکت می در نشستِ کمیته     

   23 س موسسان.بلکه فقط به مجل  کند به دولت موقت وارد نشود، به کنگره توصیه می     

   24 کند. مالقات می "کابینه هیئتِ"با      

   28 شود که قطار را از خط خارج کنند. کند؛ در طیِ مسیر تالش می دهلی را به مقصد پونا ترک می     

  ژوییه 7 پذیرد. میکابینه را  مهِ هیئتِ 16کند. حزبِ کنگره طرحِ رانی می ی سراسری کنگره در بمبئی سخن در اجالسِ کمیته     

   31  269کند. تهدید می "اقدامِ مستقیم"جناح به       

                                                                 
خواهیم، اما اگر  ما جنگ نمی"ترین معنای کالم است:  به صریح (1946اوت  16عامِ قومی ) اقدام مستقیم، اسمِ رمزِ جناح برای روزِ شروعِ قتل - 269

این اظهارات در حالی بود که طرحِ  "شده خواهیم داشت، یا هندی ویرانه. پذیریم. یا هندی تقسیم تردید پیشنهادتان را می اید، بی خواهانِ جنگ

با آن اعالم کرده بوده. جناح هم قبال این   -با شرطِ اصالحِ طرح–خود را  داد. حزب کنگره موافقتِ مسلمان را پیشنهاد می-کابینه، دولتی هندو هیئتِ

 بود.  طرح را پذیرفته
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  اوت 12 کند. السلطنه دعوت خود را از کنگره برای تشکیل دولت موقت اعالم می نایب     

  اوت 18-16   "عامِ بزرگ کلکته )بنگال( قتلِ"    

   24 کند. م میخود را در رادیو اعال "طرح"السلطنه،  واوِل، نایب     

   27 نویسد.  ای می فرستد؛ به واوِل هم نامه را به دولتِ بریتانیا می "ی کلکته فاجعه"گاندی تلگرامِ هشدارِ خطرِ تکرار      

  سپتامبر 4 شود.  دولتِ موقت تشکیل می     

   26 کند.  با واوِل مالقات می     

  اکتبر 9 شود. به کنگره فرستاده میعلی جناح  ی محمد گانه 9های  درخواست     

   10  "نواخالی"عام در   قتل     

   15 پذیرد که در دولتِ موقت شرکت کند. لیگ مسلمانان، به رهبریِ جناح می حزب مسلم    

   28 گیرد. کند. آشوب در بیهار درمی گاندی به سمتِ کلکته حرکت می    

سفرِ نواخالی شروع  کند. دورهْ بیانیه صادر می "ی مرگ خوری تا روزه ی کم وزهر"رود؛ برای  به سمت نواخالی می     

 شود.  می

  نوامبر 6

   20 کند. سفر را به تنهایی بدون هیئت همراه شروع می دورهْ      

  دسامبر 20 کند. ماهه را تکمیل می سفر یک "رامپور سری"در      

   25 "ام. شدن م در حال ابتال و آزمونپشتِ سرِ ه"گوید:  در نواخالی می      

   30 "ام است. ام کامال پشتیبانِ قلب عقل"گوید:  ای که می کند، گاندی جواهر لعل نهرو از گاندی عیادت می       

 1947 ژانویه 2 کند. رامپور را برای سفری پیاده ترک می سری "گویند. ی دور و برم از تاریکی می همه"گوید:  می      

   29-3 کند. زده دیدار می در بیهار، از مناطقِ آشوب       
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   30 شود. ی تازه به دهلی وارد می السلطنه باتِن، نایب کند؛ مُن پاتنا را به مقصدِ دهلی ترک می      

  آوریل 2-1 کند. رانی می گاندی در کنفرانسِ روابطِ آسیایی در دهلی سخن     

   15 کند. انِ آشتیِ بینِ جماعتی را صادر میهمراه با جناح، فراخو     

   29 رود. به بیهار می     

  مه 1 پذیرد. می "در کلیات"ی کاریِ کنگره، جداییِ پاکستان از هند را   کمیته    

   5 کند.  ای، ناگریز بودنِ تقسیمِ جماعتیِ هند را رد می گاندی در مصاحبه     

   24 کند. ترک میبیهار را به مقصدِ دهلی      

ی هند بر روی میز  کند که صلح باید پیش از تقسیمِ هند عملی شود، او شریکِ جرمِ تشریح پیکرِ زنده اعالم می      

 مذاکرات نخواهدشد.

31   

  ژوئن 2 کند. ی کارِ کنگره اعالم پذیرش می رسد؛ کمیته السلطنه به اطالع عموم می طرح تقسیمِ نایب     

   3 کنند. ای می باتِن، رسانه ی طرح لرد مُن رانِ هندی نظر خود را در بارهرهب     

ی اختالفات را با کنگره  صفا همه و نویسد، با واگذاریِ پاکستان، جناح باید وادار شود که با صلح باتِن می گاندی به مُن     

 وفصل کند. حل

6   

   12 کند. رانی می ی کاریِ کنگره سخن در کمیته     

  ژوییه  شود. ی استقاللِ هند تصویب می الیحه

   27 عنوان امتیازِ مثبت نگاه کنند.   خواهد به علوِ مقامِ مردم به گان می از شاهزاده     

کند.  گوید؛ اما تقسیم هند را هم محکوم می روز بعد را به عنوانِ روز شادمانی از رهایی از قید بریتانیا خوشامد می  

 شود. تولد میپاکستان م

  اوت 14

  اوت 15 مسلمان در کلکته-برادریِ هندو      
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   16  گوید. خوشامد می "ی کلکته معجزه"به       

  سپتامبر 1 گیرد.  ی شکر می داند. تصمیم به روزه را شگفتی می  ی کلکته روزه  آشتیِ نُه      

اش در کلکته؛ با آنان صحبت  به قصدِ کُشت به محل اقامتی هندو،  شده ی جوانانِ تحریک بارانِ سنگ و حمله     

همین دلیل،  شوند. به روز جوانانِ هندو در دفاع از مسلمانانِ بی دفاع در برابرِ اوباشِ هندو، مسلح می  کند. فردای آن می

مان( را به سرعت رها گاهِ هندوان به دستِ اوباشِ مسل گیرد. بازدید از نواخالی )قتل می "نفره ارتشِ یک"گاندی لقبِ 

 شود.  برای برقراریِ صلح تشدید می  کند. تالش می

2   

   4 شکند   اش را می روزه       

   7 کند. عام را شروع می زده و قتلِ کند؛ بازدیدهای روزانه از مناطقِ آشوب کلکته را به مقصدِ دهلی ترک می      

   24 کنند.  مهاجمینِ پاکستانی به کشمیر تجاوز می       

   25 پیوندد.   می 270ی هند کشمیر به اتحادیه      

   26 کند. انتقاد می "هالوکاست )جهنمِ کشتار( در هند"ی چرچیل،  از بیانیه      

شوند. حاکمِ این شهر مایل به پیوستن به پاکستان  در گُجْرات( وارد می  نشینی نیروهای هندی به جوناگاد )شاهزاده     

 . بوده

  نوامبر 1

   8 کند. ی سراسریِ حزبِ کنگره در پیامی خطاب می پیوندد. گاندی به کمیته جوناگاد به هند می     

   11 کند. از پیوستن جوناگاد به هند دفاع می      

  دسامبر 25 شود.   ی اختالفاتِ بینِ هند و پاکستان می وفصلِ دوستانه خواستارِ حل      

   30 دهد. مَکشِ کِشمیر را به سازمان ملل ارجاع میهند کِش      

 1948 ژانویه 12 تواند جلویش را بگیرد. باتِن نمی گیرد؛ مُن برای آشتیِ بینِ جماعتی در دهلی تصمیم به روزه می     

                                                                 
شده که همگی  نشینِ کوچک وبزرگِ مسلمان و هندو، و ایاالت بزرگ تشکیل می نشین و راجه پارچه نبوده و از صدها شاهزاده روزگار یک هند آن - 270

 ها بوده. بودند و ممکن بود اعالم استقالل کنند. کشمیر هم یکی از آن ها آزاد شده ینی ا ی انگلیس بودند. همه زیر سلطه 
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ایِ  لیون روپیهمی 550ِ  شود؛ تصمیمِ هیئت دولت برای آزادکردنِ طلب می "وضعیتِ خطرِ پزشکی"در اثر روزه، وارد      

 کند. کند. روزه تا رسیدن به آشتیِ بینِ جماعتی ادامه پیدا می پاکستان را تحسین می

15   

شود، گاندی  ی مرکزیِ آشتی تشکیل می کنند که روزه باید بشکند. برای نمردنِ او، کمیته پزشکان اخطار می     

 کند. را اعالم می "ایِ آشتی ی هفت ماده عهدنامه"

17   

  ماده رسد. بزرگانِ هندو و کشور در شش دستِ گاندی می ی آشتی و حضورا به  ی آشتی به امضای کمیته نامه عهد      

دهند از مراسمِ  قول می  271شکند. اند تا او روزه بشکند. حاالست که روزه را می تعهدِ دفاع از جان و مالِ مسلمانان را داده

 محافظت کنند.جشنِ مهراوْلیِ مسلمانان پشتیبانی و 

18   

   20 شود.  در همایشِ نماز، بمبی منفجر می      

کند، جشنی بسیار حیثیتی و مقدس برای  بازدید می "الدین درگاه خواجه قطب"از جشنِ مهراوْلیِ مسلمانان در       

 مسلمانان.

27   

   29 االیا بازنشسته شود.خواهند برود و در غارهای هیم گانِ عصبانیِ هندو از گاندی می آوارِ     

شده و به  فعلی منحل ی  کند. در آن پیشنهاد داده که کنگره را تهیه می  ی جدید ی حزبِ کنگره نویسِ اساسنامه پیش     

با سردار پاتل مالقات  272تبدیل شود؛ "ای( ماده 7ی  نامه گزارانِ مردم، با اساس ی خدمت لُک سِواک سانگ )اتحادیه"

شود. ضارب،  باشد. سرِ راهِ نمازِ عصر با سه گلوله از نزدیک ترور می است اول شب، با نهرو مالقات داشتهکند. قرار  می

اش فقط در خدمتِ  مندی و جَذَبه ساله( هندویی است بسیار با ایمان که معتقد است گاندی با فَرَه 39ناتورام گــُـدسه )

 دو.است و نه در خدمتِ دین و مردمِ هن مسلمانان بوده 

30   

 

 

 

                                                                 
   /LxSNEW2https://bit.lyدهنده:  متنِ عهدنامه و ماجرایی تکان - 271
 ی خادمین مردم )لُک سِواک سانگ(؛ در همین کتاب. آخر، نک: اتحادیهسیاسیِ او در این پیشنهادِ -برای اطالع از نوعِ نگاهِ راهبردی و اجتماعی - 272

https://bit.ly/2LxSNEW
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  273شناسیِ گاندی )ناکامل( کتاب

 

خواند، هضم و تحلیل می کرد، و به خواند، خووب میی کتاب هم نبود. کتابی را که می بود. اما خوره گاندی، کتاب کم نخوانده

تر و لذتنمایشِ سواد مهمدر عمل و نظر برایش از  کرد. صداقت و یکپارچگی هم خووب و با انضباط عمل می "هایشآموخته"

تر بود. شاید بهتر باشد ما هم با انبوه منابعِ زیر همین برخوردِ خردمندانه را داشته باشیم و هرگز فقط برای انبارِش بخش

 اطالعات، یا سرگرمی و نمایش نخوانیم:

 کتاب 

====== 

 های فارسیِ احتماالً موجود کتاب

====================== 

 یب اولویت اهمیتتقریبا به ترت

 پاالنی، محمود تفضلی، امیرکبیر )بسیار راهبردی( همه مردم برادرند، گاندی، کریشنا کری -

 گاندی چه می گوید؟ نورمن فینکلشتاین، محمد واعظی نژاد، نشر ماهی )بسیار راهبردی( -

 ار راهبردی(ی خیالی با مارکس و گاندی(، حمید نوحی، شرکت انتشار )بسی از ناسوت تا الهوت )مصاحبه -

 شهرام نقش تبریزی، نشر نی )راهبردی(  گاندی،  نیایش، -

 فهمم، گاندی، شهرام نقش تبریزی، نشر نی )راهبردی( گونه که من می خدا، آن -

 ی روان(  شهرام نقش تبریزی )با ترجمه  چرا ترس از مرگ و مویه بر آن، گاندی، -

 نشر نی )راهبردی(مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ، شهرام نقش تبریزی،  -

، )گاندی، نوعی انسان، چگونه انسانی خود را برای تغییر جهان، تغییر داد(، ققنوس  واران س ، اکنات ای ق ش ع  راه -

 )راهبردی(

                                                                 
 شده.  شناسی است، چون به فیلم و صفحاتِ اینترنتی هم آدرس داده جا، منبع شناسی در این طبعا کتاب - 273
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  دی، محمد قاضی )راهبردی( ان ، گ  روالن  ن روم -

 )نایاب، با موضوعی راهبردی( 1362، محمود عنایت  اش ارک ا، ود پ ت ه او، م  راه  روان ی و پ  دی ان ا گ م ات ه م -

 ا، علی شریفی، امیرکبیر ای ، ت ن ی ک ن ، زی دی ان گ  ت ذش رگ س  -

س، غالمعلی کشانی، قطره )راهبردی و کاربردی، با  ی وئ ر، ل ش ی گاندی و استالین: دو نشان بر سر دو راهی بشریت ف -

 ای دقیق( ترجمه

 ای دقیق( ، غالمعلی کشانی، قطره )راهبردی و کاربردی، با ترجمهپاالنی گاندی گونه ای زندگی،  کریشنا کری -

 ای دقیق( با ترجمه  سارودایا، به قلم گاندی، غالمعلی کشانی، نشر اینترنتی در سایت عدم خشونت )راهبردی، -

ابِ ی خوب(، کت رومن روالن و گاندی، محمدتقی بهرامی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران )راهبردی، با ترجمه -

، ترجمه حسن تقی زاده میالنی ترجمه ای دیگر است که از اینترنت "گاندی-: رومن روالن اطرات و خ  ات ب ات ک م"

 توان دانلود کرد.  می

 ، نایاب )کیفیت ترجمه نامعلوم( 1355، محمد عبادزاده، انتشارات پیروز،  س ی وئ ر، ل ش ی و پاسخ به مسکو، ف  دی ان گ -

 ، نایاب )کیفیت ترجمه نامعلوم( م رج ت د،م م ح ، م ادزاده ب د، ع ن ه  خ اری از ت س ه اس م : ح دی ان گ -

  م ت س ی ب  رن ق  ی ائ ن در روش  دی ان ا گ م ات ه م  ی ان ه ج  ت ال و رس  ی اس ی و س  ی اع م ت اج  ی دگ ط زن ی ح : م ان زم  اه ب ت د اش رزن ، ف دی ان گ -

 حمد عبادزاده، نایاب )کیفیت ترجمه نامعلوم(، م س ی وئ ر، ل ش ی ف

 اندیشه عدم خشونت، رامین جهانبگلو، نشر نی )پژوهشی( -

 رامین جهانبگلو، نشر نی )پژوهشی(  های فلسفی عدم خشونت، گاندی و ریشه -

 نشر مرکز )بسیار عالی(  ه ت س ج ا، خ ی ت، ک ق ی ق ح  وی ج ت س در ج  دی ان ا گ م ات ه م -

بعدیِ سال حیاتیِ  19، یعنی بدون گزارش 1929)فقط تا سالِ  ی ت ا راس ب  ن م  ات ی رب ج ا ت ی  دی ان ا گ م ات ه م  ت ذش رگ س -

ای دیگر: رویارویی با حقیقت، گاندی، لیلی شاپوریان، شرکت توسعه  ، مسعود برزین. ترجمه دی ان اش(، گ زندگی

شان همان  م دارد که یکی از یکی دیگر ضعیف ترند. مشهورترینکتابخانه های ایران. این کتاب ترجمه های دیگری ه

 )راهبردی( 20ی قرن  کتاب معنویِ برگزیده 100کار آقای مسعود برزین است که آن هم ضعیف است. یکی از 

 ی خوب( ی او، با ترجمه ،  محمود تفضلی، خوارزمی و نشر چشمه )اولین زندگی نامه ورج ، ج اک وودک  دی ان گ -

ای  ، نشر فرهنگ اسالمی )کتابی مفصل، انتقادی و جدی، با ترجمه ارت ارگ م  ت ودی ، ج راون د، ب ی ام  یِ دان : زن ید ان گ -

 شیفته( گراییِ خود ها به سمت اسالم ها و پانوشت جانبدارانه در بعضی پاراگراف

 ... ، محمود تفضلی، کتاب سرا دی،  ان ا گ م ات ه دا، م ان ان وِک وی  ی موا ور، س اگ ت  ات دران ن ی ار راب از آث  ی ای ه ده زی د: گ ن ه  ای م ی س -

 ای خوب( )با ترجمه
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 رامین جهانبگلو، نشر نی  روح هند، -

 ای خوب( )با ترجمه پرتوی از هند، اکتاویو پاز، کاوه نیر عباسی، نشر مرکز -

  مهاتما گاندی، سوسمیتا آرپ، مریم ایزدیان، کتاب پارسه -

سازمان انتشارات و آموزش انقالب  1905 -د،  ال ن ی دز، رج ل دی محمد حسین آریا لرستانی، رن ان ا گ م ات ه م  ه ما ن ی دگ زن -

 (ای خوب و با ترجمه اسالمی. )برای نوجوانان

 ای ضعیف(  )با ترجمه 1397سرا،  گاندی رهبری بی همتا، پاسکال آلن نازارت، آرمین منتظری، کتاب -

 ی اکنات ایسواران، انتشارات رز ی پاشاخان و گاندی، نوشته الم، در بارهخشونت اس سرباز بی -

 

 

 

 های فارسیِ احتماالً نایاب: کتاب

============== 

 صفحه 363. 1362،  ی ان ی ت : آش ران ، ته ی دای ی ودرز ش ، گ وادی دج ی س اج ح  ن س ح  ه م رج رر؛ ت ای ش  ام ی ل ر وی / اث دی ان گ  اطره خ -

 1363ِرِوِر، امیر محمود فخر داعی، دنیای کتاب،  ، ت رگ ب دری   ت، اع ج ش  ای م ی س -

 ی گاندی( ]پنج[ ثانیه از زندگی گاندی، شفر، والتریخ )کتابی بسیار کوچک، مفید برای آشنایی با اهمیتِ پدیده 5 -

صفحه، تهران، سفارت هند،  56  ی ل ض ف ود ت م ح از م  ه م رج د/ ت ن ه  ت ل در م پ  دی ان ا گ م ات ه م  اره در ب مقاالت   ه وع م ج م -

1337  

ای بسیار دشوار خوان و  (  ، )با ترجمه2536) 1356اختناق هندوستان، ویل دورانت، رحیم نامور، انتشارات گام،  -

 [(1310قدیمی]سالِ 

 1355،  گاندی و استقالل هند/ نوشته حسین یزدانیان، تهران: جار -

، اسداهلل مبشری )عنوانِ درست کتاب: مهاتما 1345  ت، ن س ن ز وی م ی ، ج ان ی زرگ، ش ب  ی ان دگ از زن  ری وی ص : ت دی ان ا گ م ات ه م -

 گاندی، زیستنی بلند، در کالمی کوتاه( 

 ها: نامه و پایان بعضی مقاال 

================ 

]منابع الکترونیکی: پایان نامه[/ پژوهشگر  سازی دموکراسی در هند نقش تفکر مداراجویانه گاندی در نهادینه -

تاج خسروی، مقطع و رشته  محمدجواد پاکروان؛ استاد راهنما محمدعلی خسروی؛ استاد مشاور ملک
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، نام دانشگاه/ پژوهشگاه دانشگاه آزاد 1392 ل، محل و سال اخذ مدرکالمل تحصیلی)کارشناسی ارشد(: روابط بین

 .1392  دانشکده علوم سیاسی. ٬واحد تهران مرکزی ٬اسالمی

اقدم ؛ استاد  [/ پژوهشگر امیر وزیری ه ام ن ان ای سی مهاتما گاندی ]پهای اخالقی در اندیشه و عمل سیا پایان نامه: بنیان -

ورق. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران  164،  1390  شیراز ، اهلل ابوالحسن راهنما زهره باالزاده؛ استاد مشاور حبیب

 مرکزی، دانشکده علوم سیاسی.

 )بسیار راهبردی(140زیستی، مهاتما گاندی، دیوید ثورو، غالمعلی کشانی، اطالعات حکمت و معرفت، شماره  ساده -

غالمعلی کشانی، سایت عدم   اورشلیم،  چهره گاندی و فلسطین، غالمعلی کشانی، سایت عدم خشونت )در کنار سه -

 خشونت(

 ور ص ن ، م ودرزی . گ7  (: ص1378ور  ری ه ش 4اط ، ) ش ی ن روزنامه  ال، رم ی وز، ن ارب وم / ک ت س ی ال ی وس س  رای گ  ان س ن، ا دی ان گ -

 کتاب به زبان انگلیسی:

=============== 

- Village Swaraj )خودمختاری روستایی، گاندی )بسیار راهبردی : 

-  Village Swaraj 

- Home RuleHind Swaraj or Indian  خودمختاری هند یا خودگردانی هندی، گاندی : 

-   

- : 

- Gandhiji and Communal Unity, S. Abid Husain  گاندی و وحدت جماعات، عبید حسین، اورینت :

 النگمنز

 ، به زبان انگلیسی: -

-   The Life of mahatma Gandhiزندگی مهاتما گاندی، لویی فیشر : 

 ، به زبان انگلیسی: -

-  d his MessageGandhi anاش، لویی فیشر  : گاندی: زندگی و پیام 

: 

The Essential Gandhi, An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas مجموعه :  

ان  و ی اکنات ایسواران.  دو بخش دارد، انس اش، ویراستار لویی فیشر، با مقدمه ، کار و نظرات ی زندگی های گاندی در باره نوشته

 مهاتما .کتاب نشان می دهد که گاندی چگونه گاندی شد.
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-  

 

  xYTtwx2https://bit.ly/I      bdc5Os2https://bit.ly/  Iگاندی و مارکس:  -

07zEbJ2.ly/https://bit  I  H47QjV2https://bit.ly/ 

 /r1Nbcd2https://bit.ly/ I  31OZQj2https://bit.lyگاندی و لنین:  -

کسیسم : گرایی و مار های گاندی ها و فرق شباهت -

-gandhism-dissimilarity-http://www.politicalsciencenotes.com/articles/similarity

marxism/402 

 GANDHI AND MARXگاندی  و مارکس:   -

- VISHWANATH PRASAD VARMA   https://www.jstor.org/stable/41853789 

                                                           های ایدئولوژیک کارل مارکس و گاندی چیستند؟               فرق -

What is/are the ideological differences between Karl Marx and Gandhi?     

-Karl-between-differences-ideological-the-are-is-https://www.quora.com/What

Gandhi-and-Marx 

 گاندی و لنین:  -

- https://www.mkgandhi.org/articles/g&lenin.htmGandhi and Lenin  

 لنین و گاندی: -

-  Lenin and Gandhi       https://rosswolfe.files.wordpress.com/ 

- 2015/07/renecc81fucc-88locc88-gandhi-and-lenin-miller-p1927.pdf 

 گاندی در مقایسه با لنین: -

-  lenin/oclc/-vs-itle/gandhiGandhi vs. Lenin  http://www.worldcat.org/t25111137           

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.180443 

- https://ia801600.us.archive.org/23/items/in.ernet.dli.2015.180443/2015.180443

Lenin.pdf-Vs-.Gandhi 

 ی کمونیسم: نظرات گاندی در باره -

-   -http://sfr21mmunism.htmlco-.org/gandhi 

 یَن بالیبار، لنین و گاندی، اِتی -

https://bit.ly/2xYTtwx
https://bit.ly/2Os5bdc
https://bit.ly/2zEbJ07
https://bit.ly/2zEbJ07
https://bit.ly/2QjV47H
https://bit.ly/2Nbcd1r
https://bit.ly/2OZQj31
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-  Lenin and Gandhi    ،Étienne Balibar 

-           http://www.satyagrahafoundation.org/pdf/balibar_leninandgandhi.pdf 

- A missed encounter  

 نظرات گاندی و مارکس، انسان و جامعه: -

ietyRothermund Gandhi Marx Ideas Man And Soc 

 گاندی و کمونیسم، سوآراپ رام       -

Swarup, Ram). Gandhism and communism: Principles and technique. New 1955( 

Delhi: J. Prakashan. 

 فیلم: 

========= 

ودیتِ زمان و فضا و امکانات بازسازی، بخصوص محدودیتِ بازسازیِ درونیاتِ اشخاص، ها عموماً به علت محد هشدار: فیلم

شان کوتاه است از بازگوییِ پژوهشی و عینیِ واقعیات. به همین دلیل، سعی بر دراماتیزه کردن و ایجاد هیجان و  دست

د که فیلم ، بعد از آشناییِ نسبتاً شو نشدن کار جستجو در هر مورد، پیشنهاد می کشش دارند. به همین دلیل، برای لوث

 گیریِ تصویرِ ذهنی در ذهن بیننده و خواننده پیشگیری شود. خوب با موضوع تحقیق دیده شود تا از سمت

 ی پاشاخان و گاندی: خشونت اسالم، در باره سرباز بی -

 Nonviolent  Soldier of Islam (on Basha Khan and Gandhi )  ، 

 قابل دانلود از اینترنت.   دقیقه(، 19ی، زمان: سه ساعت و فیلم به زبان انگلیس

 گاندی، فیلم، سه ساعته، ریچارد آتن بورو، به زبان انگلیسی: -

 Gandhi, Richard Attenbourough ، 

کم  ی فارسیِ دری(. احتمال دارد نسخه ی فارسیِ این فیلم، ساخته شده از روی کتاب زندگیِ گاندی اثر لویی فیشر. )با دوبله

لخت کند که چرا از زندگیِ جنسیِ گاندی و  نسرین فمینیست بنگالدشی به آتنبورو انتقاد می  تسلیمه وکاست داشته باشد.

  اش در کنار دختران و زنانِ جوان در این فیلم صحبتی نکرده. خوابیدن

 سایر منابع:

================= 

 تر: اهمیت و در آخر، اما نه کم

- https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Swarup
https://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Swarup
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
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پدیای انگلیسی در زیرِ نام گاندی و بعد از عنوانِ  ی  بیشتر در ویکی های معرفی شده برای مطالعه بررسی دقیق منابع و سایت

See Also های زیر: در آدرسِ باال. و پورتال 

- https://www.mkgandhi.org/  

-  https://www.gandhiserve.net/  

- http://gandhiserve.org/e/cwmg/cwmg.htm 

- https://www.youtube.com  

- fMxJwng4cq5CYOJAFoz0https://www.youtube.com/channel/UCfk 

- http://gandhifoundation.net 

 ی فوق لیسانس مطالعات گاندی شناسی: دوره

- studies.html-gandhian-https://targetstudy.com/courses/ma 

 و ... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mkgandhi.org/
https://www.gandhiserve.net/
http://gandhiserve.org/e/cwmg/cwmg.htm
http://gandhiserve.org/e/cwmg/cwmg.htm
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfk0CYOJAFoz5cq4fMxJwng
https://www.youtube.com/channel/UCfk0CYOJAFoz5cq4fMxJwng
http://gandhifoundation.net/
http://gandhifoundation.net/
https://targetstudy.com/courses/ma-gandhian-studies.html
https://targetstudy.com/courses/ma-gandhian-studies.html
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 ی گاندی های بیشتر در باره نوشته

 

, by S. Gandhian Approach to Peace and Non Violence The Sarvodaya Movement:

Narayanasamy.  

 پدیا برای سارودایا در ویکی

Indian Opinion 

 rmann KallenbachHe 

 Totaram Sanadhya 

 entSarvodaya Shramadana Movem 

 s1950The Sarvodaya Movement in India in the  

 

 گرا برای اقتصاد گاندی

Gandhian socialism 

socialismLibertarian  

How one may strengthen  ). Individuals, institutions, processes:1990Shourie, Arun (

the other in India today 

 Swarup, Ram). Gandhism and communism: Principles and technique.: 1955(  

. Library of Indian Gandhian economic thought ).1951Kumarappa, Joseph Cornelius (

economics 

 Gandhian Trusteeship as an "Instrument of Human Dignity" 

 Review of "Gandhian economics" 

 Gandhian economics is relevant 

 Abhay Ghiara's Gandhian Economics blog 

1. .Gandhian economic thought ).1951Kumarappa, Joseph Cornelius (  

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Opinion
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Opinion
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kallenbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kallenbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Totaram_Sanadhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Totaram_Sanadhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvodaya_Shramadana_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarvodaya_Shramadana_Movement
http://www.iisg.nl/publications/sarvo.php
http://www.iisg.nl/publications/sarvo.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Swarup
https://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Swarup
http://www.worldcat.org/oclc/3529600?referer=di&ht=edition
http://www.mkgandhi.org/articles/trusteeship.htm
http://www.mkgandhi.org/articles/trusteeship.htm
http://www.peacemagazine.org/archive/v14n2p28.htm
http://www.peacemagazine.org/archive/v14n2p28.htm
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2005-10-02/edit-page/27850909_1_gandhiji-economics-formulations
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2005-10-02/edit-page/27850909_1_gandhiji-economics-formulations
http://gandhianeconomics.com/
http://gandhianeconomics.com/
http://www.worldcat.org/oclc/3529600?referer=di&ht=edition
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2.  d policyGandhian political economy: principles, practice an B. N. Ghosh,   

3.  Industrial civilization & Gandhian economics Jagannath Swaroop Mathur,  

4.  Essays in Gandhian economics Romesh K. Diwan and Mark A. Lutz, 

5. Susanne Hoeber, Rudolph  "The New Courage: An Essay on Gandhi's  

World Politics. Psychology". 

6.  Rule-Gandhi, Freedom, and Self ed., Anthony Parel,  

7. Jesudasan, Ignatius. A Gandhian theology of liberation. Gujarat Sahitya  

Prakash: Ananda  

8. .ma GandhiSocial and political thought of Mahat Bidyut Chakrabarty  

9. Gandhi, Mohandas Karamchand; Tolstoy, Leo  B. Srinivasa Murthy,  

Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy letters. Long Beach Publications. ed. 

10. .Gandhi the Man .Easwaran, Eknath  

11. .Colonialism and Modernity ).2007Paul Gillen; Devleena Ghosh (  

12. cept of Democracy in the Political Thought of ). "The Con1971Tewari, S. M. ( 

Indian Political Science Review. Mahatma Gandhi". 

13. 's civilizational alternative and dealing with climate "Gandhi Nadkarni, M.V. 

. (PDF). change" 

14. . : essays in gandhian perspective Ethics for our times  

Anthropologist Among the Marxists: And Other Essays ).2004Ramachandra Guha (  
 ی روستا: گاندی در باره

fhttps://www.mkgandhi.org/ebks/Gandhionvillages.pd  

https://www.planetizen.com/node/50694 

lutions/articles/http://support.saanjhi.in/support/so6000003502-1-s-gandhi-mahatma-

village-model-a-of-vision 

 هر روستا یک جمهوری:

https://www.mkgandhi.org/indiadreams/chap24.htm 

 

https://books.google.com/books?id=4x34We-mY40C&pg=PA138
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi_the_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Eknath_Easwaran
https://books.google.com/books?id=bnQk28Du5poC&pg=PA130
http://mvnadkarni.com/files/Gandhi%E2%80%99s%20civilizational%20alternative%20and%20dealing%20with%20climate%20change.pdf
http://mvnadkarni.com/files/Gandhi%E2%80%99s%20civilizational%20alternative%20and%20dealing%20with%20climate%20change.pdf
http://mvnadkarni.com/ethics-for-our-times-essays-in-gandhian-perspective.html
https://books.google.com/books?id=hslnO7LGdRMC&pg=PA81
https://www.mkgandhi.org/ebks/Gandhionvillages.pdf
https://www.mkgandhi.org/ebks/Gandhionvillages.pdf
https://www.planetizen.com/node/50694
http://support.saanjhi.in/support/solutions/articles/6000003502-1-mahatma-gandhi-s-vision-of-a-model-village
http://support.saanjhi.in/support/solutions/articles/6000003502-1-mahatma-gandhi-s-vision-of-a-model-village
https://www.mkgandhi.org/indiadreams/chap24.htm
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 های جلد دوم کتاب ساروُدایا شرح کوتاهِ پیوست

 

 تجربیاتی و نظرات است، پرداخته "جایگزین تصادهایاق پیِ در گاندی، از مستقل نظرات و تجربیات" ساروْدایا به دوم جلد

ی عالقمندْ آشناییِ بیشتری با مطالبِ بخش دوم پیدا کند، شرح بسیار  که خواننده برای این .ساروُدایا ی ایده با مرتبط کامال

 آید.  ی جلد دوم در زیر می شده تکِ مطالبِ فهرست کوتاهی از تک

 

اعتناییِ به( کمک  ترْ( جدی نگرفتن )و بی  های واقعیِ معاصر )یا پرسابقه ها و تجربه  پردازی ری این نظ  یک وجه مشترک مهمِ همه

مایشاء )قادرِ مطلق( در معاش و زندگیِ مردم است. وجه مشترک دیگرِ این  عنوان فعالِ و کنشِ دولت، و نفیِ انتظار از آن به

اجرایی است که   -عملیِ-های فکری در بیرونِ آن چارچوبعملیْ جسارتِ اندیشیدن و جوالنِ فکری -های فکری کنکاش

هایی که به محضِ شنیدن بوی  سازند؛ جریان سیاسی و اجتماعیِ روزگار ما را می  های( اقتصادی، اصلی های غالبِ )جریان جریان

ی فوریِ فکرِ نو، توصیه  ه، به تخطئ"رزق"های فکریِ آشنا و شاید همگامی با منابعِ خروج و اعتراض،  و در همگامی با آبشخور

 پردازند: شدت نزدیک می ی به دادن به وضعِ موجود و انتظارِ کشیدنِ هاویه به تن

 

 روستا بوم -

بیشتر در  "پایداریِ"حرکت در مسیرِ  "هدفِ"است که با   یا سنتی( اختیاری - )تصمیمی "هدفمندجماعتی "روستا،  بوم

کنند معیشت و زندگیِ بامعناتر، با  روستاها تالش می کند. بوم شناختیک عمل می می اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بو زمینه

 های قابل تاملی در جهان ارائه داده است. تر داشته باشند. این رهیافت مثال تر و مستقل کیفیت

 

 روستا )جی ای ان(  ی جهانی بوم شبکه -

 و تسهیلِ این نوع نگرش به زندگی و معیشت. روستاهای دنیا برای ترویج ی بوم ای است متشکل از همه شبکه

 

 سود اسکا  بادِر )به معرفیِ شوماخر( سازمانِ هم -

پرداز  گران، اعم از کارگر و کارفرما از نظرِ  اِی. افْ شوماخر، نظریه الگویی است نسبتا مطلوب برای تولید صنعتی و معاش تولید

 اقتصاد و آمار.
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 بانک گِرَمین -

خصوص زنانِ روستایی تاسیس کرده و برای   بخشیِ روستاییان و به ترمحمد یونسِ بنگالدشی برای خودتوانبانکی است که دک

های زیادی از همین نوع تاسیس شده. در سال  ی او در سراسرِ جهان، بانک شده خواهد. بعد از کار تحسین ضامن نمی  وامْ  خُردِه

 اعطا شد. ی صلح نوبل به این بانک و محمد یونس جایزه 2006

 

 اعتبار )خُردِه وام( خُردِه -

وام  به کارآفرینان   برای اعطای خرده -های جهانی مستقل یا با کمک سازمان-بعد از ابتکار گِرَمین بانک، ابتکارات دیگری 

 اعتبار در این بخش مطرح می شود.  های دیگر ظهور کردند. تعریف و توجیه و اثربخشیِ خرده نیازمند به شکل

 

 امینِ مالیِ جمعیت -

های کوچک، به تامینِ مالیِ  اعتبار است که کاربرانِ یک سایتِ میانجی، با پرداختِ وام آوریِ خُردِه نوعی گلریزانِ اینترنتیِ جمع

در  یا پرداختِ هزینه را ندارند.  اندازی کنند که توان مالیِ راه های مختلفِ کارآفرینی یا نیازهای دیگرِ کسانی اقدام می پروژه

 ماند. شکلِ کامالً خیریه باقی می این مداخله به  بیشترِ موارد،

 

 ی جهانیِ خُردِه اعتبار( کیوا )شبکه -

کنند با استفاده از  های متعددی مثل کیوا، تالش می بانک است. شبکه ی کیوا یکی از چندینْ ابتکار پس از گِرَمین شبکه

دهندگان از سراسرِ جهان  شده در خودِ محلِ پروژه سرمایه جمع کنند. وام های خْزدِ کارشناسی اینترنت، برای کارآفرینی

 ناظرِ عملکردشان خواهد بود.  توانند به کارآفرینی کمک کنند که نهادِ مدنی و بومیِ معرّف، می

 

 های تامینِ خدما ِ دو سویه بنگاه -

سِپارها  اش با مراجعین )مشتریان( یا همان کار یتی مالک شرکتی است خصوصی که پایه "سویه  تامینِ دو "جماعت یا بنگاهِ 

گیِ معرفِ شرکتِ دوجانبه این است که این   اش هم هستند، ویژه ها مالکین جایی که مشتریان این شرکت شود.  از آن ایجاد می

 شده را دارند. افراد حقِ دریافتِ سود یا درآمد تولید

وکار است( که بر  است )که در بیشترِ موارد و نه همیشه، یک شرکت یا کسبسازمانِ دو سویه، یا انجمنِ دوجانبه، سازمانی 

فایده ببرند.   کند، آیند تا از خدماتی که سازمان تامین می ها برای اعضا بوجود می کند. دوجانبه گی کار می  اساسِ اصول دو سویه
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 پردازند. نمی "بردرآمد مالیاتْ"اعضا در بیشترِ موارد 

 

 ها تعاونی -

شوند تا نیازها و آرزوهای مشترکِ اقتصادی، اجتماعی و  است خودگردان از افرادی که داوطلبانه متحد می ونی انجمنیتعا

دهند. فرق مهم  فرهنگیِ خود را به کمک هم برآورده کنند و این کار را با بنگاهی شراکتی و تحت کنترلِ دموکراتیک انجام می

  است. "فقط یک رای  هر نفر با هر سهم،"ی  ها، در قاعده تعاونی با سایر بنگاه

هاست و لذا تامل بر روی این  اثرگذار و چشمگیر در زندگیِ جماعت  ها در جهانْ برخالف ایران بسیار واقعی، قدرت فعلیِ تعاونی

 نوع فعالیتِ اقتصادیِ جایگزین اهمیتِ باالیی دارد.

 

 اقتصادِ سوسیال -

 و مرسوم دمکراسیِ سوسیال اقتصادِ نیز و سوسیالیستیِ اقتصادِ با متفاوت مل،ع در و تعریف طبق اقتصادِ سوسیال که

های  بنیادها، بنگاه  ها، های دو سویه، انجمن ها، بنگاه هایی مانند تعاونی ها و سازمان ای غنی از بنگاه است، با مجموعه شده تجربه

 گذارد:  ر را به اشتراک میهای مشترکِ زی گی ها و ویژه عضو، ارزش-اجتماعی و موسساتِ برابر

 تقدمِ هدفِ فردی و اجتماعی بر سرمایه  -

 عضویتِ داوطلبانه و باز  -

 نظارتِ دموکراتیک  -

  عمومی و کلیو/یا نفعِ  اعضا/کاربرانترکیب و ادغامِ نفعِ  -

 دفاع و کاربردِ اصولِ همبستگی و مسئولیت  -

 مدیریتِ خودگردان و استقالل از مقاماتِ دولتی  -

ی پایدار، بر رویِ خدماتِ  بیشترِ سودها بر رویِ رسیدن به اهدافِ توسعه  –حداقل–ی  ریِ دوبارهگذا سرمایه -

 عالقه/به نفعِ اعضا یا در جهتِ عالئق/منافعِ عمومی   مورد

های  روهها و گ های کوچک و متوسط گرفته تا شرکت از بنگاه  های مختلفی دارند، های اقتصادِ سوسیال، اندازه ها و سازمان بنگاه

 کنند.   های اقتصادی عمل می ی بخش بزرگی که سرآمدِ بازارهایشان هستند، و در همه

 

 شهر گذار -
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 شان هدف که کنند می اشاره عادی مردمِ جماعتی های پروژه نوعی به "گذار الگوی" و "گذار ابتکارِ"  ،"گذار شهرِ" اصطالحات

. است اقتصادی ثباتیِ بی و اقلیم، تخریب  ، "اوج ی نقطه در نفت" ی پدیده ی بالقوه تاثیرات کاهشِ برای خودکفایی افزایشِ

این ابتکار مشخصا با شورای شهر و شهرداریِ . شد مختلفی های پروژه ایجادِ بخشِ ، الهام2006 در شده بنیاد گذارِ ی شبکه

پردازد. تا سالِ  عامل موثر و سازنده میترین گوشِ شنوای بالفعل در کنارِ مردمِ عادی، به ت به عنوان مهم  شهرهای کوچک،

 کشور رسید.  43شهر در  1130بودند، به رقمِ   تعداد شهرهایی که از این ابتکار استقبال کرده 2013

 

 های محلی پول -

 آن رواج در کننده شرکت های سازمان بینِ در خاصی جغرافیاییِ ی محله در تواند می که است پولی محلی، رایج پول اقتصاد، در

 شدن  جانشین جای به محلی پولِ. است بزرگتری جغرافیاییِ ی حوزه ی دربرگیرنده که است پولی ای منطقه رایج پول. شود خرج

 کاسبانِ با خصوص به و محلی جماعتِ در کردن خرج تشویق اش هدف و کند،  می عمل آن مکملِ عنوان به ملی پول جای در

 در. نیایند حساب به( رسمی) حقوقی ارزِ انگلیس در یا نشوند پشتیبانی ملی دولتِ رفط از است ممکن ها پول این. است محلی

 .اند شده ثبت  "مکمل رایج( های  پول) منابع مرکز" جهانی پایگاه فهرست در محلی، های  پول شاملِ مکمل، پول 300 حدودِ

 

 خریدِ محلی –اقتصادِ محلی  -

 مثبت هدفی شکل به ها وقت بیشترِ. است دورتر نقاط در ساخته کاالهای به محلی ی  ساخته کاالهای خرید ترجیح محلی خرید

 .است رایج سبز سیاستِ در که است  "کن عمل محلی کن، فکر جهانی" عبارتِ موازات به که شود می خالصه "بخر محلی"

 که است ای سنجیده کشاورزیِ سیاست یا صنعتی سیاست واردات، جاسپاریِ و جایگزینی محلی، خرید معادلِ  ملی، سطح در

 بلوک همان یا کشور همان در یعنی آن، به تر نزدیک نقاط در که هایی آن با را ملی مرزِ از دورِ نقاط در تولیدی خدماتِ و ها کاال

 .کند می جایگزین تجاری

 

 تولید برای محل –اقتصادِ محلی  -

های  به نقدِ اصلِ حاکم بر بنگاه «محلی اقتصاد نام به ای ایده» ای به اسم آمریکایی در نوشته زیستیِ محیط وندل بری، فعال

 رونق الوار و چوب تجارتِ گاه هر» "کند که نوشت: شوایتزر یاد می   پردازد و از آلبرت می "تولیدِ هرچه بیشتر"تولیدی یعنی 

 بیشترِ چه هر کردنِ قطع قصدِ به را خود رعمزا روستاییان زیرا شود، می فرما حکم اُگُوِه منطقه در پایداری قحطیِ کند، می پیدا

 حقیقی ثروتی به کنند، شکوفا خودشان نیازهای رفع برای را شان تجارت و  کشاورزی اگر مردم این...  .کنند می ترک درختان

فالکتی است که چنینی به اقتصادِ جهانی ،  ی اتصالِ این نویسنده، نتیجه نظر به و شوایتزر ی تجربه اما به «.یافت خواهند دست
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شان خارج از دسترس  گذاری  اند که هم انبار و هم قیمت شود که تماما وابسته به کاالها و صادراتی ای می نصیبِ مردم بومی

حل پیدا  اش راه شود که باید برای دلیل، حفظ اولویتِ تولید برای محل  در اقتصاد و بازار محلی امری واجب می است. به همین

 کرد.

 

 

 محلی دولتِ - 

 هایش، بافت و ها سیاق اکثریتِ در که، عامه گریِ اداره از است شکلی( شهرداری دولتِ یا گردان بوم دولتِ یا) محلی دولتِ

 اداراتِ و دفاتر آن مقابلِ در اصطالح این. دارد وجود معین( ملتِ-دولت) دولتِ یک درون گریْ اداره ی الیه ترین پایین عنوان به

 و شود می یاد فدرال دولتِ عنوانِ به( مورد به بنا) یا ملی، دولتِ مرکزی، دولتِ عنوان به آنان از که رود می کار هب حاکمیتی ی الیه

 . دارد سروکار حکومت چند بین حاکمیتیِ نهادهای با که شود می اطالق  ملی-زِبَر دولتی به طور همین

و طیف کاملی را از تابعیتِ مطلق تا استقاللِ نسبی در  های متنوعی دارند ها در کشورهای مختلف جهان شکل این دولت

تر نقش اصلی را دارند.  های خودگردان ها و روسای منتخب )شهردار یا فرماندار( در دولت سازند. طبعا شورا خودگردانیِ امور می

تواند ارزیابی شود.  ین ساختارها مییابیِ هرچه بیشترِ ا تر با عمقِ نفوذ و قدرت دموکراسیِ پایین به باال و ظهورِ شهروند مستقل

 ارتباط با کیفیتِ باالی این ساختارها نیست. بهروزیِ معیشتی، فردی و روانی و اجتماعیِ شهروندان بی

 

 گرایی محلی -

ها( و اقتصاد محلی دارد. برای شرحی کوتاه از آن لطفا به   گردان ها )بوم گرایی ارتباطی قوی و همگام با شهرداری محلی

 های بعدی نگاه کنید. انعنو

 

 بندیِ مشارکتی بودجه -

 بخشی گیرند می تصمیم عادی مردم آن در که است دموکراتیکی سازیِ تصمیم و رایزنی فرایندِ( بی پی) مشارکتی بندی بودجه

 شهروندان به راهکار این. بدهند تخصیص چیزهایی چه به را عمومی یا(  شهرداری یا خودْگردان شهرِ) گردان  بوم ی بودجه از

 و کنند؛ بندی اولویت را ها آن و کرده، بحث موردشان در کرده، شناسایی را( ملت خرج به) المالی بیت های پروژه دهد می فرصت

 .بگیرند واقعی هایی تصمیم پول نوع این کردن خرج ی نحوه ی باره در که دهد می قدرت آنان به
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 تولیتِ زمینِ جماعتی -

 های ساختمان جماعتی، های باغچه ، پذیر خرید مسکن که است  ناسودبر شرکتِ نوعی( تی ال سی) اعتیجم زمینِ امنای هیئت

 و رساند می برداری بهره به جماعت یک از نیابت به را جماعتی امالکِ سایر و تجاری فضاهای...(  مدرسه،) عمومی کاربریِ

  پذیری، خرید حفظِ به جماعت نیاز با را تصرف امنیتِ حفظ و ینزم به افراد دسترسیِ نیازهای ها تی ال سی. کند می سرپرستی

تولیتْ مالکِ همیشگی زمین  .کنند می تراز هم و تنظیم و ترکیب هم با را بنیادی خدماتِ به محلی دسترسیِ و اقتصادی تنوعِ

 .  رای دهی دارند ی ساکنین و غیرِ ساکنین محله و معتمدین منطقه در مدیریتِ تولیت قدرتِ ماند. همه باقی می

 

 مالکیتِ مشارکتیِ مسکن -

 با را آنان و شود می مربوط مالک چند دارای مِلکِ  یک به  قاعده، این. مالکی- هم یا مشترک مالکیت برای است دیگری اسم این

 اما کنند، می پیدا هم با را ای خانه معامله این های طرف معموال،. کند حداکثر را مالیاتی های تخفیف و نفع تا آمیزد می در هم

  توافقی، ی  دوره یک از بعد. است شده مالک قبال اولی که بشوند ای خانه مالک مشترکاً تا پیوندد می دیگری به یکی هم گاهی

 .دهند می پایان را ملکی بندیِ سهم قراردادِ و فروشند می کامل طور به را مِلک یا خرد می را اش سهم دیگری از یکی

 

 زیستی هم -

 شراکتی هایی فضا با شوند می شریک را تکی ای خانه نفر چند و چندین که است مند هدف جماعت مسکنِ از نوعی زیستی هم

 به نزدیک مدتی به مفهوم، یک عنوان به همزیستی. امکانات سایر طور همین و ها نشیمن اتاق و آشپزخانه، توالت،-حمام مثل

 گرایان، هزاره. است آورده دست به را اش عمده اهمیت اخیر سالیان همین در فقط که هرچند گردد، برمی پیش قرن یک

 .مندند عالقه همزیستی فضاهای به بیشتر همه از که هستند کسانی بین در مخصوصا

 

 گی خانه هم -

 ی رخانهه. اند شده وار خوشه مشترک فضایی دورِ که است شخصی هایی خانه از آمده بوجود مندِ هدف جماعت نوعی گی خانه هم

 است مشترک ای خانه معموال مشاع فضاهای. دارد را خصوصی ای آشپزخانه جمله از سنتی، امکانات همان پیوسته هم به یا تکی

 مشترک روبازِ فضای. باشد بزرگ ای آشپزخانه و فراغتی فضاهای شورخانه، رخت غذاخوری، ی محوطه شاملِ تواند می که

 .گذارند می اشتراک به هم را زن چمن و ابزار مثل منابعی گان   همسایه. باشد ها باغچه و باز فضای پارکینگ، شامل تواند می

 

 مَسکن برای اَبَرخِشت -
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 از فنّاوری این. یافت تکامل و شد ابداع  خلیلی نادر ایرانی معمار دستِ به که است "خاکی کیسه ساختمانِ" نوعی ابرخشت

 زنبوریِ النه ی سازه. دهد شکل فشرده ای سازه تا کند می استفاده رس خاک از پر های سهکی یا ای پارچه دراز ایِ لوله های  الیه

 را قوسی دو و قوسی  تک زورمندِ های پوسته تا کند می استفاده قوسی تاق و پلکانی گنبدهای پلکانی، های قوس از آمدهْ دست به

 این به را افزونی روز ی عالقه "پایداری" های جنبش و طبیعی سازیِ ساختمان های جنبش  گذشته ی دهه دو طیِ در. بسازد

تواند دلنگرانی و تقالیِ بشر را برای سرپناه کم کند و فضایی برای  مسکن با کیفیت، مناسب و ارزان می. اند داده نشان فنّاوری

 بهزیستی فراهم کند.

 برای خلیلی، نادر همکاری با( پناهندگان عالی ریایکمیسا و توسعه ی برنامه) ملل سازمان نهاد دو فارس خلیج اولِ جنگِ از بعد

 . کردند فنّاوری همین با مسکن ی پروژه اجرای به اقدام خوزستان، به جنگ این پناهندگانِ

 های نیاز به دهی اولویت برای مدار-اخالق معماریِ فضیلتِ ایجاد جهت در هایش تالش و ابداع همین خاطر به  نادرِ خلیلی

 .شد شناخته آمریکایی ی برجسته رهبر یک عنوان به ها، خانمان بی

 

 مشاو و کیبوتس سُوْخوز، تاریخِ کُلخوز، به نگاهی -

و  دور از هر گونه حُبّ  ی تحلیل و بررسی و نقدِ فنی و عینی، به توزیعی که شایسته و تولیدی عدالتِ برای فراگیر هایی تالش

یعی در طولِ قرنِ بیستم به عمل درآمدند با این امیدِ مردمِ عادی که به ها در سطح وس  اند. این تجربه بغضِ ایدئولوژیک

 بهزیستی و بهروزی نزدیک شوند.

 

 کلخوز -

شان قرار  مزارع روستاییِ شورایی بودند که بیشترِ محصول ی سوسیالیستی و اتحادِ شورویْ کلخوزها نوعی  بر طبقِ قانون روسیه

( از 2005ها )تا  شود )البته در کنار قطعه زمین کوچک خصوصیِ هر زارع(. امروزه گزارش  هشکلِ اشتراکی تولید و فروخت  بود به

 دهند.  محوِ تقریبیِ کلخوزها در این سرزمین خبر می

 

 سُوْخوز -

رار بر این بگیر بودند. در سُوْخوزها ق سُوْخوزها بر اساس قانون اتحادِ شوروی مزارع دولتی با ابزارِ تولیدِ دولتی و کارگران حقوق

بود که کشاورزیِ سوسیالیستی در باالترین تراز عمل شود و کارگران از باالترین سهمِ ممکن بهره ببرند. بعد از فروپاشیِ اتحادِ 

 شوروی این مزارع خصوصی شدند.
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 کیبوتس -

ادِ شوروی( در سرزمینِ های قرن بیستم )قبل از کلخوزِ اتح ها مزارعی اشتراکی و شورایی بودند که در اولین دهه کیبوتس

اندازی شدند. اصلِ برابری   شرقی و روس( بدونِ دخالتِ دولت راه دستِ یهودیان داوطلبِ مهاجر اروپایی)غالباً اروپای فلسطین، به

ه شکل ها با تغییراتی در ظاهر و باطن هنوز ب شد. امروزه کیبوتس در تولید و توزیع و برابریِ زنان باید در این مزارع مراعات می

 کیبوتس حضورِ فعال دارند.-کیبوتسِ اشتراکی و نو

 

 مُشاو -

 مالکیتِ اصلِ ی پایه بر عموما که مشاو. است تعاونی کشاورزیِ آبادِ کوچ نوعی 274اسراییل در( آباد کوچ: یعنی عبری به) مُشاو،

 و خصوصی مِلک آبادِ کوچ بینِ یانیم حالتی بازنمای است، اشتراکی بازاریابیِ و گرفتن، کارگر از خودداری زمین، خصوصیِ

 . است کیبوتسی اشتراکیِ کامال زندگیِ

 

 ی روژاوا تاربه -

 2012 سالِ داخلیِ مناقشاتِ و جنگ از بعد. است( سوریه شمال و کردستان غربِ) غرب  معنای به کُرمانجی کردیِ به روژاوا

 این. کند جاری سرزمین و خانوار برای را نوین اقتصادِ نوعی کرده تالش که آمده وجود به نظمی سوریه شمالِ در کشور، این در

 . است شده مشهور روژاوا به نظم

 استوار  اوجاالن عبداهلل دموکراتیکِ کنفدرالیسم و ،(آزاداَندیش سوسیالیسمِ) سوسیالیسم لیبرتارییَن ی ایده بر نظم این اساس

ی تقویتِ شوراهای  بوکچین متاثر است. در این نظریه، اوجاالن ایده مورِی آزاداَندیشِشدت از سوسیالیسمِ  ن هم بهٱاست که 

 کند.   طلبیِ را دنبال می شهر( در چارچوبِ مرزهای فعلیِ ملیِ سرزمینی و کنارگذاشتنِ استقالل  ها )انجمن  شهرداری

 

 های زاپاتیستا گردان  بوم -

 های پایگاه که هستند ای سرزمینی تقسیماتِ(  ارِزم) زاپاتیست شورشیانِ خودمختارِ  های (گَردان بوم) شهرداری

 زاپاتیستا، ارتشِ .اند شده تاسیس 1994 دسامبر در و دارند نظامی کنترلِ در چیاپاس مکزیکی ایالتِ در "نوین های زاپاتیست"

 عضوِ یا فرمانده هیچ شان، اساسیِ قانونِ  به بنا. ندارد دست در خودمختار و انتخابیِ شورایی های گَردان بوم این در قدرتی هیچ

اصلِ حاکم بر  .باشد داشته اداری یا مسئولیتی پستِ فضاها نوع این در که تواند نمی "انقالبی بومیان زیرزمینیِ ی کمیته"

                                                                 
 در امانت رعایت و متن اقتضای به کتابْ در یلاسرائ نام به اشاره و دانند می غاصب و گر اشغال را اسرائیل نام به دولتی یا کشور مترجمْ و ناشر - - 274

 ی خواهانه عدالت ی داورانه ارزش موضعِ سوای شناخت، این از مطلوب ی استفاده و اجتماعی های پدیده شناخت. ندارد ارزشی بارِ هیچ و بوده ترجمه

 .هاست آن حیات ی ادامه و برپایی چندوچون برابرِ خواننده در
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اند و آزادانه به هر  هاست که با دولت در صلح ها سال است. زاپاتیست "!چیز هیچ ما برای چیز، همه کس هر برای""شورشیانْ 

 اند.  ی کشور سفر کرده و به معرفیِ خود مشغول  نقطه

 زیستی ساده -

 مثال ها روال  این. گیرد می بر در را فرد زندگیِ سبکِ  سازیِ ساده برای داوطلبانه های( ورزه) روال از تعدادی زیستی ساده

. خودکفایی باالبردنِ یا شود، می گفته( مالیسم مینی) گرایی کمینه اسمِ  به عموما که فرد، اموالِ کردنِ کم: باشند ها این توانند می

 که هرچند. شود توصیف ،"خواهند می که چه آن" جای به "دارند که چه آن" از افراد خشنودیِ با تواند می زیستی، ساده

 زاهد زیستی ساده طرفدارانِ ی همه اما کند، می ترویج را طلبی راحت و تجمل از خودداری و ساده زندگیِ عموما زُهدگرایی

 ی داوطلبانه گزینشِ که چرا جداست، اش بحث کنند می زندگی اجباری فقرِ در که وضعیتِ کسانی از زیستی ساده. نیستند

 تواند فراغتِ بیشتری برای زیستنِ سرافرازانه و شادکام تولید کند. این سبکِ زندگی طبعا می .است زندگی سبکِ

 

 اقتصادِ جایگزینِ رورو -

 ی  توسعه منتقدِ مالیاتی، گرِ کنش دان، طبیعی گرا، طبیعت بردگی، ضدِ فعال فیلسوف، شاعر،  نویس، مقاله ثورو، دیوید هنری

 مدنی، نافرمانیِ ی رساله در حتی و والدن کتابِ در  ،(1962-1817) آمریکایی سرامدِ استعالگرای و مورخِ بردار، نقشه ماشینی،

 از و مدرن و کهنه کاالهای از انواعی مصرفِ به جمعی و فردی گرایشِ فردی، یشتِمع ی باره در کند می اشاره نکاتی به بارها

. کرده معرفی "اقتصاد" عنوانِ با را والدن اولِ بخش دو او .زندگی سبکِ و زیستنِ نوعِ به طور همین و تلگراف، و قطار به جمله

 بوده ای   مسئله اش برای اقتصاد البد کند، شروع صورت نای به را "معنوی تراشیِ پیکر و خودیاری برای مهم ای بیانیه" که کسی

 و قطار به ندهد، کشی هم حساب بی مالیاتِ کس، این اگر و. گذارد می تاثیر اش کالم باقیِ کلِ روی بر که ای مسئله جدی،

 دورانِ متعارفِ ی  توسعه  به و  ،کند وارد( پراگماتیک و گرا فایده نگاهِ از بلکه گرایی، بدویت منظرِ از  نه) هایی خدشه هم تلگراف

 .است شنیدنی البد اش داستان پس باشد، داشته نقد هم "وحشی غربِ رویای" و "طال بزرگ تبِ"

 

 اقتصادِ سیاسی –خوسه موخیکا  -

شده.  ترین رئیسِ دولتِ جهان شناخته ترین و بخشنده زیست شویم که ساده جمهوری آشنا می در منابعِ این بخش، با رئیس

شده و موضع  ترین مسائلِ کشورش و جهان باید روبرو می ناخواه با عینی اش خواه روشن است که موخیکا در طولِ خدمت

های  حل ی آن با زیستِ شخصی آشنا شده و از راه گرفته. در این منابع، با نگاه عمومیِ او به مشکالتِ اقتصادِ جهانی و رابطه می

 شویم. او هم باخبر می

 

 اقتصادِ سیاسی –دال جِیْن گو -

نظیری هم از برخورد با سرانِ کشورها و  ی کم است. اما تجربه شناس انسان و حیوانات رفتارشناسِ شناس، جِیْن گودال نخستی

های  زیستی و فقر را در پیوند با هم و هر دو را هم در پیوند با کنش وکار دارد. او مشکالتِ محیط صاحبان صنایع و اهل کسب

 و فساد سیاره، ِ بوم زیست تخریب در پول قدرتِ زدگی، مصرف ی باره در جهان سراسرِ در گودال  بیند. جین  اد میبازارِ آز

است  کرده منتشر او از جهانی پیامی "هیومن"عظیمِ ی پروژه. گوید می سخن آن از ناشی فقرِ و جمعیت خطر فقر، کاری، البی

 شنویم.  گیرد. سخنان او را می میبندیِ اقتصادِ سیاسی جا   که کامال در طبقه
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 ارنِست فرِدریک شوماخر

  ،"مقیاس-انسان" های فناوری برای اش پیشنهادات خاطر به که بود اقتصاددانی و آمارشناس شوماخر. اف. ای 

 شتِدرنظردا با اقتصاد ی مطالعه: زیباست کوچک او کتابِ 1995 سال در .است شده شناخته "مناسب" و "شده تمرکززدایی"

 دوم جنگ از بعد شده منتشر موثر کتاب 100 از یکی عنوانِ به تایمز ی مجله ادبیِ ی ضمیمه طرف از ،(1973 سال) مردم

تر و اقتصادِ سبز شده  های اقتصادِ نو، اقتصادِ عادالنه ی جنبش نگاهِ متفاوت و نوی او به اقتصاد، دستمایه .شد معرفی جهانی

 است. 

 

 (اقتصاد-نو) نو تصاداق برای شوماخر مرکز -

 "گی خودبسنده" و ،"محلی پولِ"  ،"کن خرید محلی" مفاهیمِ از که اقتصادی کند، می  ترویج را "نو اقتصادِ" شوماخر مرکز

 و ملی  ای، منطقه  محلی، سطوح در عملی کاربرد با را نظری پژوهش که است این اش هدف شوماخر مرکزِ. کند می صحبت

 .اند آن اصولِ از بخشی( روشن) شفاف ارتباطاتِ و "ساز تحول های نظام" از استفاده ها، این از غیر. کند ترکیب المللی بین

 

 شوماخر ی نوشته زیباست، کوچک -

 عبارتِ. شوماخر فردریک ارنست ی نوشته است مقاالتی مجموعه "مردم درنظرداشتِ با اقتصاد ی مطالعه: زیباست کوچک"

 که رود می کار به کوچکی "مناسبِ های فناوری" از دفاع برای تعبیر این. کُر لئوپولد اش، معلم زا است تعبیری  زیباست، کوچک

 منتشر 1973 سال در که کتاب .است تضاد در "است بهتر تر بزرگ" مثلِ عباراتی با و کند، می تر مند توان را مردم گویند می

 گردانی جهانی ظهورِ و 1973 انرژیِ بحرانِ طیِ در را غربی اقتصادِ به شوماخر نقدِ (،1993شد )با ویرایش و تکمیل در 

 و ،"سوم جهانِ"  ،"منابع"  ،"مدرن دنیای": شود می تقسیم بخش چهار به کتاب. 275رساند بیشتری افراد گوش به( شدن جهانی)

اقتصاد در قرن بیست و یکم های تاثیرگذار بر روند جاریِ تغییرِ نگرش به  یکی از کتاب "کوچک زیباست" ."مالکیت و سازمان"

 است.

 

 (شوماخر معرفیِ به) بادِر اسکا  سود هم سازمانِ 

 های باالتر نگاه  کنید. لطفا به عنوان

 

 (سوسیالیسم لیبرتاریَن) آزاداَندیش سوسیالیسم -

 جنبشِ داخلِ در ندهست ای سیاسی های  فلسفه اقتدارگرای ضد گروهِ( لیبرتاریَنیسم سوسیالیست یا)  آزاداَندیش سوسیالیسم

 های سوسیالیست .کنند می  رد را اقتصاد کنترل و متمرکز دولتیِ مالکیت  مثابه به سوسیالیسم تلقیِ که سوسیالیستی،

 یا فدرال های انجمن و مستقیم دمکراسیِ ی   پایه بر که کنند می داری طرف ای شده تمرکززدایی ساختارهای از آزاداَندیش

 اند.  کارگری شوراهای و کارگری، های اتحادیه شهروندی، های جَرگه ،آزاداَندیش( شهرداریِ) دانیِگر بوم مثلِ کنفدرالی

 

 (آزاداَندیش گردانیِ بوم) بوکچین مورِیْ -

او اندکی قبل از انتشارِ کتابِ . بود آمریکایی سیاسیِ فیلسوفِ و دان، تاریخ ور، سخن مولف، اجتماعی، پردازِ نظریه بوکچین مورِیْ

                                                                 
 ک زیباست، اقتصاد در ابعاد انسانی، انتشارات سروشترجمه به فارسی: کوچ - 275
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 دست زد. بوکچین که "محیط مصنوعیِ ما"( به انتشار کتابی در همان موضوع با عنوانِ بهارِ خاموشرخشانِ راشل کارسون )د

 ی اندیشه چارچوبِ در را شهری ریزیِ برنامه و اجتماعی شناسیِ بوم ی نظریه بود شناسی بوم زیست جنبشِ در پیشاهنگی

عنوانِ  تر، از معرفیِ خود به های بعد در سال .بخشید تکامل و کرد تدوین بومی زیست و آزاداَندیش سوسیالیسمِ آنارشیستی،

 شناسیِ بوم سیاستِ ،آزاداَندیش گردانیِ تکیه کرد. از نظر او بوم آزاداَندیشگردانیِ  آنارشیست دست کشید و بر روی بوم

 عمومی هایی(همایش مجلس،)  جَرگه راه از شیتال شود، می نهادینه آزادی آن طیِ در که انقالبی تالشی سازد، می را اجتماعی

 ساختِ تغییرِ اول، درجه مشکلِ"پردازد:  در همین راستاست که به این توصیه می .شوند می تبدیل سازی تصمیم نهادهای به که

 ورم درمنظ – است( ساخت بوم گردان، بوم) شهرداری کار این میدانِ بهترین. بگیرند قدرت مردم که  است شکلی به جامعه

 ".بیافرینیم رو-در-رو دموکراسیِ داریم فرصت که جایی همان – روستاست  شهرک،  شهر،

 

 (نوین مداریِ  کمون) کامیونالیسم -

 به جماعات از شده تشکیل فدراسیون و اشتراکی مالکیتِ که دارد اشاره نظامی به معموال ،(نوین مداریِ کمون) کامیونالیسم

 سیاسیِ ی فلسفه بووکچین، مورِی اسمِ به ای برجسته آزاداَندیش سوسیالیست. کند می پارچه کی را شده محلی مستقلِ شدت

 مستقل های کمون آن در که حاکمیت برای نظامی یا حاکمیت" ی  نظریه شکلِ به کرده پیشنهاد و ابداع را نوینی گراییِ کمون

 با مورد این در "حاکمیت" اصطالحِ. "کمونی مالکیتِ لِروا و اصول" شکل به طور همین و ،"کنند می مشارکت فدراسیونی در

 .نیست خوان هم پایین به باال مراتبِ سلسله یا حکومت یک پذیرشِ

 

 سوسیالیسم اکو یا سبز سوسیالیسم -

 ضد  و سازی جهانی بدیلِ گرایی، بوم زیست سبز، های سوسیالیسم، سیاست از هایی جنبه که است ای ایدئولوژی سبز سوسیالیسم

 اجتماعی، های محرومیت باعثِ داری سرمایه سیستم گسترشِ که معتقدند عموماً اینان. کند می ادغام هم در را سازی جهانی

 فراملی ساختارهای و گر سرکوب های حکومت حاکمیت تحت  امپریالیسم، و سازی جهانی طریق از زیست محیط نابودی و فقر،

 276ای از تجاوزِ اقتصادِ بازار است. های )مشاعاتِ( سیاره  وی حفاظت از همداربر ر  یکی از تاکیدات این نگاه، .شود می

 

 کامیونالیسم اِکو -

 زیستی، ساده های آرمان ی پایه بر  گرا، زیست محیط است ای فلسفه( گرایانه بوم کامیونالیسم ی شده کوتاه یا) کامیونالیسم اکو

 محلیِ جماعات جهانیِ ی شبکه که دارد تصور در را ای آینده کامیونالیسم-اکو. محلی اقتصاد و زیستی، پایداریِ  خودکفایی،

 شده، مرکززدایی های دولت. بنشیند داری سرمایه اقتصادی نظام جای به مرتبط هم به و وابسته هم به اقتصادی نظر از کوچکِ

 .اند کامیونالیسم-اکو اعتقادات از گی همه سبز اقتصاد و زیستی، تنوع کشاورزی، بر تاکید

 

 پیتر کروپوتکین )یاریگریِ دو سویه(

دان و فیلسوف روسی بود که  دان، جغرافی گرِ، انقالبی، دانشمند، طبیعی (، کنش1921 -1842) 277پیوتْر اَلِکسییِویچ کروپوتکین

 کرد. کمونیسم طرفداری می-از آنارکو

 

                                                                 
 ها نک: آخرِهمین کتاب، همدارها )مشاعات( برای اطالع از همدار - 276
277 - https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin
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های داوطلبِ جماعاتِ  مرکزی و متکی به انجمنی آزاد از دولتِ  شده ی کمونیستیِ تمرکززدایی کروپوتکین مدافع جامعه

و  "فتح نان"شان  ترین ها و مقاالتِ زیادی نوشت که برجسته ها، جزوه  بود. کتاب 278گردان-های کارگر خودگردان و بنگاه

ی  اله. در ضمن، مقبود "دو سویه: عاملِ تکاملگریِ  یاری"اش  ی علمیِ برجسته و هدیه "ها ها و کارگاه مزارع، کارخانه"

ی فلسفه اخالقِ آنارشیستی از خود  نوشت و کاری ناتمام در باره "ی بریتانیکا، ویراست یازدهم دانشنامه"آنارشیسم را برای 

 باقی گذاشت.

 

 آنارشیسم -

 ای فلسفه آنارشیسم .ناالزم هم و زاست آسیب هم دولت که باور این بر متمرکز هایی است دیدگاه و ها نظریه آنارشیسمْ مجموعه

 مراتبی سلسله مخالفِ و شوند، می بنیاد تعاونی ی داوطلبانه نهادهای ی پایه بر که خودگردانی جوامعِ دارِ طرف سیاسی، است

 ترِ دقیق توصیفِ بنابه هرچند شوند، می توصیف حکومت  بی جوامعِ غالبا نهادها این. دهد تشخیص ناعادالنه را ها آن که است

 نمایندگی دموکراسیِ و ،(دولت) حکومت داری، سرمایه. آزاد یا مراتب سلسله بی های انجمن ی برپایه اند نهادهایی مولف، چندین

رشته وقایع پرخشونتِ تاریخی از طرف بعضی از   دلیلِ یک این نگرش به .است زا آسیب و ناالزم نامطلوب، آنارشیسم، نگاهِ در

بِ کور تلقی شد. اما در هر صورتِ نگاهی است که نقدِ رادیکال و عنوان برچسبِ هرج و مرج و آشو غلط به اش، به طرفداران

 مراتب دارد. ملت و سلسله-جدی به بحثِ دولت

 

 آنارشیسم اشتراکی -

 هم و حکومت برچیدنِ طرفدارِ هم که است ای آنارشیستی انقالبیِ ی نظریه(  اشتراکی-آنارکو طور همین) اشتراکی آنارشیسمِ

 و کنترل زیرِ و اشتراکی مالکیتِ در تولید ابزارِ که است فکر این در آن جای به چون است، تولید ابزارِ خصوصیِ مالکیتِ برچیدنِ

 .باشد گان ه  تولیدکنند خودِ مدیریتِ

 

 آنارشیسمِ سبز -

. ددار زیستی محیط مسائل روی بر خاصی تاکیدِ که آنارشیسم درون در  است فکری مکتبی( آنارشیسم-اکو یا) سبز آنارشیسم

 و کشاند، می انسانی های کنش برهم نقد از فراتر را آنارشیستی ایدئولوژی که است نوعی به معموال سبز، آنارشیستیِ ی نظریه

 انقالبیِ عملِ به منجر نگاه این. کند می وارد خود های بحث داخل به هم را انسان غیرِ و انسان بین های کنش برهم نقد

متعهد  را خود هم انسان غیرِ آزادی از نوعی به بلکه کند، نمی انسان آزادی وقفِ را ودخ صرفا که شود می ای آنارشیستی

 .است زیستی محیط منظر از پایدار آنارشیستیِ ی  جامعه تحقق اش  بیند؛ باوری که هدف می

 

 اشتراکی -

 به تا کنند می کار هم با یا ند،شو می برانگیخته مشترک ی علقه یا مسئله یک کم دستِ با که است هایی هویت گروهِ کالکتیو

 اندازی پس یا ای اقتصادی سود روی بر لزوما آنان آن  در که کنند فرق ها تعاونی با توانند می کالکتیوها. برسند مشترکی هدفِ

 .باشند هم شکل آن به توانند می اما کنند، می تمرکز

 

                                                                 
278 - worker-run 
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 زراعتِ اشتراکی -

 شکل به را خود های داشته کشاورز چندین آن در که است کشاورزی تولید" مختلفِ انواع کمونی زراعت و اشتراکی زراعت

 در مشترکاً ها مالک-عضو آن در که است ای کشاورزی تعاونیِ اغلب اشتراکی گروه نوع آن.  ".کنند  می اداره مشترک بنگاهی

 نامند. می سازی یاشتراک شود، می کاسه یک زراعتی زمین آن با که فرایندی. شوند می دخیل زراعتی کارهای

 

 کمون -

 زندگی اصولی ی پایه بر و دارند مشترک داراییِ و مال که اند سفره هم آدمِ گروهی ی بریتانیکا  کمون، از دیدگاه دانشنامه

 سایرین و اووِن دِیْل رابرت شهریِ آرمان سوسیالیسمِ. کند می تایید را آن گروه یا شود می وارد گروه به معموال که کنند می

 بروک"  ،"هارمونی نیو" مثل جماعاتی آمریکا، و  بریتانیا در 19 قرن اوایلِ در نوع این از تجربی جماعاتی ظهورِ به شد نتهیم

 است. کمونی اساساً رُهبانی زندگیِ گیرند؛  می الهام دینی اصولِ از ها کمون از خیلی. "اونیدا جماعتِ" و "فارم

 

 روس( آپشینا و میر )کمونِ سنتیِ دهقانانِ

سلسکویه  رسمیِ در بینِ معانیِ دیگر(، یا اسم "جماعت، جامعه"معنای  یا میر )به 279آپشینا )کمون، جماعت اشتراکی(

های روستاییِ  طور  در اوکراین، سیلسکه تواریستووْ همگی جماعت ؛  و همین20 و 19 قرون اُپشِستوو )جماعت روستایی( در

آمدند. این واژه از  ی امپراتوری به حساب می های خصوصی )یا خوتورها( در روسیه گاه ای بودند که غیر از سکونت دهقانی

 280ی آپشی )همدار، مشترک( ریشه دارد. کلمه

 

زمین داشتند که به عنوانِ دولت و  "میر"ی دهقانانِ روسی به شکلِ مالکیتِ اشتراکی در چارچوبِ یک جماعتِ  اکثریتِ عمده

شد. هر خانوار  هایی تقسیم می مینِ مزروعی بر حسبِ کیفیتِ خاک و فاصله از روستا به بخشکرد. ز تعاونیِ روستایی عمل می

قدر  دهی آن بنابه تعداد بزرگساالنِ خانوار حق داشت که مدعیِ یک یا چند تکه زمین در هر بخش باشد. هدف این تخصیص

شکل  ها به زمین اش را بپردازد(. تکه هر کس مالیات ی نیازش( که عملی بود )یعنی که اجتماعی نبود )یعنی به هرکس به اندازه

ها مطمئن شوند. این کار را دولت انجام  ِ زمین شدند تا بر مبنای سرشماری، از برابریِ سهم ای )ادواری( بازتخصیص می دوره

 برد.  داد که از تواناییِ پرداختِ مالیاتِ خانوارها نفع می می

 

 ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول -

 تحولِ یعنی درونِ جامعه، انقالبی تغییر ایجادِ برای است راهبردی و عملی فلسفی، فرایندی ساز، تحول اجتماعیِ تغییرِ

-اجتماعی انقالبِ تا اجتماعی، عدالتِ برای  تالش و فراگیر اجتماعیِ تغییرِ برای است سیستمی رهیافتی روال این. اجتماعی

ساز در پیِ تحولِ توامانِ درون و برون است و به   تغییرِ اجتماعیِ تحول. کند تسهیل را سیاسی و اجتماعی- اقتصادی  فرهنگی، 

اند که برای خلقِ  نات هانِ ویتنامی از رهبرانی  کند. مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و تیک تغییراتِ اجتماعیِ صِرف بسنده نمی

 اند. تحولِ اجتماعی از این شیوه سود برده

 

                                                                 
279 - obshchinaشینا )تلفظ روسی( ، : آپhttps://en.wikipedia.org/wiki/Obshchina  
 برای اطالع از همدار نک: آخر همین کتاب، همدارها )مشاعات( - 280

https://en.wikipedia.org/wiki/Obshchina
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 (تصمیمی جماعتِ) مند هدف جماعتِ -

 چسبندگیِ از باالیی ی درجه تا شود می طراحی اش شروع اولِ از که است داری برنامه( مسکونیِ) اقامتیِ گروهِ جماعت، نوع این

 یا مذهبی سیاسی،  اجتماعی، مشترکِ بینش معموال ،(تصمیمی) مند هدف ی جامعه اعضای. باشد داشته تیمی کار و اجتماعی

 . کنند می دنبال را( جایگزینی) بدیلی زندگیِ سبکِ غلب،ا و دارند معنوی

 

 جماعت سازماندهیِ -

 بر که شوند می جمع سازمانی در کنند می زندگی هم مجاورت در که مردمی آن طیّ در که است فرایندی جماعتی سازماندهی

 .کند می عمل شان مشترک شخصیِ منافعِ محورِ اساس

 

 سازی جماعت -

 یک مثل) منطقه یک در موجود افراد میان در جماعت تقویتِ یا ایجاد سمتِ به که است هایی روال ی عرصه سازی جماعت

 شکوفاییِ چترِ زیر در ها وقت بعضی  مفهوم، این. شوند می گیری هدف مشترک( منفعتِ و عالقه)   عُلقه یک دارای افراد یا( محله

 .آید می حساب به  جماعتی

 

 (ریانیسمکامیونیتا) گرایی جماعت -

 و هویت که است باور این ی پایه بر اش اصلی بحث. کند می تاکید جماعت و فرد بین ارتباطِ بر که است ای فلسفه گرایی جماعت

 در معموال گرایی جماعت. گیرد می شکل جماعتی روابطِ ی واسطه به بیشتر فردگرایی، از کمتری تاثیر با فرد اجتماعیِ شخصیتِ

( جغرافیایی موقعیتِ) مفروض مکان یک در مردم جماعت بینِ در ها کنش برهم ی مجموعه" معنای به تر، گسترده فلسفیِ معنای

 حساب به تواند می جماعت همْ خانواده که چند هر است، "مشترک تاریخ با افرادِ یا مشترک، ی عُلقه با های جماعت بین در یا

 . بیاید

 

 گردانی محلی-جهانی -

 به اصطالح این. است( لوکال) گردانی محلی و( گلوبال) گردانی جهانی ی واژه آمیخته ،(وکالیزِیْشِنگل) گردانی محلی-جهانی

 و سیاسی  اجتماعی، معاصرِ های نظام در متفاوت های گرایش موی به مو  مراعاتِ و احصا و کردن، جهانی همزمانِ رخدادِ" معنای

 .است "اقتصادی

 

 ( سوسیوکراسی) ساالری جماعت -

 های  محیط آفرینِشِ برای هایی حل راه به دستیابی دنبالِ به که است حاکمیتی نظامِ نوعی پویا، حاکمیتِ یا ساالری تجماع

 در رضایت و توافق از استفاده در نظام، این متفاوتِ ی مشخصه . است مولد وکار کسب و ها سازمان طور همین و موزون اجتماعیِ

 بحثِ از پس سازی، تصمیماستفاده از  طور همین و اِجماع؛ حاکمیتِ اکثریت و حتی یِرا حاکمیتِ جای به است سازی تصمیم

 و تر تکمیل جوامع، ی اداره برای رهیافتی عنوان به بیستم قرن اواخر از حاکمیتِ پویا. شناسند می را همدیگر که هایی آدم بینِ

 عمل درآمده است. به ییاروپا ایه شرکتسازی در بسیاری از  ی تصمیماین الگو .است شده مطرح دوباره
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 گرایی محلی -

 "گرایی محلی" کلی، طور به. دهند می اولویت "بودن محلی" به که است سیاسی یی ها فلسفه از ای حوزه  ،(لوکالیسم) گرایی محلی

. کند می بانیپشتی محلی هویتِ و محلی فرهنگِ از و محلی، تاریخِ ترویجِ دولت، محلیِ کنترلِ محلی، مصرفِ و تولید از

 دیده  متمرکز یکدستِ( دولتِ) حکومتِ در هم متضادش و دارد، زیادی اختالفِ متمرکز دولتِ و گرایی منطقه با گرایی محلی

 .شود می

 

 دولتِ محلی -

به ی آن  کوتاه در باره  )شهرداری(ها دارد و کمی هم با بحث محلی گرایی. برای شرحی  گردان  دولتِ محلی ربطی قوی با بوم

 های باالتر نگاه کنید. عنوان

 

 گردان )شهرداری( بوم -

 ظرفیتِ و خودگردانی قدرت شراکتی، جایگاهِ که است منفرد اداریِ تقسیم واحد یک معموال میونیسیپالیتی"گردان یا  بوم

 بخش، حوزه، با باید معموال را واحد این. شود می تفویض آن به باالسری ایِ منطقه یا ملی قوانینِ طرفِ از که دارد قانونی اِعمالِ

 روستا کوچک، شهرِ مثل زیادی کوچک های جماعت یا روستایی قلمروی ی برگیرنده در است ممکن که گذاشت فرق...  و والیت

  کند. های محلیِ نسبتا مستقل ایفا می گردان، نقشِ محوری را در حکومت بوم ".باشند آبادی و

. بدهد معنا هم میونیسیپالیتی یک حکمرانِ سازمان یا کننده اداره سازمان دِخو تواند می میونیسیپالیتی ضمن، در

اهمیتِ این ساختار در استقاللِ . است "منظوره همه" اداریِ زیربخش نوعی "منظوره تک ی ناحیه" برخالف میونیسیپالیتی،

 نسبیِ حاکمیتی آن و نقشِ موثرِ شهروندان در انجمن یا شورای مربوطه است.

 

 (اقتصادی ی نظریه) گی سویه دو یا گرایی ویهس دو -

 :باشد داشته هم به نزدیک حدودی تا کاربرد چهار تواند می( میوچوال یا) سویه دو مفهوم

 (جنبش عنوانِ به) گرایی سویه دو -1

 سویه دو ی بیمه شرکت  -2

 های تامینِ خدماتِ دو سویه( )بنگاه سویه دو سازمان -3

 :است اقتصادی ی نظریه عنوان به گرایی سویه دو  چهارمِ کاربرد اما  -4

 با است ای جامعه دارِ طرف که است ای آنارشیستی فکریِ ِ مکتب و آزاداَندیش سوسیالیستیِ اقتصادیِ ی  نظریه گرایی سویه دو

 فکریْ طرحِ این اجرای موارد از یکی.  سودبری و( تصرف) کاربرد آزادی هنجارهای طرفدارِ یا آزادِ، مصرفِ و اشتغال و ها بازار

 جوابِ که بهره قدر آن درست دهد، می وام بهره کمترین با تولیدکنندگان به که است "سویه دو اعتبارِ بانکِ" تاسیسِ نیازمندِ

 .بدهد را( کارمزد) بانک اداریِ امور

===================== 

 ی توسعه نظریه -

 به توان می چگونه: پردازند می پرسش این به که هاست نظریه از دسته آن به امع نگاهی یا ها نظریه از ای آمیزه توسعه، ی نظریه

 علوم های شاخه و رویکردها گوناگون انواع از هایی نظریه چنین کرد؟ ایجاد جامعه در را مطلوب تغییرات شکل، بهترین
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 قرار بحث مورد ها نظریه این تحوالت آخرین و مختلف های نظریه پدیای فارسی، ی ویکی مقاله در. کنند می استفاده اجتماعی

 .گیرد می

 ی پساتوسعه نظریه -

 و خود نظریه پساتوسعه. است بوده  پساتوسعه ی اندیشه طرح توسعه، ی نظریه های کاستی به منتقدین از بعضی واکنش

 یا ضدِتوسعه نیز) عهپساتوس ی نظریه .شویم این بخش با نظراتِ بعضی از آنان آشنا می در که دارد را خود اندیشمندانِ

 باقیِ روی بر شمالی-غربی ی سلطه است از بازتابی )یا ایدئولوژیِ توسعه( توسعه روالِ و مفهوم کلِ که است معتقد( نقدتوسعه

 را ها آن که) توسعه ی نظریه و توسعه های پروژه ضدِ بر که برخاست ی1980 ی دهه های نقد درونِ از پساتوسعه ی اندیشه. دنیا

ی توسعه در نقاطِ  این نظریه نقدِ خود را با شواهدِ مختلف از روندِ فعلی و گذشته .بود درآمده سخن به( کرد می توجیه

 کند. می مجهزی دنیا  نیافته اصطالح توسعه به

 پایدار ی توسعه -

 های نظام تواناییِ پایدارسازیِ با همزمان انسانی یِ توسعه اهداف کردنِ  برآورده برای است ای  دهنده سازمان اصل پایدار ی توسعه

 توسعهْ این مطلوب ی نتیجه. اند وابسته آن به جامعه و اقتصاد که ای بومی زیست نظام خدمات و طبیعی منابع تامینِ در طبیعی

 نیازهای تامین برای ،طبیعی نظام ثباتِ و یکپارچگی گذاشتنِ زیرپا بدون، منابع و زندگی شرایط که است جامعه در حالتی

 با زنی تاخت و مصالحه بدون را حال نیازهای که شود تعریف ای توسعه شکل به تواند می پایدار ی توسعه. روند می بکار نسانیا

 281.کند برآورده آینده های نسل تواناییِ

  رهنما ماید -

ر این کتاب برای شناختِ است که د توسعه پسا نامدارِ متفکرانِ از یکی و توسعه منتقد ایران، علومِ وزیر اولین رهنما مجید

 اش، به مراجعی اشاره شده است. بیشتر از اندیشه

 

 ایلیچ  ایوان -

 و متعارف؛ پزشکیِ صنعتِ رسمی، آموزشِ انرژی، ی گسترده مصرف و توسعه منتقدِ کاتولیک، کشیشِ فیلسوف، ایلیچْ ایوان

( پساتوسعه نامدارِ متفکرِ) رهنما مجید و( پرورش و موزشآ رادیکال فیلسوفِ و معلم) رِ فریه پائولو با او. است گرا بوم زیست

 ای ماهیچه انرژیِ از استفاده و دوچرخه رواج لذا و کرد می تاکید انرژی جهانیِ مصرفِ کلِ کاهش به. داشته نزدیکی و همفکری

 .دانست می انرژی بحران و زیست محیط تخریب فقر، جهانیِ بحران ی دهنده کاهش و ساز دوران را خودرو جای به

 

 هاج نوربرگ هلنا -

 شدت به مرز در که است داشته هند الداخِ منزویِ ی منطقه به سفری دانشجویی دوران در ،سوئد اهل ،هاجْ نوربرگ هلنا

 ورودِ مشهور و روشنِ  های  نمونه از یکی بعد، سال 20 تا بعدی سفرهای و سفر این از او گزارش. دارد قرار چین با هند امنیتیِ

 پایدار را معیوب چند هر تعادلی توانسته می و بوده سرگرم خود کار به قبال که است ای جامعه به مدرنیته عناصرِزای  سیبآ

 .نگهدارد

 
                                                                 

های مهمِ  پوشیِ این دیدگاه از بحث گذارند: چشم گشت میمتفکرانِ پساتوسعه در همین تعریف، حداقل بر روی چند واقعیتِ دیگر از نظر خود ان - 281

پوشی از ورود به    ها و چشم بوم تاریخی مردمانِ زیست-نفی نگاه کاالیی به محیطِ زیست و طبیعت، لزومِ کاهشِ جهانیِ مصرفِ انرژی، نابودیِ دانشِ بومی

 .در اقتصاد رایج بازار "یا رشد یا مرگ"بحث 
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 سرژ التوش -

 و اقتصادی روابط متخصص که او. است اقتصاد در جنوب-پاریس دانشگاه فرانسویِ ی بازنشسته ممتاز ستادا التوش سرژ

 کرده ابداع  اقتصادی کیشی راست به نسبت انتقادی ای نظریه است، اجتماعی علوم شناسیِ معرفت و جنوب،-شمال فرهنگیِ

 .کند می رد را پایدار ی توسعه مفهوم و مصرفی ی جامعه اجتماعی، علوم در باوری فایده اقتصادباوری، او. است

 

 گردانی محلی-جهانی -

 های باالتر نگاه کنید. لطفا به عنوان

 

 عکوسرشدِ م -

 ضد بومی، زیست اقتصاد های ایده بر که است اجتماعی و اقتصادی سیاسی، جنبشی رشدْ مهارِ یا رشد ضدِ یا معکوس رشدِ

 هم "رشد های محدودیت" بستِ بن به پاسخ در اساسی راهبردی معکوسْ رشدِ. است استوار داری سرمایه ضد و گرایی مصرف

 معکوس رشدِ فعاالن و اندیشمندان(. "رشد پسا" و 282"توسعه باالی" کشورهای در معکوس رشدِ مسیر: نک) آید می حساب به

 مدتِ بلند مشکالت ی ریشه ازحدْ بیش مصرفمعتقدند  زیرا هستند، –اقتصادی انقباض – مصرف و تولید ابعاد کاهش مدافع

 .است اجتماعی نابرابری و محیطی زیست

 

 (خدمت یا کاال واحدِ یک قیمتِ در  هنشد محاسبه جانبیِ اررا ِ) ها   فکنده  برون -

 یا هزینه آن گرفتنِ عهده به که گذارد می تاثیر طرفی بر که است منفعتی یا هزینه( externality) فکندهْ  برون اقتصاد، در

 و اه هزینه تواند نمی( خدمتی یا) محصولی معادلِ قیمت که دهد  می رخ موقعی اغلب  فکنده برون. نکرده انتخاب را منفعت

ی قیمتِ  مفهوم در پایین آوردنِ فریبکارانهاهمیتِ این  .کند منعکس را( خدمت یا) محصول آن  حقیقیِ های منفعت

تولیدکننده و جریانِ رشدِ قهریِ مدتِ  کوتاهو به نفعِ  ،طبیعی و انسانی ، مشاعاتِکننده آزاد به ضررِ مصرف کننده در بازارِ مصرف

 اقتصاد.

 

 ۲۸۳(پارادایم تغییرِ جهتِ) ارهو مدل تغییرِ جهتِ -

 ذهنی الگوهای و تفکر در پارادایمی و اساسی تغییر به غالباً  پارادایمْ تغییرِ جهتِ یا واره مدل تغییرِ جهتِ یا انگاره جهتِ تغییرِ

کاربرد این بحث در اقتصادِ اهمیتِ  .کند می لمتحو را دیدگاه یک کالن و خرد مبنای نهایت در که شود می اطالق اندیشیدن

های بدیهیِ اقتصادِ معاصر با پارادایمی دیگر  جاست که وقتی به موضوعات و پدیده اسی و اقتصادهای نوینِ جایگزین در آنسی

از  ای تازهو درهای  شدهگر عوض  گر و تحلیل اصلی( در ذهنِ و نظرِ مشاهده های غالب )جریان ، ممکن است کل دیدگاهشودنگاه 

 وی او باز کند.های قبال نامکشوف را بر ر حل راه

 

 ریزوم و ژیل دلوز

                                                                 
282 - overdeveloped 
283 - paradigmواره، الگوواره، دیدمان، پارادایم : مدل 
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 -1972( ریزوم284 مفهومِ فلسفیِ ابداعیِ ژیل دلوز285 و فلیکس واتتاری286 در پروژه ی "سرمایه داری و روان گسیخته گی
1980(" است. این همان چیزی است که دلوز آن را "تجسمی فکری"   بر پایه ی ریزومِ گیاهی می داند287 که از آن کثرت 

 و چندگانه گی را برداشت می کند.

 

وقفه  پیوندهای بی"کند. ریزوم با  درخت مقاومت می-عنوانِ مدلی برای فرهنگ، در برابرِ ساختارِ سازمانیِ نظامِ ریشه ریزوم، به

ی اجتماعی مشخص  های قدرت، و شرایطِ مرتبط با هنر، علوم و مبارزه شناختی، سازمان های نشانه شده در بینِ زنجیره ایجاد

گی است.   پرده گی، و میان ه  بود-یابد. ریزوم شروع و پایانی ندارد؛ همیشه در حالِ میانه، بینِ چیزها، بینا هویت می شود و می

)چادرنشین( برای  وار جای آن طرفدارِ نظامی کوچنده کند، و به مندی و تاریخ مقاومت می جنبشِ مسطحِ ریزوم در برابر زمان

 کند. استفاده می اجتماع ایِ ریشه-درختیمدلِ جایگزینِ الگوهای ین استعاره برای توضیح ژیل دلوز از ا .رشد و انتشار است

 

 ۲۸۸همدارها )مشاعا (
اند، مثلِ موادی طبیعی از قبیلِ هوا، آب، و خاکِ  ی اعضای یک جامعه همدارها منابعِ فرهنگی و طبیعیِ در دسترسِ همه

عنوانِ  توانند به شوند. همدارها می و نه با مالکیتِ خصوصی نگهداری می شکل مشترک پذیر(. این منابع به پذیر )سکونت زیست

کنند.  های کاربر( برای منفعتِ فردی یا جمعی مدیریت می های آدمیان )جماعات، گروه منابعی طبیعی هم تلقی شوند که گروه

جتماعیِ( غیرِرسمی است که از سوی های ا های )روال طور معمول و مشخص نیازمندِ یک رشته هنجارها و ارزش این تعریف به

گری  رانی و اداره حکم توانند به صورتِ یک روالِ اجتماعیِ  کار گرفته شوند. همدارها می به 289گری رانی و اداره یک سازوکارِ حکم

ایی که خودِ یک منبع هم تعریف شوند که نه به دستِ دولت یا بازار، بلکه از سویِ جماعتِ کاربرانی که منبع را از راهِ نهاده

گرفته، مثلِ ، خیابانی که اقدامِ  اجتماعیِ عمومیِ خاصی در آن صورت  در تعاریف تازهکند.  آفریند خودگردانی می منبع می

 آیند. حساب می ها به هم جزو همدار یا کتابی خاص پدیا میدان التحریرِ قاهره، یا سایتی مثل ویکی

 

 

 

 

 

                                                                 
284 - https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)  
285 -  Gilles Deleuze 
286 -  Félix Guattari 
 زیرزمینی های ساقه این. شود می گفته گیاهان از برخی در زمینی زیر های ساقه به شناسی، گیاه در( rizomeیا  rhizome) ریزوم یا ساقه زمین - 287

 رشد قابلیت بکاریم و کنیم جدا را ساقه زمین از ای قطعه اگر گیاهان از بسیاری در. کنند می عمل رویشی تکثیرِ اندام عنوان به و هستند افقی رشد دارای

 پدیای فارسی( زمینیِ ترشی، زنجبیل و زردچوبه اند. )ویکی های آن سیب هداشت. نمون خواهد زدن ریشه و
288 - commons .https://en.wikipedia.org/wiki/Commons)نک: همین کتاب، همدارها )مشاعات ، 
 آورد. داشت، ارتقاء و گسترش و انضباطِ الزم را به عمل در می اهمنظور هر نوع سازوکاری است که مقررات استفاده، نگ - 289

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Commons
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 دایاساروُ

 جلدِ دوم   
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 اه پیوست

 

 

 

 

 

 ها  پیوست فهرستِ

 جایگزیناقتصادهای   جستاوی در  و گاندی از مستقل همگرای نظرا  و تاربیا 

========================== 

 روستا بوم -

 روستا )جی ای ان(  ی جهانی بوم شبکه -

 سود اسکات بادِر )به معرفیِ شوماخر( سازمانِ هم -

 گِرَمین بانک -

 وام( اعتبار )خُردِه خُردِه -

 ی جهانیِ خرده اعتبار( کیوا )شبکه -

 های تامینِ خدماتِ دو سویه بنگاه -

 ها تعاونی -

 اقتصادِ سوسیال -
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 شهر گذار -

 های محلی پول -

 محلی خرید – محلی اقتصادِ -

 برای محل تولید – محلی اقتصادِ -

 دولتِ محلی -

 گرایی محلی -

 بندیِ مشارکتی بودجه -

 تیتولیتِ زمینِ جماع -

 مالکیتِ مشارکتیِ مسکن -

 زیستی هم -

 گی خانه هم -

 اَبَرخِشت برای مَسکن -

========================== 

 تالشی فراگیر برای عدالتِ تولیدی و توزیعی –نگاهی به تاریخِ کُلخوز، سُوْخوز، کیبوتس و مُشاو  -

 مردمی سازمانی  – حلِ ایدئولوژیکِ مهندسیِ اجتماعیِ کالن راه -کلخوز  -

 سازمانی دولتی –حلِ ایدئولوژیکِ مهندسیِ اجتماعیِ کالن  راه -سُوْخوز  -

 حلی داوطلبانه و ایدئولوژیک  راه -کیبوتس   -

 حلی تعاونی و داوطلبانه راه -مُشاو  -

 ی روژاوا  تجربه -

 های زاپاتیستا گردان بوم -

========================== 

 زیستی ساده -

 ین ثورواقتصاد جایگز -

 اقتصاد سیاسی –خوسه موخیکا  -

 اقتصاد سیاسی –جِین گودال  -

========================== 
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 ارنست فردریک شوماخر -

 اقتصاد(-مرکز شوماخر برای اقتصاد نو )نو -

 ی شوماخر کوچک زیباست، نوشته -

 (شوماخر معرفیِ به) بادِر اسکات سود هم سازمانِ -

========================== 

 )لیبرتاریَن سوسیالیسم(  آزاداَندیشسوسیالیسم  -

 (آزاداَندیشگردانیِ  مورِیْ بوکچین )بوم -

 مداریِ نوین(  کامیونالیسم )کمون -

 سوسیالیسم سبز یا اکو سوسیالیسم -

 اِکو کامیونالیسم -

 (سویه دو یاریگریِ) کروپوتکین پیتر  -

========================== 

 آنارشیسم -

 نارشیسمِ اشتراکیآ -

 آنارشیسم سبز -

 کروپوتکین پیتر آنارشیسمِ -

========================== 

 اشتراکی -

 اشتراکی زراعتِ -

 کمون -

 روس( دهقانانِ سنتیِ کمونِ) میر و آپشینا -

========================== 

 ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول -

 مند )جماعتِ تصمیمی(  جماعتِ هدف -

 اندهیِ جماعتسازم -

 سازی جماعت -
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 گرایی جماعت -

 گردانی محلی-جهانی -

 سوسیوکراسی -

 گرایی محلی -

 دولتِ محلی -

 گردان )شهرداری( بوم -

 ی اقتصادی( گی )نظریه  گرایی یا دو سویه دو سویه -

 کروپوتکین پیتر ، سویه دو یاریگریِ -

 دلوز ریزوم و ژیل -

========================== 

 ی توسعه  ریهنظ -

 پساتوسعه  -

 ی پساتوسعه نظریه  -

 ی پایدار توسعه -

 مجید رهنما -

 ایوان ایلیچ -

 هلنا نوربرگ هاج -

 سرژ التوش -

 گردانی  محلی-جهانی -

 رشدِ معکوس )ضدِ رشد( -

 (کاال یا خدمت واحدِ یک قیمتِ در  نشده محاسبه جانبیِ اثراتِ)ها   فکنده برون -

 (پارادایم تغییرِ جهتِ) واره مدل تغییرِ جهتِ -

 ریزوم و ژیل دِلوز -

 همدارها )مشاعات( -
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تاربیا  و نظرا  مستقل از گاندی، در جستاوی اقتصادهای 

 ین جایگز
ی جنوبی کرد و در هند در آفریقا هدفمنداقدام به تاسیسِ دو جماعتِ  "تا این آخرین"گاندی بعد از خواندنِ کتابِ   طور که دیدیم،  همان

گاندی تا چه حدی -حلِ راسکین که بفهمیم تجسمِ عملیِ راهِ تر و دنبال کرد. برای این تر، مدون ِ حل را تکمیل هم به شکلِ جدی همین راه

پس از این، کاوش و  ی خود او و تجربیاتِ بعد از او تا امروز نگاهی بیندازیم؛ با این امید که بر واقعیات تکیه دارد، بهتر است به تجربه

تری برای  فرصتِ خردمندانه  ها بیشتر روشن شده و سرانجام، حل نوع راه  بودن یا نبودنِ این پژوهش و جستجوی بیشتری انجام شود تا مفید

  های دردناکِ قرن بیستم تبدیل نشود. گان فراهم شود. فرصتی که به تکرارِ آزمون زده کاهشِ درد و رنجِ خیلِ عظیمِ فالکت

 

 "دستِ پنهانِ بازار"که آدام اسمیت با  290ی"بازارِ آزاد"بودنِ نظامِ  همراه با اثباتِ ناکارکردی 21داشت که قرن  بهتر است به این نکته توجه

ِ زیادی در  ی بهداشتی گرایانه های بسیار نو و غیر فرقه است. تالش شروعی نویدبخش داشته  بود، اش را داده گستری ی عدالت وعده "بازار

                                                                 
تواند به این بازارها اطالق شود، مخصوصا امروزه که بازار  وجه نمی اند که صفتِ آزاد به هیچ  طورِ جدی مدعی های اقتصادی به بعضی استدالل - 290

عالوه، با   توان راند، به های مختلف سخن از آزادی نمی نات رشد در جغرافیاها و تاریخها، نابرابری امکا است. در حضور نابرابری فرصت گردانی شده جهانی

ها به سمتِ  ی پول  یابیِ همه ملت، و نهایتا جریان-دارانِ هر دولت پشتوانه و حرکتِ دائمیِ قدرتِ خرید به سمتِ پول وجودِ جریانِ اجباریِ رشد، پولِ بی

 باشد.  "آزاد"تواند هرگز  ر دیگر نمیی دالر، این بازا کشورِ صادرکننده
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ی بازارِ آزاد،  شده و فراگیرنده روند که در بیرونِ نظامِ تعریف های مستقل، به این سمت می  کمکِ رسانه اسر دنیا در حالِ انجام است که بهسر

یتِ این تجربیات در صورت موفق  کنار بمانند. سازِ آن تا حدودِ چشمگیری بر  ریزی کنند که از تاثیراتِ هاویه مقیاسی را پی-های کوچک نظام

های نامستند و پیامبروارِ  بینی ها، پیش برخالف نظرپردازی–پذیر و عینی  شدت سنجش ناپذیر و به  هستند بزرگ، برگشت هایی گام  نسبی،

هشِ بازده، و کا هایی برای اقدامِ واقعیِ زودبازده و میان ی الگوها و نمونه در جهتِ ارائه  – مخالفانِ سرسختِ اونیز امثالِ آدام اسمیت و 

 . 291مخاطب-گر ملموسِ درد و رنج برای کنش

 

دلیلِ کوچکیِ  بار، به مقیاسِ اجتماعیِ مصیبت های کالنْ های پیچیده، و برخالفِ مهندسی پردازی ها و نظریه دور از حرافی  هایی که به نمونه

خوبی  چرا که پاسخ را به  کنند، سرعت روشن می بهبودنِ ریسک در نزدیکیِ صفر، تکلیفِ کاربرِ نهایی با الگوی اجرایی را  و پایین  مقیاس،

بعدیِ یِ هاو جستجو های در پیشِ رو پیوست اند. مطالعه اکنون در حال انجام ها هم شان لمس کنند. این تالش  توانند در معیشتِ روزمره می

 کرد. مندان روشن خواهد بیشتر، نکاتِ مهمی را برای عالقه

دیگر نقشِ  ،جا های ذینفع است. در این بخشیِ اعضایِ گروه توان-باالزنی و خود آستین ی مهم، گرایش به خود ههای نو، نکت در بیشترِ راهِ حل

پردازانِ  گان، کارشناسانِ مزدبگیرِ دولتی و شرکتی، مبلغانِ سخنور، نظریه مرشد، معلم، گروهِ نخبه  مراد،  ایدئولوژی، فرقه، پیشتاز، رهبر،

-خود"گری و آموزشِ کوتاهِ اولیه و  جای آن نقشِ تسهیل شود، و به رنگ شده و یا اصال حذف می کم وپولیستپ کالن مقیاس، و شیادانِ

 شود.  پس از آن پر رنگ می "سپاریِ

ده، کر نوع جماعات در قرن بیستم، ایدئولوژی و فرقه و مراد، نقش اصلی را بازی می های گسترده و ماندگار یا ناپایدارِ این در بیشترِ تجربه

ریزیِ دولتی، یا داوطلبانه، یا سکوالر یا از نوع دینی  های بسیار تلخی را از خود به یادگار گذاشتند، چه از نوعِ برنامه طوری که تجربه به

گردانی ی خود کردن زندگی بر پایه ی آمریکا(. اما نسلِ نو، با استفاده از آن تجربیات به راهبردهای عملی و عینیِ ساده )مخصوصا در جامعه

 کند.  ای و آخرالزمانی توجه بیشتری می های انزواگرا، هزاره  ها، فرقه  ها، فارغ از ایدئولوژی  از فرد گرفته تا جماعت

 

وقفه، و از  زیستی و نفی مذهبِ مصرف، مقابله با نیاز و میلِ قهریِ بازار به رشدِ بی ها به بحثِ ساده حل از طرفِ دیگر، توجهِ عمومِ این راهِ

 سازیِ فعال با محیطِ زیست است.  ویی دیگر، همس

گراییِ اقتصادی )تامینِ معیشتِ شخصی(، خود نوعی اقتصادِ جایگزین است که کلِ هستیِ اقتصادیِ فرد را  زیستیِ از منظرِ عمل ساده

  کمتر از دیگران، ند و به این ترتیب، فردْک تر می تاهمی کند و نقشِ کمیتِ نسبیِ درامد را در زندگیِ او، نسبت به سایرِ افراد کم دگرگون می

 .شود متاثر میناپذیر  های بیرونی، فراگیر و دسترس از بحران

 

ی بازار و تولیدِ انبوه و  وقفه شود که منشاء آن در ذاتِ رشدِ بی ی می"مذهبِ مصرف"توجهی کافی به نقشِ   های نو، در تجربه

 شود از این مذهب دوری شود. است که سعی می ای ه  همین دالیل و به دالیلی سیارهگان است. ب کننده وانیِ مصرفچشمیِ ر هم چشم

                                                                 
 گر معمولی و ذینفع است. ها مخاطبْ همان کنش های مرسوم، مخاطبْ معموال دولت است. اما در این سیاق حل ِ در راه - 291
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یابیِ  ی اجتماع تولیدکرده، با میل و اجبارِ رشد ها، و تخریبی که بازارِ امروزی در کلِ پیکره یابیِ نابرابری ها، با توجه به شدت حل در این راه 

کنندگان را بشنود. این مقابله، بر خالفِ  ترمز، کندتر شود و صدای کلِ مصرف     کلِ این نظامِ بی شود، تا نهایتِ بازار مقابله می وقفه و بی بی

انجام شود و یا با  تر ِ سبکِ زندگی و زندگیِ اصیل و تغییر تواند صرفا با نخریدن ی قرن بیستم، قهری نیست، بلکه می بعضی الگوهای عمده

زده در پیش گرفتند )تا آخرش مصرف کن؛ تا موقعِ  ، آمریکاییانِ بحران1930که در بحرانِ رکود  هایی گرفتنِ شیوه کمتر خریدن و در پیش

 ات رو بدونِ اوون بچرخون!(  اَزَش کار بکش؛ ننداز دور، تعمیرش کن؛ یا اصالً زندگی  شدن، اوراق

 

ای در محیط زیست و جانداران و  سابقه چنان تخریبِ بی ی مراجع ملی و جهانی، آن بنا به گواهیِ همه  همین اجبار و میل به رشدِ پیوسته،

های  راه 292سال دیگر ممکن است نازیستنی شود. ی زمین تا چند اندازهای طبیعیِ سیاره ایجاد کرده که کره گیاهان و جمادات و چشم

تاکید  -جان گیاه و طبیعتِ ظاهرا بی جاندار،–شدت بر روی حفظِ محیط زیستِ کل سیاره  ی اقتصادِ نو و تامینِ عدالت و انصاف، به تازه

ی در قرنِ گذشته، دستِ کم به این چهار نکته "آدام اسمیت"حلِ  های جایگزینِ راهِ ها در حالی است که اکثریتِ رهیافت کنند.  این می

  293اند.  توجه بوده بی

 

های واقعی  ملت و تاکید بر جماعت-به ساختارِ دولت آنان اعتنایی اغلب های جایگزین چشمگیر است، بی  حل ی مهم دیگری که در راهِ نکته

هایی که   دولتها ندارند.  داشتی از دولت . لذا چشماند و با همسایگانِ خود در تعامل داشته ی جغرافیایی منافعِ مشترک است که در یک حوزه

معیشتِ ی فرودستان برای تامینِ  کار و تالشِ روزمرهسازیِ جریانِ ابت روانشان معموال  شان، اولویتِ یکم شان گرفته تا بدترین از بهترین

 گیری یا برای ابد.  ی بعدیِ رای  شان بقاست، چه در دوره نیست، بلکه اولویت مندانه و زندگیِ رضایت سالم

 

اقتصادی، اجتماعی و معموال برای مشکالتِ  اصلی( و روشنفکرانِ جریانِ غالب )جریانْ ها(  )آپاراتچیک هایی که کارشناسانِ رسمی حل راهِ

های  در فصل کسبِ رای اکثریتِ عددی از راهِاش  ملت است که بهترین نوع اداره-در چارچوبِ همین ساختارِ دولتهمگی دهند  می سیاسی

بیرون از هایی  حل و راه ساالری پیدا کرده باشند های نوتری برای مردم های جایگزین ممکن است چاره در حالی که راهِ حل است. انتخاباتی

 .294درستبرای اقتصاد و معیشتِ درست و حکمرانیِ  شده انگاشته بدیهی و ابدیهای  چارچوب

 

 :کندوکاوِ بیشتراعتنای اولیه و سپس اند، سکوهایی هستند برای  آمده هایی که در جلدِ دوم ساروُدایا پیوست

                                                                 
کشور جهان تالیف  40دانشمند از  91به فارسی. گزارشِ اقلیمیِ جدیدِ سازمانِ ملل را  "2040آخرالزمانِ محیط زیستی تا سال "نک: بحثِ  - 292

تر  جا وخیم اند. وضعیت در خاورمیانه از همه پژوهشِ علمی را بررسی کرده 6000(. آنان برای نوشتنِ این گزارش، بیش از 2018اکتبرِ  8اند )در  کرده

 "اند. شده نزدیک «آخر روز» به دیگر کشور 16"است: 

 15s://www.ipcc.ch/report/srhttp/  در همین کتاب و نیز:  "رشد معکوس"بومی در بخشِ  ّ پایِ زیست و نک: رد

www.footprintcalculator.org  
 به گاندی"پدیا نگاه کنید به بخشِ  پذیری و وثاقتِ ویکی اعتماد پدیا. برای آشنایی با میزان اند از ویکی هایی های جلدِ دوم، ترجمه بیشتر نوشته - 293

 در اواخر جلد اول همین کتاب. "نامه دانش روایتِ
294 - good government 

https://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.footprintcalculator.org/
http://www.footprintcalculator.org/
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 295روستا بوم

ی اجتماعی، فرهنگی،  بیشتر در زمینه "پایداریِ"حرکت در مسیرِ  "هدفِ"است که با   )تصمیمی( یا سنتی "جماعتی هدفمند"روستا،  بوم

های  شود تا محیط کند. این ساختار از طریقِ فرایندهای خودیِ محلی و مشارکتی با آگاهی طراحی می شناختیک عمل می اقتصادی و بوم

ترند، و  شان هم کوچک نفر جمعیت دارند، هرچند بعضی 250تا  50ترِشان از اجتماعی و طبیعیِ خود را احیا و حفظ کند. بیش

شده از جماعاتِ فرعیِ  ای تشکیل روستاهای بزرگ تری وجود دارند که به صورتِ شبکه ترند. اغلب، بوم روستاهای سنتی اغلب بزرگ بوم

در  –دستِ کم در اول کار عضونیستند که –های کوچک  یا سایر گروه ها، سنخ، خانواده روستاها از راهِ حضورِ افرادِ هم ترند. بعضی بوم کوچک

غیرِ رسمی و غیرِ حقوقی( در کارهای جماعت مشارکت   ،"دوفاکتو")یعنی به صورتِ  "در عمل"شوند و  روستا مقیم می ی بوم کناره

 کنند. می

                                                                 
295 - https://en.wikipedia.org/wiki/Ecovillage  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecovillage
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شوند. اینان به  سفره می یکدیگر شریک و هم "معنویِ-نگیفره"و  "اجتماعی-اقتصادی"، "شناسیک بوم"های  روستاها در ارزش اهالیِ بوم

طور ایجاد  و مدیریتِ موادِ زائد و همین  ونقل، آب، حمل  های مخربِ برقی، هایی برای نظام شکلِ ملموس و جدی به دنبال جایگزین

لی از آنان نابودیِ اشکالِ سنتیِ جماعات، شان باشند. خی ها بوده و پشتیبان ترِ اجتماعی هستند که بازتابِ آن جایگزین های بزرگ نظام

داری  مزرعه"، "گستریِ( شهری گی )دامن شده وِلو"های طبیعی،  گرانه، تخریبِ زیستگاه ی اسراف"مصرف گرا"های زندگیِ  سبک

ده شوند تا از بروزِ بینند که باید تغییردا هایی می شکلِ گرایش ای( را به واره های فسیلی )سنگ اتکایی به سوخت-، و بیش"ای کارخانه

 تری برای زندگی بیافرینند. بخش تر و رضایت های غنی شناسیک جلوگیری کنند و راه مصیبتِ بوم

 

دارند. اما  "تاثیرات باززاینده"یا  "شناسیک حداقلِ تاثیراتِ بوم"کنند که  مقیاسی را به عنوانِ جایگزین عرضه می-روستاها جماعاتِ خُرد بوم

روستاها یا جی ای  ی جهانی بوم شبکه"کنند )نک: مثال به  های خود همکاری می با روستاهای همتای خود در شبکهاین جماعات غالبا 

"هزار روستا ده"شبیه ابتکارِ  "عملِ گروهی"(. این مدلِ "ان
 کند.  کاال در سراسر جهان حمایت می 297ی"تجارتِ منصفانه"است که از  296

 

 (.2013اندازد )کانینگهام و ورینگ،  ی آموزشی راه می پایدار خیریه ِ زندگیِ روستا برای ترویجِ سبک بوم

 تعریف

روستا را این طور معرفی  آمد. گیلمَن بوم ها تعریف معیار بحساب می روستا مطرح کرد که سال ، تعریفی از بوم1991رابرت گیلمَن در سال 

 کرد:

پارچه  هم "ضرر به دنیای طبیعی بی"شکلی  های انسانی در آن به که فعالیتنمایی -مقیاسِ تمام-گاهِ( انسان سکونت -آبادیِ )کوچ نشینِ

 نهایت پیش بروند. ای بی و بتوانند با موفقیت به درونِ آینده  اند که پشتیبانِ تکامل و بالیدنِ بهداشتیِ انسان بوده، )یکپارچه( شده

 

 روستا را به این شکل تعریف کرد: اخر بومروستا، همین او ی جهانیِ بوم کوشا ژوبرت، مدیرِ اجراییِ شبکه   

جماعتِ روستایی یا شهریِ هدفمند )خود تصمیم(، یا سنتی که از راهِ فرایندهای خودیِ محلی و مشارکتی در هر چهار بُعدِ پایندگی 

 شان را احیا کنند. طبیعیِشوند تا محیطِ اجتماعی و  شناختیک و اقتصادی( طراحی می  بوم )پایداری(، )یعنی ابعادِ اجتماعی، فرهنگی،

                                                                 
296 - sustainability-https://www.tenthousandvillages.com/mosaic/celebrating/     

     i l lageshttps://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Thousand_V 
297 - https://www.fairtrade.net/  

      https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade 

https://www.tenthousandvillages.com/mosaic/celebrating-sustainability/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Thousand_Villages
https://www.fairtrade.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade
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ای مشخص در نظر گرفته شوند. آنان در بیشترِ  که نتیجه ، به جای این می شوند روستاها به صورت فرایندی جاری دیده به این طریق، بوم

الح به سمت الگوهای کنند ، مثال بر روی زیست بوم، اما برای بازسازی و اص موارد بر روی یکی از چهار بُعد پایداری )پایندگی( تمرکز می

گیریِ پایداری )پایندگی( کافی نیست؛ اصالح و احیای تار و  پودِ زندگی کاری است حیاتی  هدف  یابند. از این نگاه،  نگر تکامل می جانبه همه

 اقتصادی و فرهنگی.   محیط زیستی ،  ی چهار بُعدِ پایداری انجام شود یعنی در ابعادِ: اجتماعی، و باید در همه

 

(،  ساختارهای 2013ام. )  دوُن،  ی بِیْ روستاها هم در این چند ساله تکامل یافته اند، به صورتی که امروزه بنا به نوشته ا بهبودِ فناوری، بومب

 تری دارند. پیچیده

 

خورد که  ( گره نمیسیاسی یا گروهیِ  ای خاصی )چه از نوع مذهبی، ها یا نظام های اعتقادیِ فرقه روستا عموما به سازمان مفهوم بوم

 .  یا کـُـمون  ی دینی،  ساختارهایی مثل صومعه، فرقه  اند،  ارتباط بی 298گرایی مستقیما با محیط

 چه تاریخ

از طریق  70و  1960ی  در دهه "برگشت به زمین"اشتیاقِ امروزی برای این نوع جماعت به شکل آشکار با جنبشِ اشتراکیِ )کمونیِ( 

که جِیمز کِلمنت وان پِلت در  299مثل تعاونیِ زمینِ مِکاسووکی  شان هم باقی مانده اند، های که هنوز اولین نمونه  دشو جماعاتی متمایز می

گی و  خانه ( بنیاد کردند. این جنبش بعدها بیشتر بر روی جنبشِ  هم1973تاالهاسیِ فلوریدای آمریکا با کسانی دیگر )در ماه می 

، رابرت گیلمَن و دایان گیلمَن با 1991در  تمرکز و سازماندهی کرد. بعدها،  1980ی  ط با آن در دهههای جماعتیِ جایگزینِ مرتب جنبش

"سازمان تولیتیِ گایا"ای را برای  هم بررسی
رنگِ محیط زیستی  که در آن هر دو پی "روستاها و جماعات پایدار بوم"تالیف کردند به نام  300

 و جماعتی با هم مطرح شده بودند.

 

روستاها و  بوم"روستاها کرد. اسمِ کنفرانسْ  شروع به ادغام بوم 1995ی فیندهورنِ اسکاتلند و در سال  روستا در کنفرانس ساالنه بومجنبش 

ای به  آنان زخمه"ی راس جکسون  کننده را ردّ کردند. بنا به گفته گانِ کنفرانس صدها درخواست دهنده بود، و سازمان "جماعاتِ پایدار

                                                                 
298 - Environmentalism ای است که مرتبط با عالئق و نگرانی برای  جنبشِ اجتماعیِ گسترده: محیط گرایی یا حقوقِ محیطیْ فلسفه، ایدئولوژی و

عنوانِ اقدام برای این بهداشت، به دنبال بکارگیریِ تاثیرِ تغییراتِ  خصوص به حفاظتِ محیطی و بهبودِ بهداشتِ محیط )اعم از جاندار و بی جان( است، به

 جان است.وارده به محیط، بر روی انسان، حیوان، گیاهان و اشیاء بی 
299 -  Miccosukee 
300 - Gaia 
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 "شد.« خالقانِ فرهنگی»روستا ... به این ترتیب بخشی از کالمِ  ی بوم ها شنیده شد. کلمه گی و در دوردست ودند که با گستردهتاری زده ب

روستا بنامند و با این  مندِ )خود تصمیمِ( زیادی از جمله جماعتِ فیندهورن، شروع کردند که خود را بوم بعد از آن کنفرانس، جماعاتِ هدف

نفره از کشورهای مختلف تاسیس کردند که در  25روستا را گروهی حدودا  ی جهانیِ بوم ای را متولد کردند. شبکه تازه کارِ خود جنبشِ

تر از سراسرِ دنیا متبلور شد، پروژه هایی که اهدافی  ی کوچک کنفرانسِ فیندهورن حضور داشتند. این دورهمی با پیوندزدنِ صدها پروژه

کردند. هیئت امنای گایا، در دانمارک موافقت کردند که تامینِ مالیِ شبکه را برای اولین  خبر از هم عمل می قت بیو داشتند اما تا آن  مشابه

 قاره وجود دارند. 6کشور و در  70در بیش از  "اعالم کرده-خود"روستاهای  ساله اش انجام بدهند. امروزه بوم 5دوره ی 

 

های دیگری را برای احداثِ  اند رهیافت روستا تالش کرده ی جهانی بوم اعضای اولِ شبکهبه بعد، تعدادی از  1995از کنفرانسِ سالِ 

تر پذیرفتنی  هایی بسازند که برای فرهنگِ عامه جذاب بوده و تکامل وشکوفاییِ پایدار را به شکل عمومی روستا امتحان کنند تا آبادی بوم

سازگار به شکلی آرایش -های بوم است که در آن ها خانه "وینتلز"و  "زنده روستاهای"ها با درجاتی از موفقیت،  کنند. یکی از این

شان برای تامینِ پایداریِ  داری ساکنین زار و دام مواد زراعی، درخت های کشتِ رسد و زمین اند که اتصالِ اجتماعی به حداکثر می شده داده

 بیشتر مشترک است.

 

کار  یافته به طور در کشورهای درحالِ توسعه و توسعه های شهری و روستایی و همین رویِ وضعیتتوانند بر  روستاها می گاهیِ بوم اصولِ تکیه

ی  زیستیِ داوطلبانه( به همراه حداقل تجارت با بیرونِ منطقه دنبالِ سبکِ زندگیِ پایدار )مثال ساده روستاها به دارانِ بوم شوند. طرف گرفته

های فعلی هم هستند، اگر چه که دیگرانی،  داران، خواهان استقالل از زیرساخت خیلی از طرف ناحیه برای ساکنین هستند. یا بوم  محلی،

روستاهای غیرشهری )روستایی(  های موجودند. بوم گیِ بیشتر با زیرساخت های بیشترشهری، در جستجوی یکپارچه مخصوصا در وضعیت

سامانه و تنوع زیستی را -هایی تکیه دارند که کارکِردِ بوم و سایر رهیافت 301چر(پایاکِشت )پرماکال معموال به رزقِ حاصله از زراعتِ ارگانیک، 

های جماعتی و  محور، ارزش-اند در چارچوبِ رهیافتی اصول روستاها، چه شهری باشند یا روستایی، مایل بخشند. بوم ارتقاء و بهبود می

 سازی است.   پارچه ای از همین یک نهپایا نمو پارچه کنند. طراحی کِشتِ شناختیک را با پایداری یک بوم

 

مرزهایی "روستاها:  بوم"خود به اسم  2006روستا را در کتاب سال  پنج اصلِ بوم روستا،  ی جهانیِ بوم جاناتان داوْسُن ، ریاستِ پیشینِ شبکه

 دهد: شرح می "نو برای پایداری

                                                                 
301 - permacultureآید که به موجب آن به صورت مستقیم یا  : پایاکشت یک نوع نظام کشاورزی و اصول طراحی اجتماعی به حساب می

شد. این اصطالح را دیوید  آغاز 1978شود. ابداعِ کشت پایا از  های مشاهده شده در اکوسیستم طبیعی استفاده می سازی شده از الگو یا ویژگی شبیه

های متعددی مانند طراحی اکولوژیک، مهندسی اکولوژیک، طراحی مبتنی  هولمرجن و بیل ملیسون برای نخستین بار به کار بردند. کشت پایا از شاخه

دهند. پایاکشت،  را توسعه می های کشت پایا معماری پایدار است. این زیر شاخه آب تشکیل شده ٔ  بر محیط زیست، ساخت و مدیریت منابع چند گانه

اصل راهنما برای طراحیِ  12های گیاهی و جانوری منطقه باشد.  پایاکشت  کند که حافظِ نظام کشاورزیِ مطابق با اکوسیستم طبیعی و گونه تالش می

 ویکی فارسی، کشت پایا(   ی انجمن پایاکشت است. )منبع: رسانه "پرماکالچر دات اُرگ"دارد. سایت  کشت 



257 
 

 

 اند. ی مردم عامه ها نیستند، بلکه ابتکارِ زیر چترِ پشتیبانیِ دولتی از پروژه -1

 کنند. دهند و آن را تمرین می شان به زندگیِ جماعتی ارزش می ساکنان -2

 گیِ شدید ندارند. برق و سایر نیازهای ضروری به منابع دولتی، گروهی یا سایرمنابع متمرکز وابسته  سرپناه،  غذا، شان برای آب،  ساکنان -3

 یابند. که اغلب با واژگانِ معنوی تبیین و تشخص می  های مشترکی دارند ی ارزش  شان ادراکی قوی در باره ساکنان -4

 کنند. کنند، و تجربیاتِ آموزشی برای دیگران عرضه می عنوانِ محلِ انجامِ پژوهش و نمایش عمل می  اغلب به -5

-نیروی به "گستریِ( شهری گیِ )دامن شده ولو"وی ویژه الگ به  وبن ناکارامدِ مصرفِ انرژی، ها برای الگوهای از بیخ ضرورتِ پیداکردنِ جایگزین

را جورج رمزی استادِ انستیتوتکنولوژیِ  "روستا بوم"در کانون توجه قرار گرفت. اصطالحِ  1970ی   های انرژی در دهه با بحران  خودرو،

"ساخت-کاربردهای منفعلِ انرژی برای محیطِ انسان"خود با عنوانِ  1978رانیِ  جورجیا در سخن
کنفرانس جهانیِ "خطاب به اولین   ،302

گیِ   ولوشده"خودرو، درون شهری، از جمله کاهشِ -مقیاس، بی-بکار گرفت، تا تحوالتِ خرد "انجمن مهندسین انرژی" "انرژیِ

"شهری حومه
و مفهوم را تشریح کند و نتیجه بگیرد که اتالفِ بزرگِ انرژی در آمریکا در فناوری نیست، بلکه در سبکِ زندگیِ مردم  303

اش طراحی  یی هم بود که یکی از دانشجویان"خیابانِ خودکفا روستای خورشیدیِ بی"ی  شاملِ نقشه "رمزی"ی  شان است. مقاله زیستن

 رسد. نظر می روستای امروزی به کرده بود. این طرح بسیار شبیه بوم

 حاکمیت

سازیِ اجماعی را به   روستاییان مایل بودند که تصمیم ین نسلِ بومروستاها مهم است. در حالی که اول مدیریت و حاکمیتِ موثر برای بوم

که  پیدا شد: این "سازیِ روزمره روش تصمیم"مثابه  عنوانِ روشِ حاکمیتی انتخاب کنند، یک سری مشکالت در حینِ کاربرد این شیوه به

نرمش تحریم بشوند. در همین اواخر  ند عضوِ سرسختِ بیبر باشد، و تصمیمات در بیشترِ موارد ممکن است از طرفِ چ-تواند بسیار زمان می

 اند.  سازیِ جایگزینِ مرتبط با آن حرکت کرده های تصمیم و روش 304ساالری )سوسیوکراسی( روستاها به سمت جماعت خیلی از بوم

 

                                                                 
سازِ بشر است و غیر از محیط طبیعی است. رمزی معتقد بوده که این نوع کاربردها  بر خالف کاربرد انرژی در محیطِ  ی محیطی که دست همه - 302

 طبیعیِ منفعل بوده.
 دیِ شهر.ی فضاهای خالی و ممکن، مثل گسترش عمو مثال افزایش تراکم محیطِ شهر، بدونِ گستراندن مساحتِ آن و استفاده از همه - 303
304 - Sociocracy :"های اجتماعیِ   هایی است که محیط حل ، یا حاکمیتِ پویا، نوعی نظامِ حاکمیتی است که به دنبالِ دستیابی به راه"سوسیوکراسی

جای رایِ اکثریت در  ی متفاوتِ این نظام، در استفاده از توافق و رضایت است به وکار مولد بیافرینند. مشخصه ها و کسب طور سازمان موزون و همین

شناسند. این شیوه، با اجماع فرق ظریفی دارد. در اجماع قانع  هایی که همدیگر را می سازی، پس از بحثِ بین آدم طور تصمیم سازی، و همین تصمیم

امر نامطلوب، اما غیر کُشَنده(.  شود)کنار آمدن با یک یا چند جا رضایتِ کلی، با وجودِ مخالفتِ جزئی مطرح می گان مطرح است، اما در این کردن همه

ایِ سوسیوکراتیک )اس سی  است. روش سازمان حلقه تر و دوباره مطرح شده ی جوامع، تکمیل عنوان رهیافتی برای اداره این بحث از اواخر قرن بیستم به

گرها و مربیانِ  های بتی کادبری  و کیز بوکه، کنش  هام( را شخصی به نام ژرارد اندنبورگ، مهندس برق و کارآفرینِ هلندی ابداع کرد که بر اساس اندیش

 ای است از کاربردِ رهیافت سوسیوکراسی.  ی تازه صلح است. این روش نمونه
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 کنند. جای اقتصاد تاکید می خت بهشنا تر با بوم روستاها در جستجوی حاکمیتِ جایگزینی هستند که بر روی ارتباطاتِ عمیق بوم  در ضمن،

 ====================== 

 ها را هم ببینید: این     

 ================== 

- دِن  - فهرست اطالع رسانی جماعات- زیست ْبوم شناسیِ ریشه ای )عمیق( - هم  خانه گی  - بایونییِرها     روستای زیست-انرژی 

سِلوْفورسینینده الندزبی- حفاران و رویا پردازان- شهرداری )بوم گَردان( های بوم شناسیک- ناحیه ی بوم شناسیک- کمون گرایی 

بوم شناسیک- زن رواییِ )فمینیسمِ( بوم شناسیک- گردش گریِ بوم شناسیک- جنبش باغچه در شهر- شهرهای سبز- تکامل و بالیدنِ 

- لئوپولد کُر- اصول شهری سازیِ هوشمند- عزلت گاه ) بقاگرایی(- سکونت گاه  سبز- جماعت هدف مند )جماعت خود-تصمیم(

 پایدار305

Bioenergy village 

 Den Selvforsynende  , Deep ecology , Communities Directory,   Cohousing ,  Bioneers , 

-Eco,  communalism-Eco,  Ecodistrict , Eco municipalities,  Diggers and Dreamers , Landsby

,   Green development,  Green cities , Garden city movement,  tourism-Eco,  feminism

Retreat ,  Principles of Intelligent Urbanism,  Leopold Kohr,  Intentional community

consumerism-anti, t Sustainable habita,  (survivalism)   

 

 های زیر هم مربوط می شود: گرایی وبحث این بحث به بحث اصلی ضدمصرف

 

 Affluenza  Alternative culture  Anti-consumerism   Autonomous building  Billboard hacking  Buddhist 

economics              Buy Nothing Day  Collaborative consumption  Commodification  Commodity 

fetishism  Commune  Compulsive buying disorder  Conspicuous consumption  Consumer capitalism  

Consumerism    Criticism of advertising  Culture jamming  Degrowth  Do it yourself  DIY ethic  

Downshifting  Ecovillage  Ethical consumerism  Freeganism  Gift economy  Green consumption  

Hyperconsumerism  Local food  Microgeneration  Overconsumption  Planned obsolescence  Post-

consumerism  Simple living           Slow Food  Spectacle  Steady-state economy  Subvertising  

Sustainable consumer behaviour  Sustainable consumption  

                                                                 
است. این شهرها در سراسرِ جهان، در حالِ  روستاست که در این متن فراموش شده شدت مشابه بوم های به ترین رهیافت شهرهای گذار یکی از مهم - 305

های جایگزین، کاهش مصرف  شود. انرژی کند. یعنی عصر فسیل تمام می کنند که تولید افت می آماده می "اوج تولیدِ نفت"ی  کردنِ خود برای نقطه آماده

 نک:  ها روزافزون است. هاست. تعداد این شهر گردانِ )شهرداریِ( آن زیست دوستی اساس این شهرها و نهادهای شورای شهر و بوم کلی انرژی و محیط

https://transitionnetwork.org/           https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_town               

https://en.wikipedia.org/wiki/Bioenergy_village
https://en.wikipedia.org/wiki/Den_Selvforsynende_Landsby
https://en.wikipedia.org/wiki/Den_Selvforsynende_Landsby
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Communities_Directory
https://en.wikipedia.org/wiki/Cohousing
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioneers
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-feminism
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-feminism
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-communalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecodistrict
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco_municipalities
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers_and_Dreamers
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_cities
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-tourism
https://en.wikipedia.org/wiki/Retreat_(survivalism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Retreat_(survivalism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Intelligent_Urbanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Kohr
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_habitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Affluenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_hacking
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Buy_Nothing_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_consumption
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodification
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_fetishism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_fetishism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune
https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsive_buying_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Conspicuous_consumption
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_jamming
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth
https://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
https://en.wikipedia.org/wiki/DIY_ethic
https://en.wikipedia.org/wiki/Downshifting_(lifestyle)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Freeganism
https://en.wikipedia.org/wiki/Gift_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_consumption
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperconsumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgeneration
https://en.wikipedia.org/wiki/Overconsumption
https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectacle_(critical_theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Steady-state_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Subvertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_consumer_behaviour
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_consumption
https://transitionnetwork.org/
https://transitionnetwork.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_town
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 روستای سیبِن لیندِن در آلمان بوم

 

 ستای فیندهورنِ اسکاتلند با سقفِ چمنی و پانلِ خورشیدیرو سازگار در بوم-ای بوم خانه

 

 2015روستای کورومبین، ایالتِ کویینزلَندِ استرالیا، سال  کاری در بوم ی سبزی بادگِرا و باغچه کوهِ تاله
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 ۳۰6روستا )جی ای ان( ی جهانی بوم شبکه

 

                                                                 
306 - https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Ecovillage_Network  

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Ecovillage_Network
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زندگی با پایداریِ "روستاها( که خود را وقف زیستن بر مبنای  جماعاتی )بومانجمنی جهانی است از افراد و  307روستا ی جهانی بوم شبکه

"بیشتر
ها را  از محیط. اعضای شبکه نظرات و اطالعات را به اشتراک می گذارند، فناوری "ستد"بیشتر از  "دادِ"، از راهِ حفظِ زمین و 308

 بخشند. دهند و مبادالتِ فرهنگی و آموزشی را تکامل می انتقال می

 اریخچهت

"سازمانِ تولیتیِ گایا" 1991هیلدر و راس جکسون دانمارکی در سال 
را تاسیس کردند که بنیادی خیریه بود. گایا تامین مالی  309

دادند. گزارش، با عنوانِ  ی جماعات پایدار در سراسر جهان به عهده گرفت که رابرت گیلمن و دایان گیلمن انجام می  ای را در باره مطالعه

روستاییِ زیادی وجود  های جالب بوم گرفت که هرچند پروژه منتشر شد. این گزارش نتیجه می 1991در سال  تاها و جماعاتِ پایدارروس بوم

کردند که  های متعدد از بینشی حکایت می است. هرچندکه در مجموع پروژه مقیاسِ آرمانی بوجود نیامده-روستای تمام دارند، اما هنوز بوم

 توانست تکامل بیشتری پیدا کند. یِ متفاوتی داشت که میفرهنگ و سبک زندگ

 

ی گایا همایشی در دانمارک برگزار کرد با حضور نمایندگان جماعات بوم دوست تا در باره ی راهبردهایی برای  موسسه 1991در سال 

خدمات اطالعاتی " 1994. در روستا شد ی جهانی بوم روستا بحث شود. این همایش منجر به تشکیل شبکه تکامل بیشتر مفهوم بوم

روستاها و جوامع پایدار برای قرن  بوم"روستاها، با عنوان  المللی اعضای بوم ، اولین کنفرانس بین1995کار کرد. در     شروع به "روستا بوم

 در فیندهورنِ اسکاتلند برگزار شد. بعد از این کنفرانس بود که جنبش به سرعت رشد کرد. "21

 

 

"شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل"جی ای ان در ، 2001تا سال 
، در 2005به جایگاه مشورتی دست پیدا کرد. در اکتبر  310

 "روستا ی جهانی بوم نسلِ بعدیِ شبکه"گروهی از جوانان به هم پیوستند تا گروهِ  کنفرانسی برای بزرگداشت دهمین سالگرد جی ای ان،

های آنان  های سایت روستاها یا اشتراک عضو ازماییِ انتخاب و گزینش بوم کار درستی ی ان راهای ان( را تاسیس کنند. جی ا  )نکست جی

روستای معین  ای است برای ارزیابیِ میزانِ موفقیتِ هر بوم است که وسیله ابداع و تکمیل شده "ندارد. ابزاری برای ارزیابی پایداریِ جماعت

 در بهکردِ پایداریِ خود.

 اعضا 

                                                                 
   ای است علمی که هنوز مورد بحث و چالش دانشمندان است: . در عین حال، گایا نظریه /https://ecovillage.orgسایت رسمیِ این شبکه:  - 307
308 - Sustainability Plus آن را بهتر از زمانی که "است؛ مشابه جنبشِ جهانیِ  "تر از پایداریِ محیط زیست چیزی بیش": معنای لغوی این تعبیر

ضی خدمات و کند. اما در عین حال به برچسبی هم گفته شده که بر روی بع عمل می "رد پایی باقی نگذار"که باالتر از شعارِ  "استفاده کردی، ترک کن

  https://www.sustainabledevelopment.in/pdf/FAQs.pdfکند:  ها را شاخص می شود و آن کاالهای تولیدی زده می
در     /https://gaiaeducation.org/aboutو سایت آموزشی:  /trust-gaia-trust/about-https://gaia.org/gaiaسایت رسمی:  - 309

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesisای است علمی که هنوز مورد بحث و چالش دانشمندان است:   عین حال، گایا فرضیه

 
310 - ECOSOC 

https://ecovillage.org/
https://www.sustainabledevelopment.in/pdf/FAQs.pdf
https://gaia.org/gaia-trust/about-gaia-trust/
https://gaiaeducation.org/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis
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 شود: روستاهای پایدار می و بوم  گاه یک سری از سکونتشبکه شامل  

 در ایتالیا 311شهرها، مثل اوروویل در جنوب هند و فدراسیون دامانهور بوم -

 کویوتل در مکزیک هوئه روستاهای روستایی، مثل انجمن گایا در آرژانتین و هوئه بوم -

 در بولیوی و باروس در برزیل  الیا، کوچابامبا،، مثل کریستال واترز، در کویینزلند استر312کِشت اراضیِ پایا -

 روستای لس آنجلس و کریستیانیا در کپنهاگ، و ی شهری، مثل بوم های احیا پروژه -

 روستا در تنسی. مثلِ بنیاد فیندهورن در اسکاتلند، مرکز فناوریِ جایگزین در ولز انگلیس و مرکز آموزش بوم  مراکزِ آموزشی، -

 هدف

های زیر  است . شبکه این کار را از راه "های پایدار در سراسر دنیا گاه بخشیِ سکونت پشتیبانی و تشویق تکامل"روستا  ی بوم هدف شبکه

 دهد: انجام می

 کند؛ های نمایشی را تسهیل می روستاها و سایت یابی و تبادلِ اطالعات در باره ی بوم خدماتِ ارتباطیِ درونی یا بیرونی؛ که جریان -

 های پایدار، و  گاه های مربوط به سکونت سازی در عرصه ای و شبکه پروژه هماهنگیِ -

 ( ECOSOCو   EU Phare 313 ،EYFA314، "های سازمانِ ملل بهترین روال"ی  همکاری/مشارکتِ جهانی )مثال در برنامه -

 

 مناطق

(، آمریکای شمالی CASAریکای التین )ی جهانی است: جی ای انِ آفریقا، جی ای انِ اروپا، آم جی ای ان متشکل از پنج منطقه

(GENNA( و اقیانوسیه و آسیا )GENOA) 

 

 

 

                                                                 
311 - https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Damanhur  

       damanhur-is-http://www.damanhur.org/en/what  
312 - permaculture 
 رسانیِ اتحادیه اروپا به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی برای آمادگیِ پیوستن آنان به اتحادیه  ی کمک برنامه - 313
 کشور اروپایی. 18های شریک در ط زیست، با مرکزیت آمستردام و عضویت سازمانی جوانان اروپایی برای محی اتحاد جوانان اروپا برای عمل: شبکه - 314

https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Damanhur
http://www.damanhur.org/en/what-is-damanhur
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  ۳۱5سود اسکا  بادِر )به معرفیِ شوماخر( سازمانِ هم

 (۲۱۴)کوچک زیباست، ارنست فردریک شوماخر، علی رامین، انتشارا  سروش، ص 

 

ها  گی تاسیس کرد. سی و یک سال بعد، پس از دشواری ساله در سی 1920ارنست بادر، شرکتِ محدودِ اسکات بادر را در سال 

اش  کارِ سالیانه نفر در استخدام داشت، گردش 161هایی که در جریانِ جنگ تحمل کرد، صاحبِ شرکتی متوسط شد که  و رنج

بودند به  روع کردهاش که در واقع از هیچ ش رسید. او و خانواده لیره می 72000اش به  لیره بود و سودِ خالص 625000حدودِ 

استر درآمد و به تولیدِ سایرِ  های پولی ی رزین ی برجسته آمیزی رسیدند. شرکت وی به صورتِ تولید کننده وضعِ موفقیت

ها و پالستیسایزرها نیز پرداخت. در جوانی عمیقاً نسبت به دورنمای زندگیِ خود به  محصوالتِ پیچیده مانند آلکیدها، پولیمر

ی آدمیان را  سرمایه"و به ویژه این فکر که  "نظامِ دستمزدها"و  "بازارِ کار"اراضی بود؛  از اصولِ زیربناییِ عنوان کارمند ن

دید، هرگز  ، رنجیده خاطر بود. اکنون که خود را در موضع یک کارفرما می"که آدمیان سرمایه را کند نه آن استخدام می

ی همکاران او و مطمئنا  های همه دستاورد خود او نبوده، بلکه حاصلِ تالشاش تنها  مندی کرد که توفیق و بهره فراموش نمی

 کنیم: است. عبارتی را از خود او نقل می ای است که به وی فرصتِ فعالیت را بخشیده جامعه

 

ای که  ی سرمایه داری ها پیش که دل به دریا زدم و از کارمندی دست کشیدم در حقیقت علیه فلسفه این را فهمیدم که سال"

بود که در  316ها کند به پا خاستم. در واقع مانعِ واقعی، قانونِ شرکت کننده تقسیم می شونده و اداره ی اداره مردم را به دو دسته

 "کردند وجود داشت. ای که آنان مهارش می  مراتبِ مدیریتی هایی  برای قدرتِ دیکتاتوریِ سهامداران وسلسله آن تضمین

 

 

ای استواربود که  براساس فلسفه"ای را در شرکت خود ایجاد کند که   "تغییرات انقالبی"ت که ارنست بادر تصمیم گرف

 "کوشد صنعت را با نیازهای انسانی مطابقت بخشد. می

 

 این مسئله دارای دو بعد بود:

 

مان فراهم  در شرکتسودآوری،  که چگونه حداکثرِ حسِ آزادی، سعادت و شان انسانی را بدون هر گونه زیانی به جنبه اول آن
                                                                 

315 - Scout Bader Commonwealth 
316 - Company Law 
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هایی انجام دهیم تا بتواند بخش خصوصیِ صنعت آن را  که چگونه این کار را با استفاده از امکانات و روش آوریم؛ و دوم آن

 بپذیرد و الگو شود. 

 

تنها -یت تواند بدونِ انجامِ دو امر صورت پذیرد: نخست، انتقالِ مالک درنگ دریافت که هیچ تغییرِ قاطعی نمی آقای بادر بی

 سازیِ کارکنان در سودِ شرکت که وی از آغاز اِعمال کرده بود کافی نبود.  سهیم

 طرفانه.  های بی ها وتصمیم ای از ایده ی پاره و دوم ، پذیرشِ سنجیده و آگاهانه

 

کتِ محدودِ اسکات بادر را بر پا کرد که مالکیتِ تشکیالت خود، یعنی شر 317سود وی سازمانِ هم برای اجرای امر نخست، 

(. برای اجرای 1961و مابقیِ ده درصد را در سال  1951اسکات بادر را  به آن واگذار کرد )دردو مرحله: نود درصد در سال 

موافقت کردند که  اش،  سود و یا کارمندان پیشین دومین امر، وی به همراهِ شرکای جدیدِ خود، یعنی اعضای سازمانِ هم

هایی را مشخص کند که درمفهومِ مالکیتِ  قدرت  ی توزیعِ مجموعه را بگذارند که نه فقط نحوهای را به مورد اج نامه اساس

 های زیر را هم  بر آزادیِ عملِ شرکت تحمیل کند: است، بلکه محدودیت خصوصی نهفته

 

ا در ذهن و طوری که هر شخص در داخلِ آن بتواند تمامیِ آن ر ماند، به نخست، شرکت در یک وسعتِ محدود باقی خواهد

چه اوضاع و احوال، رشدِ بیش از حدِ  نفر یا همین حدود تجاوز نخواهد کرد. چنان 350تصورِ خود بگنجاند. این شرکت از مرز 

سود  های سازمانِ هم در جهتِ فعالیت  شده را ایجاب کند، این نیاز از طریقِ تاسیسِ واحدهای جدید و کامال مستقل، تعیین

 هد شد.اسکات بادر برطرف خوا

 

 

وظیفه  بدونِ درنظرگرفتنِ سن، جنسیت،   ها، ترین و باالترین آن تفاوت حقوق و دستمزدها در داخلِ سازمان، یعنی پایین دوم، 

 نخواهدبود.  –قبل از کسرِ مالیات–یا تجربه، فراتر از حدِّ یک به هفت 

 

ی شریکان خود جز به  توانند به وسیله رمندانِ آن، نمیسود، شرکای شرکت هستند و نه کا جا که اعضای سازمانِ هم سوم، از آن

هر زمان که بخواهند با یک اعالنِ   توانند به خواستِ خود، های مهمِ شخصی، از کار اخراج شوند. البته آنان می کاری دالیلِ خالف

 قبلی ترکِ خدمت کنند. 

                                                                 
317 - commonwealthسود ُالمنافع، هم : مشترک 
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سود مسئول هستند. تحتِ مقرراتی که در  ابرِ سازمانِ همی شرکتِ محدود  اسکات بادر به طورِ کامل در بر مدیره چهارم، هیئت

مدیره و نیز سطحِ حقوق آنان را تصویب یا  سود حق و وظیفه دارد که انتصابِ اعضای هیئت سازمانِ هم  نامه تعیین شده، اساس

 لغو کند. 

 

حداقلی معادلِ شصت –  اهدآمد سود درخو پنجم، فقط تا چهل درصدِ سودِ خالصِ شرکتِ اسکات بادر به تملکِ سازمانِ هم

سود نیمی از سودهای  و سازمان هم –شود  های مالی از منابعِ داخلیِ شرکت ذخیره می درصد برای پرداختِ مالیات و تامین

اند و نیمِ دیگر را برای  دهد که در عملکردِ شرکت دخالت داشته به کارکنانی اختصاص می  کرده را به پرداخت پاداش تملک

 گرفت. المنفعه در خارجِ شرکتِ اسکات بادر در نظر خواهد ی عامُمنظورها

شد که بخواهند آن را برای منظورهای  های شرکتِ اسکات بادر به مشتریانی فروخته نخواهد یک از فرآورده و باالخره، هیچ 

 جنگی استفاده کنند.

 

بینی کردند که شرکتی استوار بر  از کردند همگان پیشاش این تغییراتِ انقالبی را آغ هنگامی که آقای اسکات بادر و همکاران

و  ها،  های اختیاری امکان پایداری نخواهد داشت. در واقع این شرکت با وجود دشواری مالکیت اشتراکی و یک سری محدودیت

آمیز  العاده رقابت قاش قرار داشت، هر روز پایداری و توان بیشتری یافت. در یک فضای فو ها و موانعی که در سر راه حتی بحران

 379نفر به  161لیره  در سال ترقی کرد، جمعِ کارکنان از  625000اش از  فروش 1971و  1951های  برای شرکت، بین سال

رسید بین کارکنان توزیع شد و مبلغی به همان میزان  لیره می 150000ساله( که به  20ی  ها )در طیِ دوره نفر رسید؛ پاداش

 المنفعه در خارجِ سازمان اهدا شد؛ و چند شرکت کوچک جدید هم تاسیس گردید.  برای منظورهای عام

 

باشند، ادعا کنند که موفقیتِ مالیِ شرکت  هم داشته شاید کسانِ دیگری که خواهانِ انجامِ چنین اقداماتی باشند، اما شک

اند که به همان طریقِ معمول   زیادی بوده های خصوصیِ است. وانگهی شرکت بوده "اوضاع و احوالی استثنایی"احتماال معلولِ 

ی اصلیِ این بحث این نیست. اگر شرکتِ  اند به همان درجه از موفقیت یا حتی بیشتر از آن هم دست یابند. اما نکته توانسته

د باشد؛ ناک برای دیگران مفی توانست فقط به عنوانِ هشداری وحشت رسید، می به یک شکست مالی می 1951بادر بعد از سالِ 

کند که نظامِ بادر لزوما نظامی برتر است: بلکه فقط  موفقیتِ انکارناپذیرِ آن، به قیاسِ معیارهای معمول، این نکته را اثبات نمی

ی  است که خارج از محدوده هایی نهفته دهد که با آن معیارها ناسازگار نیست. محاسنِ آن دقیقا در دستیابی به هدف نشان می
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ی دوم اهمیت قرار  وکار در درجه های عادی کسب هایی انسانی که عموما در عملکرد قرار دارد، یعنی هدفمعیارهای مالی 

نظامِ مالکیتِ خصوصی فائق  319گراییِ بادر بر تقلیل "نظامِ"  شوند. به عبارتِ دیگر، و یا به طورِ کلی فراموش می 318گیرند  می

ای برای  که بگذارد آدمیان صرفا به عنوان وسیله گیرد، نه آن کار می آدمی به گزارِ آید و سازمانِ صنعتی را به عنوانِ خدمت می

 ی مالکان مورد استفاده قرارگیرند. بهتر است از خودِ ارنست بادر سخنی نقل کنیم: انباشتِ بیشترِ سرمایه

 

ساختی است که افراد  ، یا هر322مِلکی-، هم321، مشارکت320سودی- سود، گسترشِ مفهومیِ طبیعیِ هم مالکیتِ مشترک یا هم"

چیز به صورتِ مشترک هستند، و  سهمی از منافع را در یک تشکیالتِ مشترک دارا باشند. این افراد در مسیرِ تملکِ همه

 "همتایی دارد. که خواهیم دید، مالکیتِ مشترک امتیازاتِ بی چنان

 

سال بعد از  20های جدیدِ مدیریت و تعاون در جریانِ  ها  و روش که قصد ندارم به جزییاتِ تکاملِ طوالنیِ دیدگاه با وجود آن 

 بندی کنم. ای اصولِ عمومی را جمع فایده نخواهد بود که از این تجربه پاره بپردازم، بی 1951

 

به اشتراکیت، یا یک  –ی بادر جا خانواده در این–نخستین اصل این است که انتقالِ مالکیت از یک شخص یا یک خانواده 

چنان بنیادی دگرگون خواهد کرد که بهتر است این گونه انتقال را  شکلی آن را به "مالکیت"سود، ماهیتِ وجودیِ  سازمانِ هم

یا شمارِ کوچکی از افراد، و جمعِ   ی میان یک فرد، برچیدنِ مالکیتِ خصوصی تلقی کنیم تا استقرارِ مالکیتِ اشتراکی. رابطه

  های مادی، سود، مرکب از  شمارِ بزرگی از افراد، و همان دارایی انِ یک سازمانِ همی می از رابطه  های مادی، خاصی از دارایی

آورد، و این  وجود می کامال متفاوت است. طبیعتاً تغییری اساسی در کمیتِ مالکان، تغییرِ ژرفی را در کیفیتِ معنای مالکیت به

گونه حقوقِ مالکیتِ فردی به  کیت به اشتراک درآید، و هیچدهد که مانندِ موردِ اسکات بادر، مال ویژه هنگامی رخ می امر به

یعنی اسکات بادر،   توان گفت که شرکتِ عامل، سود تعلق نگیرد. در شرکتِ اسکات بادر از لحاظِ حقوقی می اعضای سازمان هم 

ان گفت که اعضای سازمانِ تو سود قرار دارد، اما نه از لحاظ حقوقی و نه به لحاظ واقعیتِ موجود نمی در تملکِ سازمانِ هم

سازند. در حقیقت، مالکیت جای خود را به  سود برقرار می ای از مالکیت را در سازمانِ هم سود در حالتِ فردیِ خود، گونه هم

 سپارد. ها می ی دارایی های مشخصی در اداره حقوق و مسئولیت

 

                                                                 
 ی راسکین در متنِ مرکزیِ کتابِ گاندی یعنی همان نظریه - 318
319 - reductionism 
320 - profit-sharing 
321 - co-partnership 
322 - co-ownership 
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اند.  شان محروم کرده اش خود را از دارایی قای بادر و خانوادهاست، آ که هیچ کس هیچ نوع دارایی اکتساب نکرده دوم، با وجودِ آن

اند. با این همه به دلیلِ این واقعیت که در جوامعِ  پوشی کرده شدنِ بیش از حدّ چشم مند آنان به خواستِ خود از فرصتِ ثروت

طلق و کامل، به هر مفهومی که شرّی بزرگ است، منطقی نیست که به تساویِ م "مند بیش از حد ثروت"امروزی وجودِ افرادِ 

پذیرند، و کم هستند  و از لحاظِ ایفای نقش توجیه "طبیعی"شک  های ثروت و درامد بی ای از نابرابری باشد، اعتقاد داشت. پاره

ده از ی ابعاد مطرح است. ثروتِ زیا ی امور انسانی، مسئله جا هم، مانند همه افرادی که این موضوع را تایید نکنند. ولی در این

هم نباشند، حتی در صورتی که از دیگران  "مندِ عاطل ثروت"  مندان، چه ثروت مستعدِ فساد است. حتی چنان  حد، مانند قدرت،

ای نسبت به  ی جدابافته تر هم کار کنند، به نحوی متفاوت کار کنند، معیارهای متفاوت را مورد توجه قرار دهند، و تافته سخت

شوند و با تحریکِ حسد، سایر افراد اجتماع را به  ی فساد می باز هم با کاربردِ حسِّ آزمندیِ خود، آلودهی بشریت نباشند،  جامعه

کار  شدنِ بیش از حدّ خودداری کرده و با این مند آورد، و لذا از ثروت دست می کشند. آقای بادر از این تامالت نتایجی به فساد می

  کند. ی حقیقی را ممکن می ا ایجاد جامعه

 

و بدون آن  –دهد که انتقالِ مالکیت امری ضروری است  ی اسکات بادر در نهایتِ وضوح نشان می سوم، با وجودِ آن که تجربه

دهد که انتقالِ مالکیت چیزی نیست جز اقدامی ابتدایی:  این تجربه نیز نشان می –ی ظاهرسازی خواهد داشت هر اقدامی جنبه

سود این حقیقت را درک  ، شرطی الزم است، اما شرطِ کافی نیست. بنابر این سازمانِ همهای برتر این کار برای حصولِ هدف

کرد که وظایفِ شرکتِ خصوصی در اجتماع صرفا ایجادِ سود، حداکثرسازیِ منافع، رشد کردن و به قدرت رسیدن نیست: 

 را شناسایی کرد که همه دارای اهمیت یکسانی هستند:  سود چهار وظیفه سازمانِ هم

 

ها را به ترتیبی مطرح کرد، برقرار نمود و به خدمت گرفت که برای کسبِ  ن هایی که بتوان آ ی اقتصادی: حفظ نظم  )الف( وظیفه

 سود مفید باشند.

 

آوردنِ  دست های شرکت، تا بخش فروش شرکت را در به ها برای فراورده ی جدیدترین طرح ی فنی: از طریقِ ارائه )ب( وظیفه

 ودآور یاری کرد.های س سفارش

 

آنان در یک   دادنِ هایی برای رضایت و پرورشِ اعضای شرکت از طریق مشارکت آوردنِ فرصت ی اجتماعی: فراهم )ج( وظیفه

 جمعِ فعال.
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آنان که از   ی یک سازمانِ نمونه به کردنِ سایرِ مردان و زنان برای تغییرِ اجتماع از طریقِ ارائه ی سیاسی: تشویق )د( وظیفه

 حاظِ اقتصادی سالمت و از لحاظِ اجتماعی مسئول باشد.ل

 

سود  ها را. سازمانِ هم ترین دشواری آورد و هم بزرگ  ی تالش را فراهم می ترین زمینه ی اجتماعی هم بزرگ چهارم: ایفای وظیفه

ایم که با  ما بر این عقیده ای را تجربه کرده است. و مراحلِ مختلفِ تغییرات اساسنامه در طولِ بیست و چند سال حیات خود، 

سود را قادر به انجامِ امری  که سازمانِ هم است   هایی را به وجود آورده" ارگان"اکنون   ،1971ی جدیدِ سال  نامه  اساس

ا از ج تر است. من در این   یعنی تلفیقِ دموکراسیِ حقیقی و مدیریتِ کارآمد، که کمتر کاری از آن ناممکن  است، العاده کرده خارق

های مختلف در رابطه  و همبستگی با "ارگان"دهد که چگونه  ترسیمِ نمودارهای سازمانیِ اسکات بادر که روی کاغذ نشان می

برداری از  و نه از طریق نسخه توان بر کاغذ رسم کرد،  کنم، زیرا واقعیتِ زنده را نه می  اند خودداری می ه یکدیگر ایجاد شد

 آورد. از خود آقای ارنست بادر سخنی نقل کنم:اش  دست های کاغذی به مدل

 

پیشین  "مینور هاوسِ"مند را به یک گشت در تشکیالتِ هیجده هکتاریِ خود، امالکِ  دهم که هر فردِ عالقه بسیار ترجیح می

ای بنشینم که  مقالهکه با مشقـّـتِ فراوان به نگارشِ  تا آن ها در آن پراکنده است ببرم،  های شیمیایی و آزمایشگاه که کارخانه

 کند. پرسش هم تولید می دهد،  همان میزان که پاسخ می قطعا به

 

 تکاملِ سازمانِ اسکات بادر یک درس بوده  و خواهد بود.  ... 
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۳۲۳بانک گِرَمین
  

 

های کوچکِ  سیس شد. این بانکْ واماست که در بنگالدش تا  مالیِ خُرد و بانک شکوفاییِ جماعتی سازمانِ تامین "گِرَمین بانک"

  324دهد. گان می ( به فقرزده"اعتبارِ گرامین"اعتبار یا  اسمِ خرده وثیقه )به بی

 

ای  پاگرفت، یعنی در جریانِ کار استاد محمد یونس در دانشگاه چیتاگونگِ بنگالدش، که پروژه 1976از سال   این ساختار

یک نظام اعتبار رسانی برای تامین خدمات بانکی به فقرای روستایی را بررسی کند.  ی طراحیِ انداخته بود تا نحوه پژوهشی راه

 عنوان بانک عمل کند.  پیدا کرد که به گذاری کشور اجازه  ی قانون گِرَمین بانک از طرف قوه 1983در اکتبر 

 

میلیون و  8گان بانک به  گیرنده ، جمع کل وام2011ی  گیری رشد کرد. تا ژانویه شکل چشم به 2007تا  2003این بانک بین 

گاهِ جهانی را  ی سکونت بانک  جایزه "خرجِ ی مسکن کم برنامه" 1998درصدشان زن بودند. در  97هزار نفر رسیدند، که  400

    325ی صلح نوبل دریافت کردند. گذارش محمد یونس، مشترکا جایزه بانک و بنیان 2006دریافت کرد. در سال 

... 

 تاریخچه

تا  326خانواری بدهد 42ای را به گروه  دالری 27بنگالدش به فکر افتاد که وام کوچک  1974ونس در طی قحطی سال محمد ی

الشخورهای  327خواری که دچار نزول بدون این  طوری که بتوانند چیزهایی برای فروش تولید کنند، وکاری راه بیندازند، به کسب

وکار را تحریک  توانند کسب تری باشند می های بزرگ ام ها در دسترس جمعیتبشوند. یونس معتقد بود که اگر این نوع و  وام

                                                                 
323 - - https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank  وhttps://grameenfoundation.org/   فقط بخشی از این مقاله در .

 شده است. جا ترجمه این
کرد مالیِ خوب می خواهد، معموال شرط کارمند بودن یا  خواهد، عمل خواهد، عملکرد بانکیِ مثبت می بانک معمولی، از روستاییان و فقرا، وثیقه می - 324

فقرشان باز هم غوطه خواهند  ی قبلیِ سواد، معموال هیچ کدام را ندارند، پس در چرخه داشتن کارمند ضامن را می خواهد. فقرا و روستاییان معموال بی

های بانکیِ مستقر و امیددادن به ندارها برای کارکردن  ها به تمرکززدایی از نظام حل گونه راه گرایش این  خورد. علت معرفیِ این رهیافت در این کتاب،

 رفتن به سمت اهداف سارودایا است. برای خود و در نتیجه، پیش
وام )مایکرو کردیت( و  کار الگوبرداری شد و بحث خرده نک گِرَمین، در نقاط مختلف جهان از این راهی با های اولیه بعد از موفقیت - 325

و یو. اِن. دی. پی. در همین  "گپ.اورگ سی"های  خصوص در آمریکای التین( پیدا کرد. سایت گذاری )مایکرو فاینَنس( عمومیت جهانی )به سرمایه خرده

 کنند. باره صحبت می
ای که   گی باشد، به شکل شگفتی، بسیار ناچیز است، اما همین هم در دستانِ خواهنده و موتور اقتصادِ خانه  رانه تواند پیش ه در این جا میمبلغی ک - 326

 دهد.   وری را پس می کند، باالترین بهره بدون بوروکراسی از آن استفاده می
ی مرکبِ بیشتر از  نند، نومیدی نیازمند از بانک متعارف را می بینند، پس با تحمیل بهرهاند که نیازمندی به وام را می بی الشخورهای وام، کسانی - 327

 اند. آنان در اقتصاد، به الشخور معروف  ی هستیِ شخص نیازمند را می کَنَند. به همین علت، ی بانکی، ریشه ی مرکب یا ساده بهره

https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://grameenfoundation.org/
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 کنند و فقر گسترده در بنگالدش را کم کنند.

معنای روستایی یا روستا. در سال  ی خود برداشت کرد. گِرَمین لغتی بنگالی است به او اصول کار گِرَمین را از پژوهش و تجربه

نزدیک دانشگاه چیتاگونگ اولین نقاطی بودند که مستعد گرفتن خدمات از گِرَمین در روستای جُبرا و روستاهای  197

   328شدند.  شناخته

... 

 

 نقد:

باشند.  ها خالصی نداشته هایی کند که از آن ها را غرق قرض تواند جماعت اعتبار می  اند که خرده گران  گفته بعضی تحلیل

های فقیر برای فروش  های گِرَمین بانک به استثمار و فشار بر روی خانواده وام ردهاند که خ هایی اشاره کرده گران به مثال  پژوهش

شده. گِرَمین بانک  گیرنده کشیده شکلی که سرانجام در موارد شدید به تحقیر و نهایتا خودکشیِ وام شان گره خورده، به اموال

 329کرده که انواعِ این نقدها را پاسخ بدهد. سعی

... 

--------------- 

 های مشهوری نوشته است که دو کتابِ او  محمد یونس کتاب

 کاظمی، انتشارات معارف؛ و ی روح اهلل رحیمی و سید محسن موسی ـبانکی برای فقرا، با ترجمه

 اند. به فارسی  در دسترس "پرتو  مدرسه"، در "جهانی بدون فقر" -

 منتشر شده اند.

  

 

                                                                 
اندازی یک  از زنان )معموال پنج نفره( نیاز یکی از اعضای خود را به مبلغی وام برای راه ها، شکل کار به این صورت بود که گروهی در اولین تجربه - 328

های نفر اول می شدند و پرداخت وام به نفرِ بعدی هم مشروط به  وکار تعریف شده اعالم می کردند. چهارنفر باقی، ضامن بازپرداخت قسط کسب

آمد تا تالش کنند کاسبی نفر اول حتما موفق شود و جریان وام  وجود می ی کافی در باقی زنان به یزهبازپرداخت کامل وام قبلی بود. به این ترتیب، انگ

ای  ها بهره برد. در کنار این موضوع، وام رسمیِ متعارف بسیار باالتر می  خود ضریبِ بازگشتِ سرمایه را از هر بانک دهی نخوابد. این تضمین متقابل، خودبه

توانست جلوی هر گونه سوء  خواران الشخور. همین عامل هم می ی متعارف نزول از بانک های متعارف، اما بسیار کمتر از بهره خواستند کمی بیشتر می

 استفاده از وام را بگیرد.   
329 - Bank#Criticismhttps://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_   ،https://grameenfoundation.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank#Criticism
https://grameenfoundation.org/
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 ۳۳۰اعتبار )خُرده وام(  خُرده

 

شغل ثابت، یا  ای است که معموال وثیقه،  گان فقرزده گیرنده های بسیار کوچک )خرده وام( به قرض ی وام خرده اعتبار دنباله

طراحی اش به نحوی است که از کارآفرینی پشتیبانی کند و از شدت فقر کم کند. 331ی اعتباری قابل اثباتی  ندارند.  چه تاریخ

بر  2009های متعارف را تکمیل کنند. از سال  توانند مدارک الزم برای وام سوادند،  و لذا نمی  یگان ب بسیاری از دریافت کننده

شد. گِرَمین بانک گزارش  میلیارد دالر می 38شان  بودند که جمع میلیون نفر خرده وام هایی گرفته 74اساس یک برآورد 

 ست. درصد ا 98تا  95ها بین  کند که درصد موفقیت بازپرداخت وام می

 

است، که خدمات گسترده ترِ مالی ، به خصوص  332خرد )مایکرو فاینَنْس( خرده اعتبار )مایکروکردیت( بخشی از امورِمالیِ

 1983دانند که در سال  اعتبار مدرن را عموما از گِرَمین بانک می انداز هم برای فقرا تامین می کند. منشاء خرده حساب پس

های  ها و شک وام با وجود تردید های سنتی بعد از آن شروع کردند به دادن خرده بانک دربنگالدش تاسیس شد. بسیاری از

ای در کشورهای درحال  شکل گسترده وام به به بعد، خرده 2012وام نامید. از  را سال خرده 2005اولیه. سازمان ملل سال 

تخفیف فقر مطرح شده. خرده وا م ابزاری است که  عنوان ابزار دارای ظرفیتی عظیم به"عنوان چیزی که  رایج شده و به  توسعه

 سازیِ فقر در کشورهای درحال توسعه کمک کند. می تواند در حد امکان  به کاهش زنانه

 

تواند قابل توصیه باشد. منتقدین استدالل می کنند  رهیافتی بدبینانه می  اما، وقتی که  اثربخشیِ خرده وام ارزیابی می شود ،

ها )پدرساالری، برتریِ مردان(  نداشته است، فقر را کاهش نمی دهد، بسیاری از  ی جنسیت یری مثبت بر رابطهکه خرده وام تاث

وام،  بنیاد کرده است. اولین ارزیابی تصادفی خرده "سازیِ رفاه خصوصی"گان را به دام بدهی انداخته است و نوعی  وام گیرنده

                                                                 
330 - - https://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit  سازی ، نفی بوروکراسی، و  در راستای گرایشِ خودتوانمند  سازیِ این بحث، . مطرح

 خورد، رهیافتی هم راستا با اهداف سارودایای گاندی است. چشم می تمرکززداییِ ضمنی برای روستاییان است که در این رهیافت به

 
کرد مالیِ  خواهد، عمل می مخصوصا دولتی یا اداری  خواهد، کار ثابت، خواهد، عملکرد بانکیِ مثبت می بانک معمولی، از روستاییان و فقرا، وثیقه می - 331

ی قبلیِ فقرشان باز هم غوطه  سواد، معموال هیچ کدام را ندارند، پس در چرخه خوب می خواهد، ضامن کارمند می خواهد. فقرا و روستاییان معموال بی

 خواهند خورد.
اش انتخاب شد و  اعتبار )مایکرو کردیت( برای عدها تعبیر خردهوام برای کارآفرینان بسیار فقیر بود. اما ب مایکرو فاینَنْس، ابتداهمان تامینِ خرده - 332

 ی معامالت، و خدمات پرداخت. و بیمه  انداز، امکان انتقال پولِ بانک به بانک، بیمه تری را هم پیدا کرد: ایجاد حساب پس درعوض معانی گسترده

https://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit


275 
 

برابری جنسیتی، آموزش یا بهداشت   ی خانوار، ی مختلط نشان داد: بر روی هزینهکه اِستر دُفلو و همکاران انجام دادند نتایج

 وکارهای تازه به میزان یک سوم گروه کنترل افزایش پیدا کرد.  تاثیری نداشت، اما تعداد کسب

 

 کند: آید که در همین زمینه فعالیت می می "گپ سی"در زیر معرفیِ خرده وام از زبان سایت 

 اعتبار-خرده

 اعتبار چیست   -خرده -۱

   "اعتبار؛ یعنی تامین وام، پس انداز، و سایر خدمات مالی برای فقرا -خرده"

                                                                         (CGAP) 

اندازهای کوچک و  کوچک، پس یعنی وام های –های اندک  جایی که خدمات مالیِ خرده اعتبار معموالً مرتبط با پول از آن

 کند که این خدمات از خدمات بانک های رسمی، قابل تشخیص باشند. اعتبار کمک می–است، بکارگیری اصطالح خرده -غیره

 بسیار خوب، این مبالغ چرا مبالغ کمی هستند؟

دالر  1000اندازی با   ند حساب پسدالری باشد، یا این که بتوا 5000کسی که پول کالنی ندارد، کمتر امکان دارد خواهان وام  

 است. شده ( برگزیدهmicroخُرد )مایکرو، "موجودی باز کند. ازین روست که تعبیر 

 اعتبار چیست  -خرده  بنگاه -۲

کوچک گرفته تا بانک  "ناسودبر"های  دهد، از بنگاه اعتبار می -اعتبار، سازمانی است که به مردم ، خدمات خرده -بنگاه خرده 

 زرگانیِ بزرگ.های با

اعتبار تخصصی در طیّ  -های خرده  ِ پیدایش بنگاه تواند کمکی باشد در جهت فهم چگونگی ی تاریخی، می سیاق و پیش زمینه

 ی پیشین.  چند دهه

پا و   ایِ کشاورزی به کشاورزان خرده ، دولت ها و اعطاکنندگان وام بر روی تامین اعتبار یارانه1970تا  50در طی دهه های 

گذاریِ خرد، بر  ، اعتبار سرمایه1980ی  وری و درآمد ها را باال ببرند. در طی دهه ای متمرکز شدند، به این امید که بهره حاشیه
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کرده و  ها را انباشت های خرد، سرمایه گذاری کنند و قادر شوند دارایی روی تامین وام به زنان فقیر تمرکز یافت تا در کاسبی

ای سر درآوردند که خدمات مالی برای فقرا ارائه  های غیردولتی را باال ببرند. این تجربیات، از سازمانو رفاه خانوار   درآمد

، بسیاری از این بنیادها خود را به بنگاه های مالی رسمی تبدیل کردند تا بتوانند در جهت تقویت 1990ی  دادند. در دهه می

 اندازها را به دیگران و خود آنان وام دهند.  و آن پساندازهای آنان دسترسی داشته  توان مراجعان، به پس

ی  اعتبار می تواند معنای وسیعی داشته باشد و شامل مصداق ها و سازمان های گسترده ای از جمله اتحّادیه -بنگاه خرده

 (CGAP ) "رسانند. ی مالی، یا تعاونیِ اعتباری باشد که خدمات مالی به فقرا میNGOاعتباری، بانک بازرگانیِ پایین دستی، 

 چرا فقرا، نیازمند خدما  مالی هستند   -۳

 چالش بزرگ پیشِ رو، رویارویی با موانعی است که مردم را از مشارکت  کامل در بخش مالی باز می دارد... ."

ان را ش به همین نحو، می توانیم و باید بتوانیم بخش های مالی فراگیری بسازیم که به مردم کمک کنند تا چرخ زندگی

 )کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل( "تر بچرخانند. راحت

بینی که آنان پیش از  کنی می ترین کار این است که تصور کنیم فقرا نیاز به خدمات مالی ندارند، اما وقتی خوب فکر می ساده

 متفاوت بنظر برسد.  چند که ممکن است این گونه خدمات کمی اند، هر ها نیز از این خدمات استفاده کرده این

های چون طال، جواهر، دام، مصالح  های غیررسمی؛ آنان بر روی دارایی کنند، هر چند بیشتر به شکل فقرا همیشه پس انداز می

شان کنار بگذارند  کنند. ممکن است غالت را از خرمن گذاری می توانند به پول نزدیک شوند سرمایه ساختمانی، و اشیایی که می

سازند.                                                                                    کنند یا زیر لحاف دشکشان پنهان می           بفروشند. نقدینه را درباغچه دفن میها  تا بعد

پردازد و  ماهانه، مبلغ کمی میکسی، روزانه، هفتگی یا  ها هر کنند. در این گروه انداز شرکت می رسمی پس های غیر  آنان در گروه

شان هم پول قرض  دهند که از بانک ها به اعضا فرصت می . بعضی از این گروه آورد بصورتی چرخشی و نوبتی وامی بدست می

د دهند تا آن را از دستبر داران محلی می سپارند تا نگهداری کنند یا آن را به نقدینه بگیرند. فقرا پولشان را به همسایگان هم می

 در امان بدارند.

ای که با  ً وقتی که خانواده هایی جدی دارد. مثال انداز، با وجود این که بسیار رایج است، محدودیت رسمی پس های غیر سازوکار

های  انداز شوند، امکان ندارد که یک پای بز را ببّرند و بفروشند. پس اند، وقتی نیازمند مبلغ کمی می پس اندازشان بزی خریده

های بازار، نابودی از سوی حشرات، آتش، دزدی، و )در مورد دام( بیماری هستند.  یی در معرض نوسانات قیمت کاالکاال

 آورند. اند که کوچک باشند و مبالغ محدودی پول را به گردش در انداز مایل رسمیِ چرخشیِ پس های غیر گروه
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اصل زمانی معین هستند و به تغییرات توانایی پس انداز اعضاء ها اغلب نیازمند مبالغ ثابت پول در فو بعالوه، این گروه   

تر، فقرا احتمال بیشتری دارد که از راه  کالهبرداری یا سوء  توانند واکنش راحت و مثبتی نشان دهند. و شاید از همه مهم نمی

ال در نهادهای مالی رسمی کمتر های غیررسمیِ  پس انداز، پولشان را از دست بدهند، در حالی که این احتم مدیریت، در گروه

 ( CGAP)"است.

 روند   پس چرا فقرا به بانک نمی -۴

رسد. آنان نیاز به خدمات مالی را از راه یک رشته روابط مالی ابراز  فقرا بندرت دستشان به خدمات بخش مالی رسمی می

 ( CGAPکنند که بیشتر غیر رسمی اند.) می

 خوب، چرا؟ 

 گذارد: یم، یک لحظه خود را بجای بزچران فقیری فرض کنید که به بانکی قدم میبرای این که علت را بفهم

 پولی ندارید که با آن حسابی باز کنید. •

 ای برای تضمین وام ندارید. وثیقه •

 ی اعتباری بانکی هم ندارید.  اید، پس هیچ سابقه اید و هرگز وامی نگرفته چون هرگز رسماً در جایی استخدام نشده •

 سوادید.  کن است حتی نتوانید مدارک بانکی را پر کنید، چون بیمم •

این نهادها برای  –اند های مالی ندارند، طراحی نشده نهادهای رسمی مالی از همان ابتدا، برای کمک به آنانی که از قبل، دارایی

اهید وامی در ایاالت متحده بگیرید، در خو چیزها را دارند. فکرش را بکنید که می  اند که امثال این کمک به آنانی ساخته شده

 ی اعتباریِ قرض گرفتن از هیچ بانکی.  اندازی دارید، نه کارفرمای ضامنی و نه گزارش و سابقه حالی که نه پس

 کند    خُب، آدم فقیر چه می

ی بسیار زیاد برای وام  شود، اما معموالً با هزینه اعتبار)قرض( از سوی وام دهندگان غیر رسمی کاسب و غیرکاسب داده می "

 گیرندگان. 

انداز و قرض  های چرخشی پس های پس انداز، انجمن ای از روابط غیررسمی همچون باشگاه خدمات پس اندازی از طریق رشته

 (. CGAP)"شود که در معرض خطا و نامطمئن هستند های تامینِ دو جانبه ارائه می )اعتبار(، و انجمن
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مثل  -آید. ساختار راعوض کن های اتخاذی جامعه بوجود می . فقر با ساختارهای جامعه و سیاستکنند فقر را فقرا خلق نمی"

دهد که با داشتن  ی گرامین نشان می دهند. تجربه بینی فقرا زیست خود را تغییر می آن وقت است که می  –در بنگالدش "ما"

  "بهتر کنند. شان را پشتیبانیِ مالیِ هرچند کم، فقرا کامالً قادرند که زندگی

 گذار گِرَمین بانک بنگالدش( ، محمد یونس، بنیان"داری برای فقرا بانک")به نقل از                                         

                                                                          

 دهند  ها به فقرا راه نمی چرا بانک -5

های خرد به زنان روستای  ای متولد شد که وام کنند. گِرَمین بانک در بنگالدش از درون پروژه این کار را میها  بعضی بانک

 رساند.  اعتبار به فقرای بولیوی می–است در بولیوی، که خدمات خرده داد. بانکوسول هم، بانک تجاری ای می "جبرا"

اعتبار فعالیتی است پرهزینه و گران  -دهند، چرا که خرده ائه نمیاعتبار ار -های رسمی، خدمات خرده اما، اکثریت بانک   

ـ با دادن وامی بزرگ بجای وامی کوچک، می اندازهایی  توانی پول خیلی زیادی کاسب شوی؛ از نگهداشتن حساب پس قیمت ــ

ی را فقط به آنانی بدهند ها در صورتی که خدمات مال هاست، چیز زیادی گیر بانک نخواهدآمد. بانک که پول بسیار کمی در آن

 توانند بدست آورند. اند، پول بیشتری می داشته "پول"که از قبل 

 ی خرده وام این قدر زیاد است   چرا نرخ بهره -6

 های بهره زیاد باشد.  ی وام، نرخ های کوچک(، به شکلی است که الزم است برای برگشت هزینه اعتبار )وام -ذات و سرشت خرده

دهد و  ی پولی که وام می دهد، سه نوع هزینه را باید بپوشاند. دوتای اول یعنی هزینه اعتبار، خرده وام می -دهوقتی بنگاه خر

ی پرداختی از سوی بنگاه برای پولی که وام  ی دیرکرد بازپرداخت، تناسب مستقیم با مبلغ وام دارند. مثالً اگر هزینه هزینه

 500دالر، و برای وام  11دالری،  100ا باشد؛ آن گاه این دو هزینه برای وام ه % مبلغ کل وام1% و دیرکردها، 10دهد  می

 کند.  ها را برای هر وامی تأمین می % مبلغ وام، هر دوی این هزینه11ی  دالر خواهد شد. بنابر این بهره 55دالری، 

دالری با هزینه انتقال وام  500ی انتقال وام  ها، یعنی کارمزد انتقال و حواله، متناسب با مقدار وام نیست. هزینه نوع سوم هزینه

دالری، خیلی تفاوت ندارد.  هر دو نیازمند مشغولیت زمانی نسبتاً یکسان کارکنان برای دیدار با وام گیرنده جهت ارزیابی  100

ها  ر و مدت وامدال 25وام، عملیات تقسیط و بازپرداخت، پایش و پیگیری)فالوآپ( هستند. فرض کنید کارمزد انتقال هر وام 

دالری نیاز  50+5+25=80اعتبار، به دریافت اضافه مبلغ  -دالری، بنگاه خرده 500یک سال است. برای سر به سر کردن وام 
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دالری، بنگاه نیاز به دریافت سودی است به  100%  است. برای سر به سر کردن وام 16ی  دارد، این مبلغ به معنیِ سود ساالنه

ی بسیار باال، برای خیلی از افراد،  رساند. در نظر اوّل، این بهره % می36ی ساالنه را به  ر، که نرخ بهرهدال 10+1+25=36مبلغ 

ی  سادگی بازتابنده آید، بویژه هنگامی که مراجعین فقیر باشند. اما در حقیقت، این بهره به آمیز بنظر می برخورنده و اهانت

توانند  ها نمی آید، چرا که این هزینه ی انتقال بزرگتر بنظر می ی وام، هزینه اندازه ای است که هنگام ناچیز بودن واقعیت بنیادی

 تر بیایند. از یک حدّ معینی پایین

 اعتبار چیست  -تأریرا  خرده -۷

کردند. به  بانک در جنوب آسیا صحبت می -نفره از مراجعین یک خرده 40ها پیش از این، دو تن از دوستانم با گروهی  سال "

وام گیر چه تأثیری داشته است؛ بر روی شوهران خودشان  -زن پرسیدند بانک بر روی شوهران زنان نا 40مک مترجم از این ک

 گفتند : نه، بلکه شوهران زنانی که عضو بانک نبودند. مراجعین می

کردند.  آمد برای دیگران کار می ی روزمزد بودند. هر وقت که کاری گیر می مان را بگیریم، شوهرانمان عمله پیش از این که وام"

مان از عملگی دست برداشتند و با ما مشغول کار شدند، کارهایی مثل رانندگی تاکسی سه  هایمان را گرفتیم، شوهران وقتی وام

 چرخه )ریکشا(، بوجاری برنج، کاشت سیر در زمین اجاری. 

وام گیر که کارگر روزمزد بودند،  -ن شوهران زنان نااین وضع باعث شد کارگر روزمزد در این منطقه کمیاب شود، بنابر ای

  "وام گیر. -مزدشان باال رفت. این بود تأثیر این بانک بر روی شوهران زنان نا

                                                                   اعتبار(              -رئیس کمپین خرده –)به نقل از: سم دیلی هریس                                                                      

 اند که: ها  نشان داده پروژه "میزان تأثیرگذاری"های جامع در مورد  بررسی

کند که نیازهای بنیادی را تأمین کرده و از خود در مقابل خطرات  اعتبار به خانوارهای بسیار فقیر کمک می -خرده •

 حفاظت کنند.

استفاده از خدمات مالی از سوی خانوارهای کم درآمد، همزمان است با بهبود رفاه اقتصادی خانوار و ثبات یا رشد  •

 منبع درآمدشان.

کند تا قدرتمند شوند، بنابر این برابریِ جنسیتی را ارتقاء  اعتبار از مشارکت اقتصادی زنان، آنان را کمک می -پشتیبانی خرده

 کند. تر می ر را راحتدهد و اوضاع خانوا می
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اعتبار؛ میزان تأثیر، تناسب مستقیمی با طول مدت زمانی دارد که مراجعین  -های خرده تقریباً در تمام تأثیرات پراهمیت پروژه

 اند.  در برنامه حضور داشته

برای برخورد با بحرانهای هر فقرا، با دسترسی به پس اندازها، اعتبار، بیمه، و سایر خدمات مالی؛ ترمیم پذیرند و توان بیشتری "

تواند سطوح  اعتبار می -اند که خرده های اقتصادسنجی بسیار بسیار دقیق و سختگیرانه، ثابت کرده شان دارند. حتی بررسی روزه

مصرف را متعادل کرده و نیاز خانوار را به فروش دارایی برای تأمین نیازهای بنیادین بشدت کاهش دهد. فقرا، با دسترسی به 

یکی از اعضای خانوار(، بیماری سخت و از دست  -ها پس از مرگ ) های ناگهانی هزینه توانند از پسِ باال رفتن اعتبار، می -ردهخ

 ها برآیند.  دادن دارایی

اند در  های اقتصادی به خوبی استفاده کنند. مراجعین جملگی نشان داده دهد تا از فرصت دسترسی به اعتبار، به فقرا فرصت می

شان به هیچ وجه خودکار نیست، منابع مطمئن اعتبار، بنیادی اساسی برای برنامه ریزی و  های درآمدی که افزایش لیحا

ها به  پیوندند و در آن ها می دهند مراجعینی که به برنامه ها نشان می آورد. بسیاری از بررسی گسترش کسب و کار بوجود می

ها  های اجرا شده در این پیشرفت عین شرایط اقتصادی بهتری دارند، یعنی برنامهمراج -دهند، نسبت به غیر فعالیت ادامه می

 زنند.  ی فقر بیرون می ای درازمدت، بسیاری از مراجعین از دایره اند که در دوره ها نیز نشان داده اند. مواردی از بررسی سهیم بوده

بقای "دهند تا از وضعیت  ا، به خانوار فقیر فرصت میخدمات مالی؛ با کاهش آسیب پذیری و افزایش درآمدها و پس اندازه

تر  های طوالنی شوند فرزندان بیشتری را در مدت منتقل شوند. خانوارها قادر می "ریزی برای آینده برنامه"به وضعیت  "روزمره

ز سوی خدمات مالی، باشند. افزایش درآمد ا گذاری بیشتری بر روی تحصیالت فرزندانشان داشته به مدرسه بفرستند و سرمایه

آمد بیماری است. افزایش درآمدها به این  ی آن، کم شدن پیش شود، که ترجمه ی بهتر و شرایط زیست بهتر منجر می به تغذیه

شان پول  معنی هم هست که مراجعین در صورت نیاز به خدمات بهداشتی، ممکن است بدنبال این گونه خدمات رفته و برای

 ( CGAP) "شان شدیداً لطمه ببیند. دست خالی بروند یا آنقدر صبر کنند که سالمتبپردازند، بجای این که 

هایی که به  برنامه -کنند  اعتباری شرکت می -های خرده دهند که، در میان فقرا، آنانی که در برنامه شواهد تجربی نشان می

، هم در سطح فردی و هم در سطح خانوار و اند تا اوضاع خود را ارتقاء بخشند قادر شده -خدمات مالی هم دسترسی دارند

 اند.  بسیار بیشتر از آنانی که دسترسی به خدمات مالی نداشته

% افزایش دادند و 28های خانوار را تا  (، هزینهBRACی پیشرفت روستایی بنگالدش) در بنگالدش، مراجعین کمیته •

% بیشتر از درآمد روستاهای بیرونِ برنامه 43انک بنگالدش، % افزایش یافت. درآمدهای اعضای گرامین ب112هایشان تا  دارایی

 بود.
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 % افزایش یافت .145بطور میانگین تا  FINCAدر السالوادور، درآمد هفتگی مراجعین  •

 اند.  از فقر آزاد شده SHAREدر هند، نیمی از مراجعین  •

، منابع درآمدی ثانوی "مراجعین -غیر"% در 50% مراجعین بنیاد رهایی از گرسنگی در مقایسه با 80در غنا،  •

 داشتند. 

% خانوارها از 90% افزایش یافت، و 112آی( تا  آر در لومبوک اندونزی، میانگین درآمد وام گیرندگان بانک راکیات )بی •

 خط فقر بیرون آمدند. 

 سال کاهش یافت.  ماه به یک ماه در 3شان از  ، فقر غذاییSAVE THE CHILDRENدر ویتنام، مراجعین بنیاد  •

 کِی مناسب نیست؟   "اعتبار-خرده"  -8

هایی که  اعتبار در مواردی که شرایط برای بازپرداخت، بشدت نامساعد باشد، ممکن است مناسب نباشد. مثالً، جمعیت-خرده"

تبار مناسب نباشند. در این اع -ی خرده ها در آنان باالست، ممکن است برای برنامه ای دارند، یا میزان بیماری جغرافیای پراکنده

ای و تحصیالت مؤثرند. برای اینکه  های آموزش حرفه ها یا برنامه ساختِ زیرساخت موارد، کمک جنسی و پولیِ مستقیم، به

المللی  سال بین") "شده داشته باشند. باید ظرفیت بازپرداخت وام را تحت شرایط تعیین اعتبار مؤثر باشد، مراجعین می -خرده

 (."عتبارا -خرده

   "این روزها من زن بسیار محترمی در جماعت اطرافمان هستم." -۹

کنند. با وامی که دریافت کردم... شما مرا از هیچ، به  ام که با حقارت به آنها نگاه می من از میان جماعت زنانی بیرون آمده

  "قهرمانی رساندید.

            "روزه آتی یه نو، دالل تره بار، اوگاندا"                                                                                       

خدماتی  -گیرند. با تأمین دسترسی به خدمات مالی فقط از طریق زنان اعتبار عموماً زنان فقیر را هدف می -های خرده برنامه"

کند،  های پس انداز را برای زنان نگهداری می کند، حساب ین میکه زنان را مسئول وام کرده، از طریق زنان بازپرداخت را تضم

اعتبار،  پیامی قدرتمند به خانوارها و نیز جماعات اطراف  -های خرده برنامه -کند و ... ای را از طریق زنان تأمین می پوشش بیمه

 فرستند.  می
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که دسترسی به خدمات مالی، موقعیت زنان را در  اند های کیفی و کمّی، چگونگی این نکته را مستند کرده بسیاری از بررسی

 اند.  تر و جسورتر شده میان خانواده و جماعات محلی باالتر برده است. زنان، متکی به نفس

شوند زنان بیشتر به چشم بیایند و بهتر از پیش  در مناطقی که تحرک اجتماعی زنان بشدت محدود است، برنامه ها، سبب می

هایی همچون زمین و مسکن، و  شوند، دارایی ها می ی عمومی باشند. زنان نیز، مالک دارایی نه زنی در عرصهقادر به مذاکره و چا

 کنند.  ها ایفا می تری در تصمیم سازی در نتیجه نقش قوی

 تواند سودزا باشد   اعتبار می-آیا خرده -۱۰

 بله!

اعتبار  -بنگاه خرده 62هایی آورده است از  داده 2001ر ی نوامب بانکداری )مایکرو بَنْکینگ( در شماره -ی خرده خبرنامه

کند. در واقع،  های تجاری متعارف رقابت تواند بخوبی با بازده بانک درصد است، که می 5.5ها  خودکفا، میانگین بازده دارایی

 جذاب شود.  "ابانکداران متعارف خرده پ"تواند برای  اعتبار می -هایی برای این امید وجود دارد که خرده زمینه

اعتبار، منجر به این مسئله شود که بنگاه  -ی سود در خرده اند که توجه بیش از حد به مسئله هنگام، برخی از ناظرین نگران هم

 های بزرگتری هستند.  دارتری درآید که خواستار وام از دسترس مراجعین فقیر خارج شود و به خدمت مراجعین پول

هایی هستند که به مراجعین  ، قدری کم سودتر از آن"در خدمت مراجعین بسیار فقیر"ای ه حقیقت این است که برنامه

که به مسئله تعارض ذاتی میان  تواند بیشتر به اهداف مدیر مربوط شود تا این کنند، اما این واقعیت می دارتر رسیدگی می پول

ی که در حال حاضر در خدمت فقرای شدید  اعتبار -های خرده خدمت رسانی به فقرای شدید و سودزایی مربوط باشد. بنگاه

و  "ی پیشرفت روستایی بنگالدش کمیته"ی همچون  اعتبار -های خرده اند. برنامه هستند، بهبود مالی سریعی از خود نشان داده

ASA 2004در سال توانند به سودزایی برسند: هر دو بنگاه  اند که مراجعین بسیار فقیر می در بنگالدش، تا بحال نشان داده 

 اند.  هایشان داشته % دارایی4سودهایی بیش از 

نهایت فقیر و  تواند سودزا شود، از جمله، در مواردی که مراجعین بالقوه، بی اعتبار نمی -البته مواردی وجود دارد که خرده

 کنند.  تراکمِ جمعیتی زندگی می گریز )ریسک ناپذیر( بوده و یا در مناطق دورِ بسیار کم -خطر

اعتبار بهترین راه استفاده از این  -اعتبار ممکن است نیازمند تداوم یارانه باشد. این که خرده -در این چنین اوضاعی، خرده

                                                                   )سی گَپ(                                                "ها هست یا نه، به مستندات تأثیر آن بر روی زندگی این مراجعین بستگی خواهد داشت. یارانه

 اعتبار راه حل فقر است  -آیا خرده -۱۱
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نهایت شدید  به فقر بی -شان به بیمار در نزدیک شدن -ها ی پزشک نظر شخصی من این است که باید کمی شبیه به شیوه "

شود که چه چیزی است که یک   دهد و متوجه می کتر تشخیصی مینزدیک شد. منظورم از ذکر این تمثیل این است که د

ی خاص را واقعاً بیمار کرده است. گاهی اوقات علت فقر در ناصالح بودن و ناکارآمدی حکومت آنان است  کشور خاص، یا منطقه

در سایر جاها علت در  و مسئله این است که چگونه حاکمیت را بهسازی کرده و امید الزم را برای آن تغییر، افزایش دهیم.

تواند با اقدامات عمومی بهداشتی با آن برخورد شود. در جاهای دیگر الزم است نشان داد که  هاست که می سنگینی بار بیماری

توان تولید کرد. امّا در مواردی راه فقرزدایی در این است که چگونه کار و کاسبی را راه اندازی کرده و  چگونه غذای بیشتر می

 آوری است.  اعتبار در این جاست که ثابت کرده ابزار قدرتمند شگفت -بخشید. خرده تداوم

توانند بقا داشته باشند، آن وقت است که  توانند غذایشان را گیر بیاورند و می وقتی نیازهای بنیادی تأمین باشند، مردم می

های  هایی را در بازار بیابد که فرصت ه باشد تا راهی فقیر داشت تواند نقش عظیمی در یاری رسانی به جامعه اعتبار می -خرده

ی  نوینی بدست آورد، درآمد تازه بدست آورد، پس انداز را آغاز کند، سرمایه گذاری کند و روند باالروی از پلکان تحول و توسعه

های  گذاری ی شدن، سرمایهها، تخصص کردِ مهارت را آغاز کند و به روند به  اقتصادی در فرزندان، در کسب و کار یا در مزرعه

. "تواند ابزار شگفتی برای آن اهداف باشد اعتبار می -ایم که خرده کسب و کاری جدید و غیره تداوم بخشد. ما آموخته

(Jeffrey Sachs   )رئیس بنیاد زمین در دانشگاه کلمبیا ، 

                   

 اعتبار راه حل فقر است -آیا خرده -۱۲

 نه!

 ر چیزی نیست جز راهبردی که با مشکلی بسیار بزرگ درگیر است. اعتبا -خرده 

ی خدمات مالی به فقرا بشکلی پایدار روی داده  ی اخیر، رشد قابل اعتنایی در تکمیل و ابداع فنون عرضه در طی دو دهه "

اند. با این حال، برای این  اعتبار متمرکز شده -است. بسیاری از ابتکارات دهشی و بخششی، بر روی یکی از انواع خدمات خرده

شده داشته  اعتبار بتواند متناسب و مفید به حال باشد، مراجعین باید ظرفیت بازپرداخت وام را تحت شرایط تعیین -که خرده

 باشند. 

در غیر این صورت، مراجعین قادر نیستند از اعتبار دریافتی سود برده و خطر رانده شدن آنان بسمت مشکالت بازپرداخت 

بینند. بجای  می "لباسی به قد همه"اعتبار را بصورت  -ها خرده و بدهکاری وجود دارد. این مسئله آشکار است، امّا بعضی  قرض
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اعتبار را در مقایسه با سایر  -ترین ابزار دخالت در یک وضعیت خاصّ فقر، باید خرده این گونه برخورد؛ در هنگام انتخاب مناسب

 بدقت ارزیابی کرد و پس آنگاه انتخاب کرد. های بدیل و جایگزین،  حل راه

اعتبار نشان دهد، ممکن است  -های استاندارد خرده های شدیدی نسبت به روش شناسی اعتبار در مواقعی که چالش -خرده

 اند، ممکن است نامزدهای مناسبی برای اند یا چادرنشین هایی که از نظر جغرافیایی پراکنده مورد باشد. جمعیت بیجا و بی

های فرساینده )همچون  گیری باالی بیماری-های دارای همه اعتبار ممکن است برای جمعیت -اعتبار نباشند. خرده -خرده

HIV/AIDSی کاالیی  ( بیجا باشد. وابستگی به یک فعالیت اقتصادی منفرد یا یک محصول منفرد کشاورزی، یا تکیه به مبادله

یش آورد. وجود تورم شدید، یا نبود قانون و نظم ممکن است توانایی راه افتادن ی نقدی ممکن است مشکالتی پ به جای مبادله

کارِ نهادهای تأمین  اعتبار را تحت فشار قرار دهد. وقتی که قوانین و مقررات، موانع بزرگی در مقابل ادامه به -)کارکردی( خرده

 شود.  باالتر(، اجرای برنامه بسیار دشوار میهای  کند )مثالً، با اعمال نرخ بهره اعتبار ایجاد می -ی خرده کننده

 هایی از برخی راهبردهای جایگزین نمونه

 های بالعوض کمک

وری و اعتماد بنفس پایین فقرای شدید بکار رود، و آنان  های بهره تواند برای کمک به غلبه بر انزوای اجتماعی، فقدان مهارت می

های  توانند بعنوان گام های مالی می های بالعوض کوچک و سایر دهش کمک اعتبار آماده سازد. -را برای کاربرد آتی خرده

 "یعنی  BRACی موفق این ادعا،  نخستین برای عبور فقرا از آسیب پذیری به خودکفایی اقتصادی، بخوبی عمل کنند. نمونه

هزار زن ناامید و 660نون بیش از در بنگالدش است. این برنامه تاک "های آسیب پذیر ی گروه ی درآمدزایی برای توسعه برنامه

 اعتبار خود گردهم آورده است.  -ی اصلی خرده مستأصل را از طریق غذا، آموزش، مراقبت بهداشتی و پس انداز در برنامه

 سرمایه گذاری در زیر ساخت

کنند.  ادی ایجاد میهای اقتص ای برای فعالیت هایی از جمله جاده، ارتباطات و تحصیل، شالوده سرمایه گذاری در زیر ساخت

های زیرساخت تولیدی یا بازرگانی )همچون ایجاد مراکز خرید و فروش، یا  در سطح جماعات و در زمینه  گذاری سرمایه

 کنند.  مقیاس( نیز کسب وکار را تسهیل می -های آبیاری کوچک طرح

 های اشتغال برنامه

های احداث تأسیسات عمومی  و پروژه "غذا در ازای کار"های  . برنامهسازند اشتغالی آماده می -ها فقرا را برای خود این برنامه

ها  های عمومی( با این الگو هماهنگ هستند. در بسیاری از موارد، این برنامه )منابع آب، جاده، تسطیح اراضی، احداث ساختمان
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توان امدادگران و اعطا )اهدا(کنندگان ی  های محلیِ وابسته به پول نقد بیرون باشد، اما در گستره ممکن است از دسترس دولت

 هستند. 

 خدما  غیرمالی

ی جماعتی، تا کاسبی در بازار،... تا خدمات  های سواد آموزی گرفته تا بهسازی و توسعه رشته خدماتی هستد از کالس

های آشکار  وند، ارتباطی جداگانه تأمین ش باید از سوی بنیادهای تأمین کننده حالی که خدمات غیرِمالی می ای. در عین توسعه

های بازار، به تضمین اعتبار  ها وجود دارد. مثالً دسترسی بهتر به فرصت اعتبار در آن -و مکملّی با تقاضا و تأثیرگذاری خرده

هایی همچون  ها را تأمین کند )هزینه گیری از آن فرصت های بهره و به تضمین اعتبار وابسته است تا هزینه -دهد انگیزش می

 محصول، حمل و نقل و غیره(.  طراحی

 اصالحا  قانونی و نهادی

 -توان برای خرده شان، می اعتبار و هم برای مراجعان -برداری و عملیات، هم برای تأمین کنندگان خرده با بهسازی محیط بهره

بانکی بر روی اعتبارات ، آسان  ی های باالتر بهره اعتبار، لغو نرخ -سازی ثبت بنگاه خرده اعتبار انگیزه ایجاد کرد. مثالً، آسان

ی غیررهنی، تقویت سیستم قضایی، و کاهش هزینه و زمان ثبت سرمایه و دارایی، همگی  گیری در مورد مقررات ناظر بر وثیقه

 اعتبار فراهم آورند. -توانند فضایی پشتیبان و دلگرم کننده برای خرده می
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  ۳۳۳تامینِ مالیِ جمعی

 

 دیای انگلیسی:پ در ویکی

ورزیِ اقتصادی با جمع کردن  تامینِ مالیِ جمعی )یا گلریزانِ اینترنتی( عبارت است از روالِ تامینِ مالیِ یک پروژه یا ریسک

نوعی از  جمعی مالیِ . تامین334ِگیرد مقادیر کمِ پول از تعداد زیادی  از مردم، که به شکلِ معمول از راه اینترنت انجام می

 میلیارد دالر از همین راه در سراسر دنیا جمع شد. 34بیش از  2015است. در سال  "ی جایگزین مالیه"سپاری و  جمع

 

ها با همین هدف  های خیریه و سایرِ روش ی پستی، دورهمی توانند از طریقِ اشتراکِ حواله های مشابهی هم می هرچند که ایده

اند. این الگوی مدرنِ  میانجی-شود که اینترنت هایی اطالق می المِ کمکگذاریِ جمعی به اع انجام بگیرند، اما اصطالحِ سرمایه

ی نیازمندِ تامینِ مالی را پیشنهاد  ی پروژه که فکر یا پروژه کننده تامینِ مالیِ جمعی عموما بر اساسِ سه نوعِ عامل است: اقدام

هم  یانجی )پِلَتفُرم یا سکو( که دو طرف را بهکنند، و یک سازمان م هایی که از طرح پشتیبانی می کند، افراد یا گروه  می

 اندازی کنند.  رساند تا طرح را راه می

 

هایِ سودبرانه و  ورزی ها استفاده شده است، درخطر ی وسیعی از پروژه حال، از تامینِ مالیِ جمعی برای تامینِ مالیِ دامنه تا به

گرا.   های کارآفرینیِ اجتماعیِ جماعت های پزشکی، سفر و پروژه هزینه های هنری و خالقانه، در تامینِ ای مثل پروژه کارآفرینانه

 خصوص در درمانِ سرطانِ ساختگی و پرهزینه انتقاد شده است. های شیادانه، به از کاربردِ این الگو در تامینِ مالیِ فعالیت

اند از تامینِ  هایی نمونه 337ایران( طور سایتِ دونیت )در  ها سایتِ دیگر و همین و ده ۳۳6کیواو  ۳۳5کیک استارترهای  سایت

  338مالیِ جمعیِ اینترنتی.

                                                                 
333 - s://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfundinghttp 
اعتبارِ شخصی و نه رسمیِ خود( صِرفا برای تامینِ مالیِ یک امرِ خیرِ موردِ تاییدِ عموم  ریزان رسمی است قدیمی در ایران که فردِ محبوبی )به گل - 334

کنند. طبعا  افتد و مردم بنا به اعتمادشان کمک می و معابر به راه میوکار برای دیگری(، و مخصوصا کارِ امدادیْ در بازار  ی جهیزیه یا کسب )مثال تهیه

گذاریِ جمعیِ اینترنتی کمی  ریزان هم با سرمایه این عمل قائم به شخص بوده و فقط در مواردِ بسیار استثنایی ممکن است تکرار شود. هدف و نتایجِ گل

 فرق دارد.
335 - https://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter     ،https://www.kickstarter.com/  
 نک: بخشِ بعدی - 336
337 - nate.com/2https:// معنای اهدا است. . دونیت به انگلیسی به 
 پدیای انگلیسی در آدرس باال برای خواندن متن کامل نک: ویکی - 338

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
https://www.kickstarter.com/
https://2nate.com/
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 :۳۳۹پدیای فارسی در ویکی

شود معموالً مشارکت  نامیده می هم جمعی مالیِ تأمینِ برخی اوقات تأمین سرمایه از اجتماع یاکه معی گذاری ج سرمایه 

های  شود تا از تالش از طریق اینترنت انجام میشود، اغلب  کنند نامیده می گذاری مشترک می جمعی توسط افرادی که سرمایه

ها حمایت شود. تأمین مالی جمعی برای اهداف متنوعی نظیر درمان بیماری تا  یک کارآفرین توسط عموم جامعه یا سازمان

و کار های انتخاباتی و تأمین سرمایه الزم برای راه اندازی یک کسب  چاپ کتاب، حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران کمپین

 . نوپا یا کسب و کار کوچک کاربرد دارد

توان پس از ظهور پدیده جمع سپاری دانست. دلیل ظهور و گسترش  گذاری جمعی را می به کارگیری اصطالح سرمایه

در جهان دانست.  2008توان بحران مالی سال  گذاری جمعی به شکل سازمان یافته در قالب تأمین سرمایه مالی را می سرمایه

های دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکالتی که  ها به وام دادن، کارآفرینان شروع به جستجوی راه لت تمایل کم بانکبه ع

گذاری سنتی که توسط  آوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایه پا در جمع گذاران خرده صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه

 . گذاری جمعی بسط پیدا کند گرفت به شکل سرمایه دوستان و فامیل صورت می

گذاری جمعی را یک روش اینترنتی برای تأمین سرمایه مالی معرفی کرد که به کسب و کارها و  توان سرمایه در واقع می

گذاری اشخاص متعدد بتوانند ایده هایشان را عملی سازند.  های بالعوض یا سرمایه کند تا از طریق کمک ها کمک می سازمان

برداری از پتانسیل بالقوه انبوه جمعیت که تا پیش از آن به صورت هدفمند به آن توجه نشده  جمعی پلتفرم بهرهگذاری  سرمایه

 . نماید بود را فراهم می

، کارزاری جهت حمایت جمعی افرادی مختلف از گذاری اجتماعی سرمایه یا جذب سرمایه مردمی ،گذاری جمعی سرمایه

مورد نیاز جهت آغاز یک پروژه توسط افراد یا ی  سرمایه اینترنت و پرداخت بخشی از یک جامعه، معموالً جامعه کاربران

جمله امداد رسانی به حادثه ها از  سازمان برگزارکننده کارزار است. جذب سرمایه مردمی جهت حمایت از طیف مختلف فعالیت

اندازی استارت آپ،  های سیاسی، بودجه راه نگاری شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین دیدگان، روزنامه

های شهری است. در این روش فرد صاحب  افزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه تولید آثار بصری، توسعه نرم

کند و برنامه  های تکمیل کار خود تهیه می ی که در توان دارد، کار خود را پیش برده و برآورد قابل قبولی از هزینهایده، تا جای

کننده  کند. این پروژه چه ساخت یک فیلم کوتاه باشد که تهیه خود و میزان سرمایه الزم را در یک وبسایت عمومی اعالم می

اندازی یک کارگاه، یا طراحی یک دستگاه  ن را ندارد، یا خرید ابزار کار برای راهآن فیلم نامه را نوشته ولی هزینه ساخت آ

ها را هم  های آن تواند سرمایه شود و اگر چیزی باشد که نظر مساعد مردم را جلب کند، می پیچیده صنعتی، به مردم عرضه می

                                                                 
339 - NDEuzA2https://bit.ly/   شود. پدیای فارسی نقل می . بخشِ دومِ این معرفی، عینا از ویکی 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://bit.ly/2NDEuzA
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 . به کار بگیرد

های کسب و کار متفاوت وجود دارد. با  ن مالی جمعی با مدلهای تأمی ای از مدل طیف گسترده های تأمین مالی جمعی مدل

 : بندی کرد ها را در چند مدل پایه زیر دسته توان آن های واسط، می های کسب و کار پلتفرم-توجه به تنوع مدل

است ولی ای هستند. اگر چه در اصل یک عمل نوع دوستانه  های خیریه این نوع از اهدای جمعی بیشتر شبیه به حمایت اهدا•

ها  ای برای اعطای پاداشی به خیّر در مقابل حمایت او ندارند. مشارکت مالی افراد برای پروژه دریافت کنندگان هیچ گونه وظیفه

تواند در بین افراد دیگر انگیزه ایجاد کند. پلتفرم گوفاندمی  باشد، و همین مورد می دوستانه و خیرخواهانه می های نوع با انگیزه

های برتر جهان که  باشد. از دیگر پلتفرم است، پلتفرم پیشگام تأمین مالی مبتنی بر اهدا می راه اندازی شده 2010که در سال 

بلو، کرادرایز، گیوفوروارد، دانرچوز،  گیوینگ، کازس، اکت بریدج، جاست توان از کرینگ کنند می بر اساس مدل اهدا فعالیت می

ها به صورت تخصصی در یک حوزه خاص نظیر پزشکی و برخی دیگر در  ی از این پلتفرمبرد. بعض ¬فاندلی، رازو و فاندراز نام

 .چند موضوع فعال هستند

 پاداش 

ها بسته به  باشد. این پاداش کنندگان به دلیل حمایتشان می های اصلی این مدل، اعطای پاداش به مشارکت یکی از مشخصه

گذار  ها به صورت حمایت جمعی بوده که در این حالت سرمایه ارکتشوند. گاهی این مش میزان مشارکت متفاوت تعریف می

ها به صورت  است پرداخت کند توافق دارد. اغلب این پاداش پروژه یا حامی در مورد پاداش مشخصی که کارآفرین متعهد شده

تولید محصول به  باشد. در مواردی حمایت مالی در قالب پیش فروش جمعی یا پیش سفارش به منظور حمایت در خدمات می

باشد. در مقابل کارآفرین  افزار، محصول جدید، محصول سبز یا خدمات می عنوان مثال کتاب، فیلم، آلبوم موسیقی، تئاتر، نرم

کند که نسخه اولیه از محصول یا خدمت، تحویل خریدار شود که در این صورت تأمین مالی جمعی اساساً یک  تعهد می

 .سفارش محصول است

 جمعیدهی  وام 

در آمریکا و یک سال زودتر به  2006گذاری و تأمین اهداف انتفاعی در سال  تأمین مالی مبتنی بر بدهی به عنوان سرمایه

ای در انگلستان به وجود آمد. تأمین مالی مبتنی بر بدهی یا آنچه در انگلستان مبتنی بر قرض نامیده  عنوان فعالیت خیریه

آغاز گردید. پلتفرم تأمین سرمایه خرد کیوا با هدف اعطای وام به افراد  2005مادی در سال شود، اولین بار با اهداف غیر می

نیز « قرض دهی فرد به فرد»فقیر در کشورهای جهان سوم راه اندازی شد. مدل مبتنی بر بدهی تأمین مالی جمعی، که از آن 

بدون وثیقه داشته باشند و اگر توسط پلتفرم پذیرفته دهد تقاضای وام  شود، به وام گیرندگان مستقل امکان می نام برده می
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های تأمین  اش )ممکن است بدون بهره باشد( بازپرداخت کنند. پلتفرم شد، پول را از اجتماع قرض بگیرند و سپس آن را با بهره

های وام  درخواست دهی، موضوعات افراد برای وام گرفتن را به دقت بررسی کرده و معموالً با درصد کمی از مالی جمعی وام

 .دهد ها را مورد پذیرش قرار می درصد از درخواست وام 10کلوب فقط  شود. به عنوان مثال پلتفرم لندینگ موافقت می

 خرید سهام جمعی 

کنندگان در ازای  ترین حالت تأمین مالی جمعی است. در این حالت پاداش مشارکت این نوع تأمین مالی خُرد در عمل پیچیده

کننده، سود مستقیم -آمیز است. در این حالت مشارکت یا حق رأی در سهام مخاطره سود سهام اری، دریافت سهام،گذ سرمایه

 . کند یر شرکت میپذ گذاری مخاطره کند بلکه به نوعی در سرمایه دریافت نمی

  فرایند و بازیگران تأمین مالی جمعی

نماید. این بازیگران عبارتند از کارآفرین یا  تأمین مالی جمعی سه بازیگر اصلی دارد که فرایند تأمین سرمایه را تسهیل می

باشد که ابتدا  میصاحب ایده، واسطه تأمین سرمایه یا پلتفرم و مشارکت کنندگان. فرایند تأمین سرمایه به این صورت 

کند و به عبارت  شود تشریح می ای اختصاصی در وبگاه واسط که پلتفرم نامیده می کارآفرین، ایده مورد نظر خود را در صفحه

باشد که بخشی از آن در  کند. معرفی پروژه شامل اطالعات گوناگونی می دیگر یک کمپین برای ایده خود راه اندازی می

بندی کمتری است در معرض عموم مردم قرار داده  گیرد و بخش دیگر که دارای اطالعات طبقه ر میدسترس پلتفرم واسط قرا

بایست در اختیار پلتفرم قرار بگیرد تا بتواند  شود. اطالعاتی نظیر مدل کسب و کار و همچنین اطالعات اقتصادی پروژه می می

های  ها در صورت لزوم، به صاحبان ایده مشاوره ی برخی پلتفرمهای مورد نظر را در مورد پروژه انجام دهد. حت راستی آزمایی

های خیریه باشد، پلتفرم اطالعات دیگری در مورد  دهند. هنگامی که پروژه از جنس مسائل اجتماعی و فعالیت الزم را نیز می

 .340گیرند راستی آزمایی از صاحبان ایده می

 

 

 

 

 
                                                                 

 شود. پدیای فارسی نقل می بخشِ دوم این معرفی، عینا از ویکی - 340

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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ی  ( سازمانی است ناسودبر )تحت ماده342اش کیوا.اورگ ی اینترنتی )معموال مشهور به دامنه 341واصندوق یا ریزصندوقِ کی خرده

کشور قرض  80و دانشجویان در بیشتر از  343درامد دهد تا از راه اینترنت به کارآفرینانِ کم ( که به افراد امکان می3، سی، 501

 است. "اهش فقردادن برای ک پیوند افراد از راه قرض"بدهند. ماموریت کیوا 

 

میلیارد دالر، با نرخ  ، به مبلغ بیش از یک344مالیِ انبوه میلیون نفر با استفاده از تامینِ به بعد، کیوا به بیشتر از یک 2005از سال 

به بعد کیوا توانسته که هر سه روز یک میلیون دالر جمع کند.  2013درصد وام داده است. از نوامبر  99و  98بازپرداختِ 

 کنند. دهنده در سراسر جهان از سکوی کیوا برای این کارشان استفاده می از یک میلیون وامبیشتر 

 

ها را بر روی زمین )و در واقعیت( مدیریت کرده و انتظام بدهد. این  است تا وام 345ای از شرکایِ میدانی کیوا متکی به شبکه

های ناسودبر باشند. کیوا در صفحاتِ  مدارس، یا سازمان وکارهای سوسیال، وام، کسب-شرکای میدانی می توانند موسسات خرده

شان در سطحی  شان با کارآفرینان گان گذارد، چون می خواهند وام دهنده خود داستان شخصیِ هر کدام از نیازمندانِ وام را می

 انسانی در ارتباط باشند.

 

کیوا 346گیرند.  شان نمی گان هم سودی از وام دهنده دارد و قرض رساند برنمی هایی که به دیگران می کیوا خودش سودی از وام

فرانسیسکوی  شود. دفتر مرکزی کیوا در سان ی مالیِ کاربران و موسسات ملی پشتیبانی می ها، قرض، و هدیه از راه بورسیه

 کالیفرنیا است. 

                                                                 
341 - https://en.wikipedia.org/wiki/Kiva_(organization) آید.  ی این نوشته می جا فقط مقدمه . در این 
342 - www.kiva.org  
 کنند. شان می که شرکای میدانی معرفیی کیوا هستند  روستاییان فقیر، مشتریان عمده - 343
344 - crowd Fundingگذاریِ جمعی، که تقریبا همان  دهنده، سرمایه : تامینِ سرمایه برای کارآفرینان از راه دریافت وام کوچک از تعداد زیادی وام

شان اختصاصا قرض  برای این کار وجود دارند که بعضی های مشهوری )به زبان انگلیسی و فارسی( روزها سایت تواند باشد. این گلریزان سنتی ایرانیان می

   https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfundingخیریه دریافت و پرداخت می کنند.  
 اند. م مشغولهای هدفِ کیوا ه رسانی به جماعت موسساتی که در کشور مقصد، به کارِ کمک - 345
ی توجیه عملیاتی، مورد انتقاد بعضی ناظران از جمله محمد یونس  گیرند که با وجود ارائه هایی نسبتا باال می گان بهره گیرنده شرکای میدانی از وام - 346

 موسسِ گرامین بانک است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kiva_(organization)
http://www.kiva.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
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 کیوا به روایتِ کیوا

 

نیازمندترین   ی پول، شناسایی ، برای گردآوری /http://www.kiva.org ی جهانی و معتبری است به آدرس کیوا شبکه

ی بیشتری دارند، اتصال هر دو طرف  ی مالی ی آنان در اینترنت به تمام کاربران اینترنتی که توانایی کارآفرینان، معرفی و عرضه

 های مختلف جهان. آفرینان، در سرزمینماجرا به یکدیگر و کمک به انتقال این پول به نیازمند ترین کار

 

 

 

 

 دهی به فقرای اهل تالش، نیازمند پذیرش خطر زیان سرمایه از سوی شماست. -در کیوا، وام

 کند. تان پرداخت می کند و نه سودی برای وام کیوا، نه بازپرداخت را تضمین می

http://www.kiva.org/
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 کیوا چگونه عمل می کند  :

 فردی کارآفرین را انتخاب کنید، 

 به او وام بدهید،                                  

 و بعداً قسط ها را پس بگیرید.                                     

رسد و  توسعه می دهد که پول چگونه از شما بدست کارآفرین دنیای  ِ درحال نمودار زیر بشکل مختصر و کوتاه به شما نشان می

 گردد: دوباره به شما برمی

 

 

 ام دهندگانی همچون شما، شرح حال کارآفرین نیازمند را در سایت مرور می کنند، و کسی راو (۱

 برای وام گرفتن انتخاب می کنند. 
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 یا کارت اعتباری  ِ خود وام می دهند، کیوا این Pay Palاین افراد وقتی با استفاده از نظام 

 اعتباری  ِ خود در سراسر جهان  -ردهمبالغ را گردآوری می کند و سپس آن را به شرکای محلی خ

 کند. رد می

دهنده او )آنان( را  دهند که خود  وام ای تحویل می ان( برگزیده-اعتبار کیوا، وام ها را به کارآفرین) -شرکای محلی خرده -۲

 برگزیده است.

احتمال موفقیت کاسبی او را به دهند که  هایی را به کارآفرین می در بیشتر موارد هم، شرکای محلی ما آموزش و سایر کمک

 رسانند. بیشترین حدّ خود می

های  کنند. بازپرداخت و سایر تغییرات حساب وام گیرنده )آپدیت شان را بازپرداخت می با گذشت زمان، کارآفرین ها قرض -۳

 گردد. می میل ها هستند، ای دهندگانی که مایل به دریافت آن شود و به آدرس وام حساب( به کیوا فرستاده می

های  تواند آن را به نیازمند دیگری وام دهد، یا )جهت تامین هزینه دریافت می کند، می -دهنده، پولش را باز که وام هنگامی -۴

 ی کیوا بیرون بیآورد.   عملیاتی  ِ کیوا( پول خود را به کیوا ببخشد، یا آن را از چرخه

 نوآفرین کیوا کیست 

 رییس کیوا -پرمال شاه

 کند.  ها و ارتقاء توان عضویتی آن هدایت می به عنوان ریاست کیوا، تالش های کیوا را برای باالبردن مشارکتپرمال 

 6. او در طی تالش EBAYبوده که شرکتی است وابسته به   PAY PALگذاری کیوا، وی مدیر ارشد تولید  پیش از بنیان

در  EBAYی تعریف نقش  ساله ی یک ها، پروژه ی آن ت که از جملهاش در این شرکت، یک رشته ابتکار کلیدی براه انداخ ساله

اند، که از  دنیا بود. از این ابتکار، تعداد دیگری ابتکار جمعی متولد شده "اهل کار و تالش"توانمند سازی  ِ اقتصادی  ِ فقرای 

ی  مشاور راهبردی شرکت مشاوره، PAY PALتوان نام برد. پرمال پیش از  از کیوا را می PAY PALآن میان پشتیبانی  ِ 

، بورسیه ای از 1997اعتبار داشته است. در سال  -ی دیرینی به خرده در نیویورک بود. پرمال عالقه MERCERمدیریتی 

ی  اعتبار در گجرات هند به پژوهش بپردازد. در همین اواخر، پرمال، شبکه -دانشگاه استنفورد دریافت کرد تا در مورد خرده
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ماه در هند بود تا الگوی کیوا را پیرایش کرده و  2را با همکاری دیگران بنیاد گذاشت و بمدت  "ی سیلیکون رهد"خرده وام 

 اعتباربخشی کند. 

ی اقتصاد از  ، وی سخنگوی مطرح ابتکار جهانی  ِ کلینتون و اجالس جهانی خرده وام بود. پرمال، لیسانسیه2006در سال 

 دانشگاه آکسفورد است. 
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 ۳۴۷های تامینِ خدما ِ دو سویه بنگاه

 

  348سِپارها کار همان یا( مشتریان) مراجعین با اش مالکیت ی پایه که خصوصی است شرکتی "سویه  دو تامینِ " بنگاهِ یا انجمن جماعت،

 حقِ افراد این که است این سویه دو کتِشر معرفِ گیِ  ویژه هستند، هم اش مالکین ها شرکت این مشتریان که جایی آن از.  شود می ایجاد

 .دارند را شده تولید درآمد یا سود دریافتِ

 اصول اساسِ بر که( است وکار کسب یا شرکت یک همیشه، نه و موارد بیشترِ در که) است سازمانی سویه، دو انجمنِ یا سویه، دو سازمانِ

 موارد بیشترِ در اعضا. ببرند فایده  کند، می تامین سازمان که خدماتی از تا ندآی می بوجود اعضا برای ها سویه دو. کند می کار گی  سویه دو

 . پردازند نمی "بردرآمد مالیاتْ"

 

اش  کند و مالک ی سهامی، جمعی است که تجارتِ عمومی می جاست که شرکتِ بیمه شرکتِ سهامی با شرکتِ دو سویه در آنفرقِ 

های سهامی یا دو سویه تملک شود. هدفِ شرکتِ سهامی سود دادن به  اند از سوی شرکتتو اند. اما، شرکتِ سهامی می داران سهام

 های شرکت ندارند. ها مستقیما سهمی در سودها یا زیان"کارسِپار"داران است.  سهام

 پدیا انامن دو سویه در ویکی

ی دو  وکار( است بر پایه شکلِ شرکت یا کسب یشه، بهسازمانِ دو سویه، یا انجمن دو سویه، سازمانی )در بیشترِ موارد و نه هم  دو سویه،

کنند، اما حقِ  ی شرکت مشارکت نمی گذاریِ مستقیم در سرمایه های واقعی، با سرمایه گی. اعضای این سازمان، بر خالف تعاونی سویه

دو "ینِ خدماتِ دو سویه در بیشتر مواقع، آورند. به سازمان یا انجمنِ تام دست می به "مُشتریانه"ی  شان را از راهِ رابطه و رای  سودبری

 شود. می  گفته "سویه

 

هایی که بعدا  کند، پول کار می اش ) که کالً اعضاء نام دارند( شروع به آوریِ منابعِ پولی از اعضاء یا مشتریان بنگاهِ دو سویه با هدفِ جمع 

هم  " دو سویه"شوند. بنابراین، اعضاء مالکِ دو سویه بوده و   میی اعضای سازمان یا انجمن مصرف  برای تامینِ خدماتِ مشترک برای همه

ای ندارد که به شکلِ سودِ سهام چیزی دریافت کند، و  به این ترتیب،  دارِ بیرونی سهامیعنی  - شود  برای منفعت همین اعضاء اداره می

                                                                 
347 -  societies-re.com/money/mutualwww.gocompa    I  https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_organization 

ای اقتصادی، کاربرد دیگر  دو  یهگرایی به معنای نظر  شویم. اما دو سویه های تامینِ دو سویه آشنا می ها و جماعت با جنبشِ بنگاه  در این بخش،

 است.   آن اشاره شده های همین کتاب به گرایی است که در پیوست سویه

    
348 - policymakerجا منظور کسی است که  گذار است. در این های بیمه این شخص همان مشتریِ بیمه گزین. در شرکت : در لغت یعنی سیاست

کند و کارسپار آن را  هر دو کاربرد یادشده، سیاست معادل نوع خدمت یا خدماتی است که بنگاه عرضه میکند. در  خدماتی را از بنگاه دریافت می

 بندد. گزیند و برای دریافتِ آن قرارداد می  برمی

 

http://www.gocompare.com/money/mutual-societies
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_organization
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ها برای اعضاء  ای نیست. دو سویه  های سرمایه سودِ فروشِ داراییهای معمولی یا  دنبالِ تولید یا حداکثرکردنِ سودهای بزرگِ تهاتر معموال به

 کند استفاده کنند و در بیشترِ موارد هم مالیات بر درآمد نپردازند. وجود دارند تا از خدماتی که تامین می

 

رچند که الزم است بنا به مورد، در شود، ه گذاری می سرمایه-باز "دو سویه"آید معموال به نفعِ خودِ اعضاء، در خودِ  سودهایی که بدست می

ها قدری سود برای تامین مالیِ داخلی الزم شود تا سازمان را حفظ کرده یا رشد دهد، و تضمینی برای بقای سالمت و  بعضی از دو سویه

 امنیتِ آن باشد.

 پیشینه

است. بعضی از  ی دو سویه بوده ده تاسیس شد بیمهصورتِ شرکتِ تامینِ خدماتِ دو سویه در ایاالتِ متح اولین شکلِ بنگاهِ تجاری که به 

شان  های"کارسپار"شان به  شوند، مالکیت شوند و بعدا که به دو سویه تبدیل می های سهامی تشکیل می عنوانِ شرکت های بیمه، به شرکت

های آتی  العاده سهم، کاهشِ فوقی دو سویه، چیزی که سود خواهدشد در عوض، به شکلِ توزیعِ سودِ  های بیمه شود. در شرکت منتقل می

 شود. نامه به مراجع بازپس داده می یا اِعمالِ مبالغ به ارزش بیمه

تر از  تواند برای بعضی از مراجعینِ بالقوه، جذاب الگویِ مالکیتِ بخشی از شرکت می–ها  این خود، مزیتی رقابتی است برای این نوع شرکت

شوند. اما دو  داران پرداخت می سهامیِ الگو )معمولی(، سودها به سهام گذاران. در شرکت مایهاین باشد که منبعی باشی برای منفعتِ سر

تواند در مقایسه با شرکت  این، شرکتِ دو سویه می بر کند. عالوه سویه، برعکس، شرکت را به سمتِ بهترین منافعِ مشتریان مدیریت می

 کنند.  صراحت اعالم می ی دو سویه این ادعا را به ی بیمهها معمولی، به افقِ دورتری چشم بدوزد. بعضی از شرکت

را به حداقل برسانند. این کار با حذفِ یک  "کارفرما-کارگزار"اخالقیِ -های دو سویه قادرند تنگنای حقوقی تر، سازمان به زبانی کلی

دار هم کاربر و هم  گیرد. سهام شتری است، انجام میداران، که معموال هم م مالک، به نفعِ یکی دیگر از سهام-گذار  دار، یعنی سرمایه سهام

 مالکِ اشتراکی بنگاه است.

رو به  های دو سویه سهمی برای فروش ندارند و از همین ی مالکیت، معایبی هم دارد. یک نمونه این است که شرکت اما شکلِ دو سویه

 بازارهای سهام دسترسی ندارند. 

ها  ها بود که وضعیتِ مالیاتیِ این نوع سازمان های دو سویه بودند. سال گِ عمر در ایاالتِ متحده، شرکتگذاران بزر زمانی بود که بیشترِ بیمه

ی  شد مسئولِ نیمه کردند، و همین باعث می ی کسب و کارشان را بازنمایی می شکلی ذاتاً فنّی نیمه دائما روی میزِ بحث بود، چراکه به

 کرد. داخت میپر  شان هایی باشند که کل صنعت مالیات

 گذاران است. شان در دستِ سپرده اند که مالکیت هم، شرکتِ دو سویه "انداز و وام های پس سازمان"خیلی از 
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انداز  زدایی از صنعتِ پس اند. جریانِ مقررات به بعد، از توجه مردم بیرون افتاده 1980ی  ها به عنوانِ نوعی از مالکیتِ جمعی از دهه دو سویه

ها رو  ها به سمت مالکیت سهامی و بورسی یا در بعضی موارد به بانک باعث شد خیلی 1980ی  انداز و وام در اواخرِ دهه انِ پسو وام، و بحر

شده در آمریکا، مثلِ پرودنشِل اینشورَنس کامپنی آو اَمِریکا و متروپولیتن الیف اینشورنس کامپنی  ی ثبت های بیمه بیاورند. خیلی از شرکت

ای را  شان تقسیم کردند تا منافعِ مالکیتی گذاران )کارسپارهای( های سهام را بین بیمه کردند و سهم "زدایی دو سویه"در اساسنامه 

 گذارِ دو سویه داشتند. شان در نقشِ بیمه نمایندگی کنند که قبال به شکلِ منافع

 

شده است.  اش کاشته هرچند که شکلِ مالکیتِ آن در اسم است، زدایی پرداخته هم به تفحص در دو سویه "اُماها"ی ی دو سویه شرکت بیمه

    دهی بود، انداز و وام ی واشنگتن که پیشتر، انجمنِ پس باید به یاد داشت که به سایرِ شرکت های سابقِ دو سویه مثل دو سویه

 کشند. زدایی داده شده، اما هنوز اسمِ قبلی خود را یدک می ی دو سویه اجازه

ی دو  دوره 1990و  1980های   دهی جماعتِ ساختمانی است. جماعاتِ ساختمانی هم در دهه انداز و وام های پس یِ بنگاهمعادلِ بریتانیای

ای  ترِ محلی و منطقه جماعتِ کوچک 43( 2016روزها )در سپتامبر   طوری که فقط یک جماعت بزرگِ ملی و تا این زدایی داشتند، به سویه

 گیری هم در استرالیا و آفریقای جنوبی رخ داد.    زداییِ چشم ها، دو سویه . در همان سالها باقی مانده است ملی از آن

هایی مثل کاالها یا  ها ابتدائا به کاالها و خدماتِ ملموس گرایش دارند، یعنی عرصه اند. این بنگاه  های دو سویه ها خیلی شبیه شرکت تعاونی

داریِ دارای  همه، موسساتِ بانک  التِ ناملموسی از جنسِ خدماتِ مالی بروند. با اینکه به سراغ محصو خدماتِ کشاورزی، به جای آن

 شوند و نه بنگاهِ دو سویه. می های تعاونی شناخته های اعتباری یا بانک پیوندهای نزدیک با جنبشِ تعاونی همیشه به عنوانِ اتحادیه

 

 گریِ نوین دو سویه

 ر سراسرِ دنیا، دو سویه هستند، برای نمونه: انواعِ بسیار زیادی از موسساتِ مالی د

 های مدیریتِ دارایی )که بیشترشان دو سویه نیستند( شرکت -

 ایاالتِ متحده –گروه ونگارد   -         

 ایاالتِ متحده –کِرِف( -اِی اِی آی اِی )قبال به اسم تی آی اِی تی -         

 سازی جماعات ساختمان -

 سازی بریتانیا ترین جماعتِ ساختمان بزرگ  –سازی  جماعتِ سراسریِ ساختمان -

 های تعاونی بانک -

 های اعتباری اتحادیه -

 جماعاتِ دوستانه -
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 بریتانیا  -های تامین بهداشتیِ دو سویه مثلِ جماعتِ مراقبتِ بهداشتیِ بِنِندِن  بنگاه -

 ی عمرِ دو سویه های بیمه/ بیمه شرکت -

 ی دو سویه های بیمه هرستِ شرکتف #ی دو سویه  در حالِ حاضر:  نک: بیمه -

 پیشترها: -

 اِی اس  گِجِنسیدیگه اِی -       

 ایاالتِ متحده –متروپولیتن الیف  -       

 ایاالتِ متحده –گروه مالی پرینسیپال  -       

 ایاالتِ متحده –پرودنشِل  -       

 اندازِ دو سویه های پس بانک -

 ی حفاظت و غرامت بیمه -

 دهی از و واماند جماعاتِ پس -

 ای   فامیلیِ اساسنامه-کشیِ[ محلی وامِ ]قرعه -انداز های خصوصیِ پس کلوپ -

کنند )اگر چه عینا شبیه نیستند(. در بعضی  می  های تجاری عرضه بعضی موسساتِ مالیِ دو سویه خدماتی کامال شبیهِ خدماتِ بانک

اندازها، رهن و وام اِعمال  های پس اندازها و حساب های کارمزدی را بر روی پس  ی رقابتی و تعرفه"ها بهره نرخ"ها همان  بازارها، دو سویه

 شوند.  وکار می کنند، در نهایت مالکِ این کسب انداز و قرض می ی پس های تجاری. اعضایی که در تامینِ دو سویه کنند که بانک می

 اقتصادی-تبدیلِ وضعیتِ حقوقی

در  1980ی  دو سویه تبدیل کند. این فرآیند در دهه-زدایی خود را به غیر ز فرآیندِ دو سویهبنگاهِ دو سویه ممکن است با استفاده ا

تواند به شکل تبدیلِ کامل به شرکتِ سهامیِ عام انجام  شکلِ روزافزونی رایج شد. در ایاالتِ متحده، این کار می زدایی، به ی مقررات نتیجه

 داریِ صِرفِ( دو سویه باشد.  ، یعنی شرکتِ هُلدینگِ )سهامشکلِ جزئی ها، به شود، یا، در خیلی از ایالت

 برای اطالع بیشتر:

 ؟هایی هستند در خطرِ نابودی ها گونه آیا دو سویه

 (2001)به سفارشِ مجلسِ عوامِ بریتانیا، سال  ی عمرِ منصفانه  ی نزدیکیِ سقوطِ جماعاتِ بیمه گزارشی در باره

 

 ۳۴۹انامنِ تامینِ خدما ِ دو سویه چیست 

شود تا خدمات را بهبود ببخشند، بجای این  گذاری می سرمایه-اش هستند. سودها معموال باز ی است که اعضایش مالکسازمان  این جمع،

ها را دریافت  بودند، آن ای پرداخت کنند که اگر در یک شرکت سهامی عام با مسئولیتِ محدود می دارانِ بیرونی ها را به سهام که این سود

                                                                 
  www.gocompare.comکولز، سایتِ  -ی اَبی الفتون نوشته - 349

http://www.swissre.com/pws/research%20publications/sigma%20ins.%20research/are%20mutuals%20an%20endangered%20species.html
https://publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmtreasy/272/272ap06.htm
http://www.gocompare.com/
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 کردند. می

 ای از آن هستند. طور که مالکِ پاره همان  ی سازمانِ دو سویه، حقِ ابرازِ رای دارند، ارهی اد اعضا در نحوه

 های تامینِ دو سویه: انواع انامن

 شان با هم فرق دارد. ، ساختار و روشِ اداره  چندین نوع انجمنِ دو سویه وجود دارد، که به نحوِ نامحسوسی، اندازه

 

 های ساختمانی کانون

 اند. ختمانی احتماال بهترین نوعِ انجمنِ دو سویههای سا کانون

انداز گرفته تا کارتِ اعتباری و در خیلی از موارد موسساتِ بزرگی  کنند، از پس های دو سویه، انواعِ محصوالتِ بانکی را عرضه می انجمن

های  اند و به این ترتیب، با بانک شور در دسترسها در سراسرِ ک دهند. این می  داریِ اینترنتی ارائه هستند، با محصوالتی که از راه بانک

 اند. رسمیِ شعبه دارِ سراسری قابلِ مقایسه

 های اعتباری اتحادیه

 کنند. ی مشخص زندگی می ها برای کسانی هستند که در چیزی اشتراک دارند، و معموال در یک منطقه این

 خورها. های اعتباری، در برابر نزول پشتوانه ها یا بی ایت از کم پشتوانهطور حم ها تاکیدشان بر روی رفتارِ اخالقی است و همین این آدم

  کنند.  شان حسابِ جاری و رهن هم ارائه می های دهند، اما بعضی انداز می شان عموماً وام و خدماتِ پس به مشتریان

 های دوستانه انامن

شان خدمات  اند، و به اعضای ها وجود داشته ها قرن بعضی از دوستانه–ت ها، تاریخی اس های دوستانه و باقیِ دو سویه فرقِ اصلیِ بین انجمن

 اند. اجتماعی و مالی داده

 گی و بیمه عرضه کنند. انداز، بازنشسته پس امروزه ممکن است محصوالتی مثلِ حساب

رانی  ی کارکنان اتوبوس منِ دوستانهها باید بخشی از یک گروهِ کامال خاص باشی تا به یک انجمنِ دوستانه بپیوندی. مثال انج بعضی وقت

 گوید که مثال راننده یا تعمیرکار باشند.  آمد می فقط  به کسانی خوش

 "سود-جامعه"های  ها و انامن شده، شامل تعاونی های ربت انامن

ترک، به رفعِ نیازهای اجتماعی، اند تا از راهِ سازمانی دموکراتیک با مالکیتی مش شوند که کنارِ هم های تعاونی از اعضایی تشکیل می انجمن

تواند انواعی از خدمات  دهد که می دهی به شرکتی می اقتصادی و فرهنگیِ خود بپردازند. این ترتیبات و اهداف، راهِ جایگزینی  برای شکل

 را فراهم کند و نه فقط خدماتِ بانکی را.
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رساند. این کار با ایجاد مشاغل و  اش هم فایده می ی اطراف ی جامعه هبلکه به هم  رساند، تنها به اعضایش فایده می سود نه-انجمنِ جامعه

 تر از انجمن و اعضایش دارند. شان هدفی فراگیر شکلی که تمامِ به  شود، ی خدمت انجام می ارائه

شان  سودِ سهام بین اعضای شکلِ ها را به ها، این توان را ندارند که مازاد سود برخالفِ سایر انجمن-های جامعه باید توجه داشت که انجمن

 توزیع کنند.

 های تضمین )بیمه( شرکت

 شان هستند. گذاران کنند و مِلکِ بیمه  شان بیمه تامین می ی دو سویه برای اعضای های بیمه شرکت

کردن  ی کمگردند یا برا شکلِ سودِ سهام به سیاستگذاران برمی یعنی عمال به  شوند، گذاری می سرمایه-سودها در شرکتِ بیمه باز

 رسند. های پرداختیِ آینده مصرف می بیمه حق

 کنند   های دو سویه چه عرضه می انامن

 انداز، بیمه و بازنشستگی. ای از خدماتِ  مالی را ارائه کنند، مثلِ پس توانند انواعِ گسترده این نوع موسسات می

اندازها بپردازند و کارمزد کمتری برای  ی بیشتری به پس بهره ممکن است نرخِ  ها از سوی اعضا برای اعضاست، ی این بنگاه چون اداره

 کنند. ها در این نکته با هم متفاوت عمل می شان بگیرند، اما این انجمن خدمات

  های دو سویه مزایای انامن

 خدمت دوستانه

 ِ بیشترِ مشتریان هستند. رشِ سطحِ رضایتداری، بیشتر از بقیه، مایل به گزا های بانک های دو سویه در مقایسه با سایر سازمان انجمن

 منافع برای اقتصادِ کل جامعه

 کنند.  بنیاد وارد می-های سود ها، فشارِ رقابتی بر روی شرکت دو سویه  (،AFM) ی مالی  های دو سویه بنگاهبنا به قولِ اتحادیه 

تواند در مبارزه با نوساناتِ بازار سهام کمک کند و به این ترتیب مانعِ  یک بخشِ باثباتِ دو سویه می  د که در نتیجه،ده این ادعا ادامه می

 رکود دیگری شود. 

کنند، و به همین دلیل اکثر  ها زندگی می شان در والیت ی اعضای گردانند، چون همه های انگلیس را جوامع محلی می دو سویه

 شود. گذاری می سرمایه-ر اوراقِ قرضه، سهام و مِلک در انگلستان بازشان د های دارایی

وکار را  (، معتقد است که رشدِ بخشِ دو سویه تنوع کسبMutuoهای دو سویه ) ی  طرفدارِ انجمن پیتر هانت، مدیرِ اجراییِ ارشدِ موسسه

وکاریِ حافظِ منافعِ عمومی را  های کسب و همزمان ساختار سازد، گان عملی می کننده کند و رقابت و انتخاب را هم برای مصرف بیشتر می

http://www.financialmutuals.org/
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 کند.   تامین می

 مالیا  اندازهای بی پس

انداز کنند، و این معافیت شامل کودکان  مالیات پس پوند سالیانه بی 270پوند ماهیانه یا  25های  دوستانه قادرند حداکثر تا  اعضای انجمن

 ( است. ISAاندازِ فردی ) لغ در باالی معافیتِ حساب پسداشت که این مب شود. باید توجه هم می

 توانید حسابی باز کنید. باشید روی آن نمی به پول نیاز داشته "سررسید"کشد، لذا اگر قبل از  سال طول می 10معموال یک برنامه تا 

های بهتری گیرتان بیاید، مثل  ر، پاداشها باشد، چون ممکن است با محصوالتِ بانکیِ دیگ باید حواسِ آدم به نرخ بهره در این حساب

 انداز یا حسابِ جاری. حساب پس

 حفاظت 

 شوند. بندی می تنظیم و قانون  PRAو   FCAهای دو سویه، با قانون و ساختارِ  انجمن

منِ دو سویه را شد در انج  ی حفاظت از پولِ سپرده گیِ موسسه، وظیفه هم هستند که در صورت ورشکسته  FSCSدر عینِ حال زیرِ پوشش 

 عهده دارد. به

 های دو سویه چطور شروع کردند   انامن

 های دو سویه در حدود چند صدسال سابقه دارند. انجمن

ای کمک کنند که در موقعِ نیاز بتوانند از آن استفاده  ریزی شدند که گروهی از مردم به صندوقِ دو سویه در اولِ کار، بر اساسِ این فکر پایه

 ن نیاز در وقتِ بیماری، پیری یا بیکاری باشد.کنند، چه ای

 زدایی دو سویه

شود، که معموال  مالک تبدیل می-دار مالک مثل انجمنِ دو سویه، به سازمانی سهام-زدایی فرایندی است که با آن یک سازمان عضو دو سویه

 ی بیرونی. راهی است برای باالبردن سرمایه

شان به شرکت با مسئولیتِ محدود  های دو سویه رای دادند که انجمن عدادی از  اعضای انجمنشروع شد که ت 1980ی  این کار  در دهه

 تبدیل شود.

 تر شد، یا فروپاشید.  ای از آن دوران، یا جذب در شرکتی بزرگ شده داشت که هر انجمنِ دو سویه زدایی "یاد"بد نیست به 

 های بزرگتر جذب در شرکت

ی درویدزِ  انجمن دوستانه 2015ول نیست که به تملکِ ساختارهای بزرگتر درآیند. مثال در مارس های کوچک غیرمعم برای دو سویه

 ی منچستر آد فیلوز شد. شفیلد جذبِ انجمن دوستانه
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ای  ای هستند که شرایط کفایت سرمایه ی مقرراتی های دوستانه زیر فشار فزاینده  انجمن"گوید  جِین نلسون از انجمن آد فیلوز می

 کنند.  تری را مطرح می سخت

دهد تا شکوفایی را ادامه بدهیم و به این معنا هم هست که حتی بهتر از قبل قادر به پاسخ به  ای به ما می پیوستنِ ماها، بُعدِ رقابتی هم به

 "شد. نیازهای اعضا خواهیم

 های دو سویه ی انامن آینده

انجمنِ دو سویه در انگلستانِ امروزه وجود دارد و دورنمای دو  10000هنوز بیش از   ها، زدایی با وجود تاریخِ ناهموار و سنگالخِ دو سویه 

 ی نزدیک بهتر هم شود. ها ممکن است در آینده سویه

 

 رسمیت یافت. 2015مارس  26تصویب شد و از  2015در سال  "ها دو سویه"موخرِ  ها، قانونِ سهام در کنارِ این

ایجادِ سهام   ای، ی بیمه کار در یک دو سویه و با این  شان جمع کنند، ی تازه را از اعضای ند تا سرمایهک ها کمک می این الیحه به دو سویه

 پذیر شود. گذاریِ عضو امکان سرمایه

 نند.ها تامین ک مانده و قرض های باقی هایی که قبال مجبور بودند سرمایه را از راه درآمد این فرصت، گامِ بزرگی است به جلو برای دو سویه

 ی کاردیف شمالی، جاناتان ایوَنس مطرح شد که می گفت: ، از سوی نماینده"اعضای خصوصی"ی  ی اولیه الیحه

بدونِ از دست  ی مقرره،  است، چون در گردآوریِ سرمایه شدت تضعیف شده کنند به ها به تنوعِ جمعی و ابداع می کمک مهمی که دو سویه"

 ی گذشته ناتوان هستند. ی غیر از سودهای باقیماندهشان، و از راه گرایی  دادن دو سویه

تر تصویب  دهه قبل توانستند بوجود بیایند، اگر که این اقدامات سه ی بسیار بیشتری هنوز هم می های دو سویه شک ندارم که شرکت

  "شدند. می
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 ها تعاونی

 

شوند تا نیازها و آرزوهای مشترکِ اقتصادی، اجتماعی و  متحد می است خودگردان از افرادی که داوطلبانه انجمنی  350تعاونی

دهند. فرق مهم  ی شراکتی و تحت کنترلِ دموکراتیک انجام می فرهنگیِ خود را به کمک هم برآورده کنند و این کار را با بنگاه

  است. "فقط یک رای  هر نفر با هر سهم،"ی  ها، در قاعده تعاونی با سایر بنگاه

 

 انواع باشند:  ها ممکن است شامل این یتعاون 

 کنند.  شان استفاده می وکارها در مالکیت و تحت مدیریت افرادی است که از خدمات خودِ کسب -

 شوند. کنند مدیریت می جا کار می ها به دستِ افرادی که در آن سازمان -

های مراقبت  اند. مثال، تعاونی بر شریک های مختلفِ سهم های مختلطی که مالکیت را با گروه بر یا تعاونی سَهم-های پُر تعاونی -

 سودبر هم باشد. گذاران نا برها ممکن است شامل سرمایه گیرها شراکتی است. سهم گرها و مراقبت شان بین مراقبت که مالکیت

 های دیگرند.  شان تعاونی های دستِ دو یا دستِ سه که اعضای  تعاونی -

ای موبایلی یا از پروتکلی برای تسهیلِ  )سکّودار، دارای سایت و پِلَتفُرمِ اینترنتی( که از سایت یا برنامهدار  های تریبون  تعاونی -

 شکلِ تعاونی است. اش به کنند که مالکیت و مدیریت فروش کاال و خدماتِ خود استفاده می

 

کشور اعضای  96تقریبا یک میلیارد نفر در خبر پیدا کرد که  2012بانِ جهان در سال  پژوهشِ منتشره از طرفِ بنیادِ دیده

  351میلیارد دالر رسید. 2200اند. تهاتر سیصد تعاونیِ بزرگ در دنیا به  حداقل یک تعاونی بوده

 

 پذیرترند، مثال با توجه وکارهای تعاونی معموال از نظر اقتصادی نسبت به خیلی از اَشکال دیگرِ کاسبی ترمیم کسب

درصد( نسبت  80برند ) در می شان جان سالم به  ی اول تاسیس  هایی که از دوران پنج ساله  عاونیبه این واقعیت که تعداد ت

 درصد(. 41به الگوهای مالکیتیِ دیگر )

شان در جماعاتِ محلیِ خود دنبال  گذاریِ بخشی از سودهای معامالت ها اهداف اجتماعیِ فراوانی دارند که با سرمایه تعاونی

اش را  مالیات-های پیشا درصد سود 6.9فروشی در انگلیس  های خرده  تعاونی 2013از این کار: در سال ای  شوند. نمونه می

                                                                 
350 - cooperative, co-operative, co-op, coop 
351  
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 2.4شان فقط  رقیب 352های که سوپرمارکت کرده، در حالی جاها معامله می گذاری کرد که در آن هایی سرمایه در جماعت

 353درصد خرج کردند.

 

شوند. از  اینترنت شناخته می ( در coop.ایِ مشترک ) ی از روی عالمتِ دامنههای اعتبار  ها و تعاونی تعاونی 2002از سال 

 ICAهای  (، تعاونیCopperative Marqueی تعاونی ) المللیِ تعاون از نشانه  ی اتحادِ بین دنبال استفاده ، به2014سال 

شوند. )برای خواندنِ متن کامل، شناسایی ب "مصرفِ اخالقی"توانند با برچسبِ  هم می WOCCUهای اعتباریِ  و تعاونی

 354پدیای انگلیسی( نک: ویکی

 

 هزار 47 که اسپانیاست باسکِ در موندراگون های تعاونی  بزرگ شرکتِ دنیا های تعاونی ترین قوی و مشهورترین از یکی

هم   ریکا و فیلیپینجنبشِ تعاونی هنوز در انگلیس و هند عملکرد باالیی دارد و در کانادا، آم .دارد شرکت 257 و مُزدبَر

درصد تولیدِ ناخالص ملی ایتالیا از  30ای است و  بزرگترین فروشگاه زنجیره 355در ایتالیا تعاونیِ مصرفِ کووپ فعال است.

  357ی تعاونیِ دنیا است.  ترین منطقه تراکم آید که عمال پر )رومانا( بدست می 356ی پر درآمدِ امیلیا رومانا  منطقه

 

و اشکال دیگر مشارکت  "واره"، "بُنِه"توان از  های تعاونی در ایران، می های بومیِ ساخت ز شکلا برای اطالع بیشترْ

                                                                 
 گذاری دارند. سرمایه-ای قدرتمندی اشاره دارد که قدرتِ باز های زنجیره احتماال به سوپرمارکت - 352
شان طبق  فعالیت که است این( مشخص شده و مواردِ اعالم استثنای به) موجود های تعاونی در عمومی و مهم ی نکته ی این احوال، دو با همه - 353

 ذاتیِ قوانینِ چارچوب در باالجبار ها  که تعاونی و این بوده اعضا منافعِ به منحصر و ملزم همه، از اول ،(مشخص شده و مواردِ اعالم استثنای به)ولیه تعریف ا

 آنان به را عامی انتقاداتِ و ایرادات بیشترِ تواند می بودن، آن تابعِ و بازار به دوختن چشم. شده( کنند )مگر در موارد اعالم می عمل جهانی و ملی آزادِ بازارِ

 هم باز بنگاه، از بیرون محیط و مردم منافعِ به اصولی و موکّد وفاداریِ فقدانِ طرفی از. کرد وارد توان می ملی و جهانی بازارِ و صنعت به که کند وارد

    .شود داپی دو هر برای ای چاره که مگر کند، وارد رهیافت این به را انتقادات همان تواند می
354 - https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative های  پدیای فارسی برای تعاونی متنِ متفاوتی است و بدونِ اشاره به بحث . متن ویکی

  tyGja32t.ly/https://bi  تاریخی و نظری:
355 - COOP 
356 - Emilia-Romagna 
 :به کنید نگاه ها تعاونی دنیای از بیشتر اطالع برای - 357

 :تعاون المللی بین اتحادیه ویکی،

 operative_Alliance-ohttps://en.wikipedia.org/wiki/International_C   
A5SgFQ2http://bit.ly/   

 :تعاون المللی بین اتحادیه سایتِ

https://www.ica.coop/en    
 :ها تعاونی فدراسیون

https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_federation  
 :اسپانیا کاتاالنیای تعاونیِ ی اتحادیه

system-public-https://cooperativa.cat/en/cooperative / 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative
https://bit.ly/32tyGja
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Co-operative_Alliance
http://bit.ly/2SgFQ5A
http://bit.ly/2SgFQ5A
https://www.ica.coop/en
https://www.ica.coop/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_federation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_federation
https://cooperativa.cat/en/cooperative-public-system
https://cooperativa.cat/en/cooperative-public-system


309 
 

   358ی یاریگری و تعاون بومی در ایران دارد. مند روستایی اسم برد. مرتضی فرهادی دو پژوهشِ شاخص در زمینه نظامْ

 

 پدیای انگلیسی ببینید: ها را هم در ویکی این

  عنوان گروه(، مالکیتِ اشتراکی، مالکیتِ جمعی، کمون )جماعتِ هدفمند(، اقتصاد تعاونی، جمعیت )بهتعاونیِ هنرمندان، 

ی قیمت، جنبش دانمارکیِ تعاون، سوسیالیسم  ی محدوده  گرایی(، هزینه باوری )صنف ایدئولوژیِ رسته  بانکداریِ تعاونی،

ران، انجمن دوستانه، تاریخ جنبشِ تعاونی، انجمنِ صنعتی و مالک، طرح مالکیت سهامِ مُزدبَ-شرکتِ مُزدبَر  دموکراتیک،

اعتبار، شرکت  مالیِ خرد، خرده تامینِ  ها، سوسیالیسم بازار، های تعاونی، فهرستِ تعاونی نگری، فهرستِ فدراسیون آینده

ی بخش مسکنِ وزارت   های موندراگون، کمکِ دو سویه، سازمان دو سویه، سازمان دولتیِ مالکیتِ دو سویه بزرگ تعاونی

الین(، دموکراسیِ مشارکتی، اقتصاد  های برخط )آن داریِ نو، تعاونیِ رسانه ی اقتصادی(، سرمایه گرایی )نظریه دفاع، دو سویه

ی تعاون و شکوفاییِ اجتماعی، فردریک ویلهلم رایفِیْسِن، اصول تعاونیِ  دانشکده -تکنیکِ فیلیپین مشارکتی، دانشگاه پلی

مالکیتِ سوسیال،   ی سوسیال، باوریِ اجتماعی، اقتصادِ سوسیال، موسسه غرب(، رسته  اولین تعاونیِ رسمیِ تاریخدِیل ) راچ

 دار، دارای سایت( سندیکاساالری، تعاونیِ تریبون دار )سکو

 operativeArtist co  Collective  Cooperative economics   Artist cooperative   

  Commune (intentional community)   Common ownership  Collective ownership

                              Cost the limit of price  Corporatism  Cooperative banking

                                      atic socialismDemocr   Danish cooperative movement

  Friendly society  Employee stock ownership plan  owned corporation-Employee

-List of co  Industrial and provident society  History of the cooperative movement

  Market Socialism   List of cooperatives  operative federations

   Mutual aid   Mondragón Cooperative Corporation   ocreditmicr/Microfinance

         Mutual Ownership Defense Housing Division   Mutual organization

   Online media cooperative   capitalism-Neo   Mutualism (economic theory)

Polytechnic University of the    Participatory economics   Participatory democracy

                     Philippines College of Cooperatives and Social Development

           Social corporatism   Rochdale Principles   Friedrich Wilhelm Raiffeisen

   Socialism   Syndicalism   Social ownership   Social enterprise   Social economy

Platform cooperative 

                                                                 
؛ و نیز نگاه کنید به: بُنِه و واره در "فرهنگ یاریگری در ایران"و  " تعاون شناسی جامعه و شناسی مردم به درامدی واره،" مرتضی فرهادی،: نک  - 358

 358و گوگل فارسی و انگلیسی.  پدیا ویکی

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artist_cooperative
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Artist_cooperative
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 ها هفت اصل تعاونی

 عضویتِ داوطلبانه و باز برای بیرون رفتن -۱

 کنترل دموکراتیکِ اعضا -۲

 مشارکت اقتصادیِ عضو -۳

 گردانی و استقالل خود -۴

 ای آموزش نظری، آموزش و اطالعا ِ حرفه -5

 ها همکاریِ بینِ تعاونی -6

 دلبستگی و دلنگرانی برای جماعت -۷
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  ۳5۹سیالاقتصاد سو

های اجتماعی  بنیادها، بنگاه  ها، ، انجمن360های دو سویه ها، بنگاه هایی مانند تعاونی ها و سازمان ای غنی از بنگاه اقتصادِ سوسیال با مجموعه

 گذارد:  های مشترکِ زیر را به اشتراک می گی ها و ویژه عضو، ارزش-و موسساتِ برابر

 تقدمِ هدفِ فردی و اجتماعی بر سرمایه  -

 ضویتِ داوطلبانه و باز ع -

 نظارتِ دموکراتیک  -

  عمومی و کلیو/یا نفعِ  اعضا/کاربرانترکیب و ادغامِ نفعِ  -

 دفاع و کاربردِ اصولِ همبستگی و مسئولیت  -

 مدیریتِ خودگردان و استقالل از مقاماتِ دولتی  -

عالقه/به نفعِ  ی پایدار، بر رویِ خدماتِ مورد بیشترِ سودها بر رویِ رسیدن به اهدافِ توسعه  –حداقل–ی  گذاریِ دوباره سرمایه -

 اعضا یا در جهتِ عالئق/منافعِ عمومی  

های  ها و گروه گرفته تا شرکت 361های کوچک و متوسط از بنگاه  های مختلفی دارند، های اقتصادِ سوسیال، اندازه ها و سازمان بنگاه

 کنند.   قتصادی عمل میهای ا ی بخش بزرگی که سرآمدِ بازارهایشان هستند، و در همه

 بخشِ سومِ اقتصاد

                                                                 
359 - Social Economy  :g/wiki/Social_economyhttps://en.wikipedia.or  ِاین اقتصاد طبق تعریف و در عمل، متفاوت با اقتصاد .

 شده است. سوسیالیستیِ و نیز اقتصادِ سوسیال دمکراسیِ مرسوم و تجربه
360 - Mutual ،اما نه همیشه، : دو سویه، سازمان دو سویه، سازمانِ خدمات دو سویه، یا جماعتِ خدمات دو سویه سازمانی است )که در بیشترِ موارد

ی شرکت  گذاریِ مستقیم در سرمایه جا اعضا معموال با سرمایه گی. بر خالفِ تعاونیِ حقیقی، در این ی اصل دو سویه وکار است( بر پایه شرکت یا کسب

  نامیده "دو سویه"ازمان اغلب آورند. این جماعت یا س دهی بدست می شان حقِ خود را نسبت به سود و رای ی مشتریانه سهیم نیستند، اما از راه رابطه

 شود. می

 

یابد، این منابع برای تامین خدمات  شوند(، وجود می اش ) که جمعا اعضا خوانده می کردنِ منابعِ مالی از اعضا یا مشتریان با هدف جمع "دو سویه"

یعنی –کند  اند و دو سویه برای نفع آنان عمل می مالک آن "دو سویه"شود. بنابراین اعضای  ی اعضای سازمان یا جماعت مصرف می اشتراکی به همه

ها را به  خواهند آن ی سرمایه نیستند و نمی دنبالِ حداکثر کردنِ سود و بهره این ترتیب معموال به  وجود ندارند که سهام بخرند، و به  سهامدارانی بیرونی

دست  پردازند. سودی که به کنند نفعی ببرند و اغلب مالیات بر درآمد نمی ین میها برای اعضایی وجود دارند تا از خدماتی که تام اوج برسانند. دو سویه

  مالیِ داخلی مصرف شوند تا سازمان را زنده شود، هرچند بعضی سودها ممکن است الزم باشد که در تامین گذاری می آید دوباره به نفعِ اعضا سرمایه می

    Mutual Organizationشود. ... . نک: ویکی انگلیسی،  اش مصرف می  ایمنی و امنیت طور برای تضمینِ و همین  دارند یا رشدش دهند، نگه
361 - small and medium-sized enterprises (SME)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_economy
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کند که اخالقیاتِ اجتماعی، آداب، و سایر  کند. تحلیل می ی بینِ اقتصاد و رفتارِ اجتماعی را بررسی می اقتصادِ سوسیال رابطه

ات را در بین جماعت زیر گذارند. اقتصادِ سوسیال، کنشِ اقتصادی کننده تاثیر می دوستانه چگونه بر روی رفتارِ مصرف های انسان فلسفه

 شود.  های داوطلب می های اجتماعی و بخش گذارد، این جماعت شاملِ بنگاه برد و اطالعات را در معرضِ دیدِ جماعت می بین می ذره

کل زیستی( ش های تازه برای مسایلی )مثلِ مشکالتِ اجتماعی، اقتصادی، یا محیط حل دلیلِ نیاز به راه اقتصادی که سوسیال است به

شود. اقتصادِ  های خصوصی شکوفا می نشده( از سویِ بخش شده )یا جدی گرفته گرفته گیرد یا برای پاسخ به نیازهای ندیده می

ای قوی، پایدار، پررونق و  همتایی در آفرینشِ جامعه هایی برای دستیابی به اهدافِ ناسودبرانه، نقشِ بی حل سوسیال با استفاده از راه

اجرا در  خود را به "(CSRپذیریِ اجتماعیِ ) ابتکاراتِ مسئولیت"ها مهم است که بتوانند به شکلِ مستقل  ی شرکتفراگیر دارد. برا

از کار   دولتی "پذیریِ اجتماعیِ ابتکاراتِ مسئولیت"تر از  اند که این کار، بسیار بسیار موثر ها نشان داده طور که بررسی آورند. همان

 درخواهدآمد.  

 ی دولتی نقش دارند:  گذارانه های زیر در تحققِ اهدافِ سیاست شکل وفقِ اقتصادِ سوسیال بههای م سازمان

 جویی   وری و رقابت افزودنِ بهره -

 فراگیر-آفرینیِ جامعه شدن در ثروت سهیم -

 های بومی  سازیِ افراد و جماعات برای احیای محله توانمند -

 اتِ عمومی ی خدم های تازه برای ارائه گذاشتنِ راه نمایش به -

 ای فراگیر و شهروندیِ فعال دهی به جامعه شکل -

ها  جایی دارند؛ در هر زمان معین، سازمان هتعریفِ حدودِ بخشی مانندِ اقتصادِ سوسیال مشکل است چون سیاست )سوسیال( و اقتصاد جاب

 اعی( حرکت کنند.های اقتصادِ سوسیال )اجتم  از حدود باشند و بین زیربخش "کمی داخل، کمی بیرون"ممکن است 

============================== 

 نمای بنگاهِ سوسیال قطب

نما،  نمایشگری است  که بنگاه و  شان مشخص شود. این قطب ِ اقتصادی نشان داد تا موقعیت نمای بنگاه توان بر روی قطب ها را می سازمان

 دهد.  ومی نشان میهای خصوصی و عم سازمان را بر روی زنجیره و پیوستاری در بینِ بخش

 محور افقی   
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شود. در سمتِ چپ، مالکیتِ نهادهای عمومی است، و در  بندی می اش طبقه بر روی محورِ افقی، هر بنگاه یا سازمان بر حسبِ مالکیت

مالکِ ی یک )یا چندین(  ای است که با سرمایه های اقتصادی ی کنش ی همه . صنعتِ خصوصی دربرگیرنده362سمتِ راست صنعتِ خصوصی

پذیرند.  کنند و هر خطری را می ی مالی را تامین می گیرد. مالکین، سرمایه خصوصی، و درنظرداشتِ سودزایی برای نفعِ شخصی انجام می

ای یا محلی  گیرد که در آن، نهادهای عمومی، مالکِ سرمایه در سطحِ اروپا، فدرال، منطقه هایی را فرامی ی کنش همه "نهادهای عمومی"

 شود.   شده و عمومی می این حد و حدود، شاملِ صنایعِ ملیهستند؛ 

 

 محور عمودی 

در  "هدفِ تجاری"در باال گرفته تا  "هدفِ اجتماعی"شود، از  بندی می اش دسته در محورِ عمودی، هر بنگاهی یا سازمانی با هدفِ اولیه

 باشد، هدفِ سوسیال است:  شتههای زیر را در نظر دا در صورتی که مالک "ی بنگاه هدفِ اولیه"پایین. 

 ( Coreعنوانِ تعریفِ جوهری ) ( اخالقی: بهConceptایده و تصورِ ) -

پذیر، تامین پشتیبانیِ اجتماعی،  ی بنگاه، بهبودِ زندگیِ افرادِ محروم و آسیب ی هویتیِ کلیدی(: هدفِ اولیه رسالت ) نشانه -

 ست است.پیشبردِ پیوند و چسبندگیِ اجتماعی یا بهبودِ محیطِزی

شکلی   ی کلیدیِ کیفیِ هویتی(: منافع و منابع به آفرینشِ اقتصادِ سوسیالیِ ارزش و تخصیصِ درآمدها )نشانه -

 شود.  گذاری می پذیر بازسرمایه به نفعِ افرادِ محروم و آسیب "پذیر کشی حساب"

 اند. ها احراز شوند، سازمان و بنگاه در باالی محورعمودی اگر این مالک 

 ای تشریحی دارد: ک مشخصهیک مال

                                                                 
برایِ  یعنی هر گونه تولید خدمت یا کاال درونِ یک اقتصاد است، و نه وجود تاسیساتِ ثابت یا متحرکی  به معنای عام آن،  جا، طبعا صنعت در این - 362

ی تولیدِ هواپیما و حملِ بار با کامیون وفورواردریِ حملِ بار هر چهار جزو  کارخانه  کِشی، تولیدِ خدمت یا تولیدِ کاالی انبوهِ ماشینی. کارگاهِ گیوه

 اند.  های مختلف های صنعتی در رشته فعالیت
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 اند(. بخشی دارند )بینِ بخشِ عمومی و خصوصی ای میان ویژه-های اقتصادیِ سوسیال کار ها و بنگاه ی بینابینی: سازمان ویژه-کار -

 ی بنگاه، تجاری باشد، جایَش در کفِ محورِ عَمودی است.  های باال احراز نشود، یا حتی هدفِ اولیه اگر هیچ کدام از مالک

 ینِ اهدافِ سوسیال و تااریب

 گیرد.    قدرِ تعریفِ خود، در امتدادِ محورِ عَمودی جا می شکلی جزئی تامین شوند، بنگاه به های باال به اگر مالک

 المللی  های بین مقایسه

 درکانادا

شود که ریشه در  می  ای حاصل پایه-انجمن های اقتصادیِ تعریفِ اتاقِ اقتصادِ سوسیالِ ایالتِ کُبِک از این بخش: اقتصادِ سوسیال از فعالیت

 های زیر دارند:     ارزش

 مالی؛  رسانی به اعضا یا جماعت، بجای تولیدِ صِرفِ سود و پیگیریِ بازده خدمت -

 مدیریتِ خودمختار )بیرونِ کنترلِ دولتی(؛ -

 سازیِ دموکراتیک؛  تصمیم -

 تقدمِ افراد و کار بر سرمایه؛ -

 مند سازی و مسئولیتِ فردی و جمعی.  ارکت، توانی اصولِ مش فعالیت بر پایه -

 های زیر جزو این اقتصادِ سوسیال هستند:  دستگاه

 های ناسودبَر؛  های درآمدزاییِ گروه ها و برنامه های سوسیال شاملِ تعاونی بنگاه -

 های وامِ جماعتی؛ مثلِ صندوق  های سوسیالِ تامینِ مالی،  های اعتباری و سازمان اتحادیه -

 ها؛ و  ی آموزش و مهارت های توسعه هبنگا -

 های بازیافت و تجدید انرژی.  ای مثلِ انجمن های محلی و منطقه سازمان -

ی است که متعهد است به تقویتِ جماعاتِ "رهبر-عضو"(، سازمانِ ملیِ CCEDNetی کانادا ) ی اقتصادیِ جامعه ی توسعه شبکه

قطبِ "زیستی را ارتقاء بدهد.دفترِ  و روزِ عمومیِ اجتماعی و محیط که حال   دیهای اقتصا کانادایی با استفاده از آفرینشِ فرصت

گر عمل کرد و تالش کرد تا همکاریِ بینِ شش  عنوانِ تسهیل به 2011تا  2005های بینِ  ( در سالCSEHubاقتصادِ سوسیالِ کانادا )

ها و انتاریوی شمالی،  کُبِک، آتالنتیک، اُنتاریوی جنوبی، دشتای را در سراسرِ کانادا ارتقاء بدهد )یعنی در  مرکزِ پژوهشیِ منطقه

های  هایی داشت. گروهِ مشارکت بستان-المللی برقرارکرد و با آنان بده های بین هایی با شبکه دفتر تماس  این سی و آلبرتا، و شمال(، بی

پژوهشیِ علومِ اجتماعی و انسانی بنیان گذاشته  ی ساله 5با یک بورسِ  2005( در سالِ CSERPپژوهشی اقتصادِ سوسیالِ کانادا )
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محصول از جنسِ کتابِ  400بودند، بیش از  های اقتصادِ سوسیال آمده ها و سازمان گر، که از دانشگاه پژوهش 300شد. بیش از 

 ی ادواری تولید کردند. گاهنامه و خبرنامه  دیجیتال،

 فرانسه  

ثبت شد. این  1900گیرد، که اولین بار در حدودِ سالِ  فرانسوی ریشه می cialeéconomie soاز  "اقتصادِ سوسیال"اصطالحِ 

های داوطلبانه( و  ها )سازمان های دو سویه، انجمن ها، بنگاه شود: تعاونی ها تشکیل می بخش در فرانسه از چهار خانواده از سازمان

 10ی  ی از اقتصاد است که نماینده ا . اقتصادِ سوسیال، بخشِ عمدهباشند( "رسان به عموم فایده"بنیادها )که در فرانسه، باید از جنسِ 

 دهمِ درصدِ اشتغال است. ممیز سه

 اسپانیا 

 12های اقتصادِ سوسیال در اسپانیا  ، بنگاه2013در اسپانیا تصویب شد. تا سالِ  2011اولین قانونِ اقتصادِ سوسیال در اروپا، در اوایلِ 

 16528000شاغل، اثرگذار بر  2215000وکار، بیش از  کـَـسب 44500کردند، با بیش از بازنمایی می درصدِ تولیدِ ناخالصِ ملی را

ی اقتصادِ  ، مفهوم و ایده ی این سوابق میلیارد یورو به شکلِ فروشِ ناخالص. در نتیجه 151ی حدودِ  فردِ مرتبط، و تولیدکننده

  است. شده  دانشگاهی، سیاسی و اقتصادی کشور کاشته به شکلی استوار در موسساتِ economía social)سوسیال )

ی ملی برای ترویجِ اقتصادِ سوسیال  با آفرینشِ موسسه 1990سازیِ سیاسیِ ملیِ اقتصادِ سوسیال در اسپانیا در  پارچه فرایندِ یک

(INFES—Instituto Nacional de Fomento de la Economía Socialشروع شد. این ) ویبِ قانونِ کار از راهِ تص

ی کلِ جماعاتِ تعاونی و  ( جایگزینِ قانونِ ادارهINFESدسامبرِ آن سال انجام گرفت. این قانون ) 27در مجلسِ اسپانیا در  1990/31

های اقتصادِ سوسیال بود.   اش تشویق و ترویجِ سازمان مالک در وزارتِ کار و رفاهِ اجتماعیِ اسپانیا شد و در بینِ اهداف-کارگر

دست از کار کشید، کارش  1997اندازی کرد. وقتی که اینفِس در سال  ها راه خاطر، موسسه را از بینِ اعضای همین سازمان مینه به

(  و صندوقِ  Dirección General del Fomento de la Economía Socialی کلِ ترویجِ اقتصادِ سوسیال ) ی اداره به عهده

عنوانِ هیئتِ  ، شورای ترویجِ اقتصادِ سوسیال را به1999جوالی  16مورخ  27/1999اونیِ سوسیالِ اروپا قرار گرفت. قانونِ تع

پادشاهیِ مورخِ دوم  219/2001اش با فرمانِ  های مربوط به اقتصادِ سوسیال پذیرفت، و مقررات کننده و مشورتی برای فعالیت توصیه

شود که برای  ای تشکیل می عنوانِ موسسه  ی شود. بنابر این، شورا بهمارس اجرایی شد تا این سازمان و عملیاتِ شورا قانونی و رسم

 کند.     را تامین می "پذیری رویت"های متنوعِ اقتصادِ سوسیال  سازمان

بخشد، قوانینِ بنیادیِ مختلفی وجود  ها، و بخاطرِ سیاستِ تمرکززدایی از قدرت که به نظامِ سرزمینیِ اسپانیا هویت می از این  گذشته

گیرد. این  ای قرار می های منطقه ی کاریِ دولت شان داخلِ حوزه که مقررات "اقتصادِ سوسیال"های متنوعِ  ی هستی ارد در بارهد
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دهد. اَشکالِ مختلفِ  کنندگانِ صنعتی پر و بال می قوانین به وجودِ موسساتِ مشابه در چارچوبِ هر جماعتِ خودگردان از مشارکت

کنندگان، مسکن، کشاورزی، خدمات، دریانوردان، اعتبار،  های مربوط به کارگرانِ همبسته، مصرف ان، تعاونیش در بین  ها و، تعاونی

های   بنیادها و مجامعِ دو سویه، شرکت  مالک،-های کارگر ونقل، مجامع و انجمن های بیمه و حمل درمانی، تعاونی-آموزشی، بهداشتی

گی در اصولِ راهنمای اقتصادِ سوسیال  گیری، همه های ماهی رآوریِ کشاورزی و اتحادیههای ف شرکت  مراکز اشتغالیِ خاص،  الحاقی،

گیرد. اصولِ این  مستقیم یا نامستقیم، زیر پوشش می  ها را، ی این سازمان ی قانونِ کشورِاسپانیا، همه شده اند. مواد یاد ِ هم شریک

آنان هویت و شخصیت متمایز و مشخصی   های تجاری در اقتصادِ اسپانیا، به تها و شرک قوانین، با توجه به حضورِ انواعِ دیگرِ سازمان

 شوند.     یِ اقتصادِ سوسیال شناخته بند بخشد که فقط درطبقه می

  CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social)های اقتصادِ سوسیال، ِ بنگاه کنفدراسیونِ ملی

منافعِ اعضایش را نمایندگی کند و سکویی برای گفتگوهای بنیادین با مقامات و نهادهای عمومی تامین تاسیس شد تا  1992در 

-ای ملی و عضویتِ فرا کنفدراسیونی است با حوزه "پِس سِه"گیِ سیاسی به بلوغ رسید. امروزه،  پارچه کند. این سازمان از راه یک

کند و  ها را جمع می شود. هرساله، سازمان داده اقتصادِ اسپانیا شناخته می ای در باالترین سطوح در عنوان موسسه  بخشی؛ و به

های  کند. داده ی وضعیتِ بخشِ اقتصادِ سوسیال هم در اسپانیا و هم در کشورهای مدیترانه منتشر می گزارشات متعددی در باره

 شود. زارش میایِ اقتصاد سوسیالِ اسپانیا با همین بخش در سایر کشورهای جهان هم گ مقایسه

 آمریکای التین

شده. دولتِ هوگو چاوز   ونزوئال و کوبا( مفهومِ اقتصادِ سوسیال پذیرفته  در کشورهای اسپانیایی زبانِ آمریکای التین )مثلِ آرژانتین،

د و دقیقِ )یا و این کار باید با کنترل اکی  باور داشت که بخشِ غیررسمی باید بتواند در اقتصادِ اجتماعیِ ونزوئال جذب شود،

پذیرتر  هایی که برای فقرا دسترس بنگاه  های خصوصی انجام بگیرد؛ ی بنگاه های تازه های بزرگ و ایجادِ شکل کردنِ( شرکت ملی

شدند، و دولت امیدوار بود که با ترویجِ کنترل و نظارتِ اشتراکی، کسب و  عنوان شکارِ استثمار دیده می باشند.  کارگرانِ مزدبگیر به

، دولت  رِ خانواری و تعاونی و محدودکردنِ قراردادهای کارگری، از شدتِ این وضع کم کند یا اصال آن را برچیند. بر این اساسکا

که  بطوری  های کوچک تامین کند، آموزش، امکاناتِ مالی و بستنِ قراردادهای انحصاری را برای  بنگاه  برنامه ریخت تا فنـّـاوری،

 باشند.      امکانِ بقا داشته بتوانند در بازار ملی

 اتحادیه اروپا     
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  ی"اقتصادِ سوسیال"، کمیسیونِ دلورز دفترِ 1989در سطحِ اتحادیه اروپا، برداشتِ فرانسوی از این مفهوم تسلط دارد. در سال 

 "ها ها و بنیاد ها، انجمن و سویهها، د تعاونی"تاسیس کرد تا جنبش را در سطح اروپاییِ آن هماهنگ کند؛ هرچند، متونِ رسمی، تعبیرِ 

(CMAFرا بکار می )است.  "ی برابر اقدام برای جامعه"اقتصادِ سوسیال یکی از نُه موضوعِ دفترِ  بردند. ها 

المللیِ پژوهش و اطالعاتِ اقتصادِ عمومی، سوسیال و  )مرکزِ بین  CIRIECای را منتشرکرد که  بررسی "کمیته اقتصادی و اجتماعی"

زبانِ رسمیِ اتحادیه منتشر شد. بررسیِ بسیار  23در اتحادیه اروپا بر روی اقتصادِ سوسیال انجام داده بود. این بررسی به  "تعاونی

ای متمرکز  ی عمومی های تازه ای در اقتصادِ سوسیال و سیاست شدنِ مفاهیمِ تازه ، بر روی مطرح2017ی انجام گرفته  در سالِ  تازه

 یال مربوط بودند. بود که به اقتصادِ سوس

گانِ پارلمانِ اروپا را از پنج گروهِ سیاسی و از شش کشور گِردِ  ( را تاسیس کرد که نمایندهSEIGگروهِ سوسیالی )-پارلمانِ اروپا درون

میلیون  14از ها، با بیش  و تعاونی "های دو سویه بنگاه"کند، از جمله  میلیون بنگاه را نمایندگی می 2آوَرَد. اقتصادِ سوسیال  هم می

 در کل اتحادیه اروپا.  گرفته نفر کارکنانِ حقوق

نقلِ روستایی است تا افرادِ محرومِ اجتماعی را در   و های حمل اش طرح شود؛ نمونه خوبی تامینِ مالی می  در ایرلند، اقتصادِ سوسیال به

 مناطق دورافتاده کمک کنند.    

 انگلیس

های بسیاری از موضوعاتِ اقتصادِ  جایی است که بحث ، همان"اتحادِ اقتصادِ سوسیال"ا داشتنِ جنبشِ بنگاهِ سوسیال ب  در انگلیس،

گرا آفریده  های اجتماع وکارها و خیریه جا متمرکزند؛ این اتحاد و همبستگی برای پشتیبانی از اکوسیستمِ کسب سوسیال در آن

های سوسیال در  کند تا اقتصادی را تشریح کند که  محیط بر بنگاه است. عبارتی هم هست که حزبِ کارگر از آن استفاده می ه شد 

مدنی در   ی رایگانِ خدمات برای کودکان را رشد دهد(. وزیری برای جامعه انگلیس است )حزب متعهد است اقتصاد سوسیال و ارائه

 گذاریِ سوسیال است. های سوسیال و سرمایه انگلیس وجود دارد، که مشخصاً مسئولِ بنگاه

 الندِ نو  ز

ای پژوهشی در جریان است  حال برنامه ؛ در عینِ"ها و کارِ داوطلبانه دفتر بخش انجمن"در این کشور، ساختاری وجود دارد به اسمِ 

 کند.   برِ اقتصادِ زالندِ نو مطالعه می-که بر روی بخشِ ناسود

 ی آمریکا ایاال ِ متحده

معادلِ صنعت به معنای عامِ آن است؛ سازمانِ   نطقه مبهم است. در ایاالتِ متحده،های اقتصادی در این م بندی و تعریفِ بخش دسته

تواند  کند. بخش می ها را با توجه به هدفِ آماری، جدا جدا معرفی می  ( این بخشOECDی اقتصادی ) همکاری و توسعه
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گیرنده(، کاسب )سودزای مشمولِ مالیات(،  الیاتبندیِ دولتی )یعنی سازمان م ای از موسساتِ اقتصادی باشد، مثلِ دسته  بندی دسته

وکاری  گیِ کسب گی )درآمدِ شخصیِ مشمولِ مالیات(. در آمریکا، که بر روی برتری و برجسته مالیات(، و خانه بشردوستانه )ناسودبَرِ بی

با   ی دومی، سازمانِ دو رَگه در بارهگذارد )مثال  وکاریِ متعارف و دو رَگه فرق می های کسب شود، شکلِ سازمانی، بینِ شکل تاکید می

و  "سودزا"های  هایی با عنوانِ شرکت دنبالِ سود(. این موضوع با اشاره به هستی حال، به رسالتِ اجتماعی )سوسیال( و در عینِ

نظر  بیه بهها با وجودِ این که ش شده. این های مالیاتیِ چندین ایالت به رسمیت شناخته نامه ، در آیین"برای سود"های  شرکت

طور با تاکیدش بر روی  اش )درجاهای مختلفِ کشور( و همین برحسبِ مکان "بخشِ چهارم"رسند، اما با هم یکسان نیستند. این  می

هایی ملی  ها طرح ها(، با بخشِ سوم فرق دارد. در بیرونِ  ایاالت متحده، دولت وکار در بخشِ داوطلب )بر خالفِ دولت رهبریِ کسب

ریزیِ دولتی زیاد استقبال  بخشد. در آمریکا از این نوع برنامه ها را رسمیت می اندازند که نقشِ دولت راه می وم بهبرای بخشِ س

مثل کارآفرینیِ سوسیال. در مطلبی به  نامِ کار   شود، محور مثلِ مشارکتِ سوسیال تاکید می-شود؛ بلکه بر روی سازوکارهای بازار نمی

 Business with a Difference: Balancing the Socialبه اهدافِ اجتماعی و اقتصادی ) بخشی و کسبی متفاوت: توازن

and the Economic by Mook, Quarter and Ryanهای اقتصادی و اقتصادِ سوسیال )اجتماعی(  ی بخش (، بحثی در باره

و انسانی  و در جهتِ پیشبردِ کارِ انجمنِ پژوهش در وجود دارد. این نوشته با پشتیبانیِ  شورای کاناداییِ  پژوهش در علوم اجتماعی 

 شده. ( نوشتهANSERاقتصادِ ناسودبَر و سوسیال )

 هند 

ترین  میلیون عضو، آن را به بزرگ 250تعاونی و  600000از   توجهی کرده است، فعالیتِ بیش جنبشِ تعاونی در هند رشد قابل

 500000درصدِ پوشش در  100با   نظیرند، ای بسیار بزرگ و دسترسیِ بی  شبکهها  جنبشِ تعاونیِ دنیا تبدیل کرده است. تعاونی

های کشاورزی و اعتبارِ  بخصوص در زمینه  اصلی( اقتصادِ هند دارند، غالب )جریانْ ها نقشی محوری در جریانْ روستا. این بنگاه

تر و  سویِ رشدِ فراگیرنده ها به وام و مسکن. تعاونی ی کار، خردهنیرو  کود، بازاریابی،  انبارداری،  های کشاورزی، روستایی، توزیعِ نهاده

ها بسیار موثرند. این موسسات بعد از مشاغلِ  آن  محورِ ها و سازمانِ تعاونی در دستیابی به اهدافِ مردم کنند؛ آرمان جانبه کار می همه

کند تا به شکلی مناسب،  دِ سوسیالِ هند تالش میبخش خصوصی و دولتی، سومین بخشی است که باالترین اشتغال را دارد. اقتصا

داران  ی ارزش در بینِ سهام ها در هند بر روی توزیع عادالنه امکانِ اقتصادی را با واقعیتِ سوسیال )اجتماعی( ترکیب کند. تعاونی

 کنند.    تاکید می

 برای مطالعه بیشتر:  

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_cooperative_movement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_cooperative_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_cooperative_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_innovation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_sector 

olunteeringhttps://en.wikipedia.org/wiki/V 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_volunteering 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_economy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_Internationale_de_la_Mutualit%C۳%A۹ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_the_limit_of_price 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_the_limit_of_price
https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_the_limit_of_price
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۳6۳شهر گذار
 

شان  کنند که هدف های جماعتی مردمِ عادی اشاره می به نوعی پروژه "الگوی گذار"و  "ابتکارِ گذار"  ،"شهرِ گذار"اصطالحات 

ثباتیِ اقتصادی است.  ،  تخریب اقلیم، و بی364"ی اوج نفت در نقطه"ی  ی پدیده افزایشِ خودکفایی برای کاهشِ تاثیرات بالقوه

نام  ی گذار ثبت شد. چندین گروه رسما در شبکه مختلفی های پروژه ایجادِ بخشِ ، الهام2006شده در  ی گذارِ بنیاد شبکه

اند. اولین ابتکار برای استفاده از این اسم، شهر گذار تاتنیسِ انگلیس بود. ابتکارهای گذار در جاهای مختلفی در سراسر  کرده

 گلیس، اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا قرار دارند. شان در ان های اند که خیلی کار کرده جهان شروع به

  شناسی ریشه

 را لوییس رونی و کاتِرین دیون ابداع کردند.  "شهرِ گذار"اصطالح 

کنند، مثل روستاها، مناطق، جزایر، و  ها در آن زندگی می کار برود که انسان تواند بر روی انواع جاهایی به الگوی گذار می

 "شهر گذار"شود، هرچندکه  ها، و شهرها می جماعت  ها، ی )ژنریک( آن ابتکار گذار است که شامل محلهها. اسم عموم شهرک

 تری دارد. کاربرد عمومی

 تاریخ

 سِیْلِ ایرلند تا تاتنیسِ انگلیس از کین

ِ عالیِ  ج آموزشاش در کال ، راب هاپکینز، طراحِ کشاورزیِ پایدار )پایاکشت یا پرماکالچر( برای دانشجویان2004در سالِ 

ی  پیاده کنند. خروجیِ این پروژه "ی اوج نفت در نقطه"سِیْل این مشق را تعیین کرد که اصولِ پایاکشت را بر روی مفهومِ  کین

 بود. "سِیْل عملِ سقوطِ انرژیِ کین برنامه"دانشجویی 

 

عنوانِ  ی عمل به   تصاد و کشاورزی، به این برنامهی فراگیر در قلمروِ تولیدِ انرژی، بهداشت، آموزش، اق های خالقانه در اقتباس

ای پایدار برای شهر نگاه شد. دو تن از این دانشجویان، لووی روونی و کاتِرین دیون، مفهومِ شهرهای گذار را  آینده "ی راهِ نقشه"

ورا تصمیم گرفتند که برنامه را کردند. اعضای ش  سِیْل عرضه شان را به شورای شهر کین ابداع و تکامل بخشیدند. بعدا هم نظرات

 365کار بگیرند و بر روی استقالل انرژی کار کنند. به

                                                                 
363 - ttps://en.wikipedia.org/wiki/Transition_townh  
بومی در سراسر جهان  زیست-اجتماعی-شود و تحوالتِ پیامدیِ اقتصادی رسد و از آن پس، عرضه کم می  زمانی که استخراجِ نفت به اوجِ خود می - 364

 دهند. رخ می
باال حرکت کرده و نه از باال به پایین، و نه به ضرب و زورِ ایدئولوژیِ حاکمان، ی خودجوشِ دانشگاه که از پایین به   نمونه ای از کارکردِ خالقانه - 365

های دارویی و تجهیزات پزشکی و صنعت و خدمات. این نمونه چیزی ارائه کرده که مستقیما به  ای یا با پولِ همانان و با پولِ غول های رسانه احزاب، غول

 هم خورده.                                ی جهانی ی هدف محلی و سپس به دردِ جامعه دردِ جامعه

https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_town
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گرَند این مفاهیم را به شکل الگوی گذار تکامل داد.  اش تاتنیس انگلیس رفت، و همراه با نارِش گیان به وطن 2006هاپکینز در 

 . تبدیل شد "ابتکارِ گذار"شهرِ گذار تاتنیس به اولین  2006در سال 

 ی گذار تاسیسِ شبکه

مشترکا از طرف راب هاپکینز )مربیِ  "ی گذار بریتانیا شبکه"ی  ی خیریه موسسه 2007تا اوایل  2006ی اواخر  در فاصله

هایی را  "ابتکار گذار"جا پشتیبانیِ  ن کشاورزی پایدار(، پیتر لپپمن و بِن برنگوین بنیاد شد. محلِ شبکه در تاتنیس بود و از هما

دهد و پشتیبانی  ها را آموزش عملی می اندرکارِ ابتکار ، افرادِ دست  کرد که در سراسر دنیا در حال ظهور بودند. شبکه شروع

 کند. کند. موسسه در ضمن، مفاهیم و مباحثِ شهرهای گذار را هم نشر و ترویج می  می

 تا امروز ۲۰۰۸از سال 

روژه بودند همراه با مناطق بسیاری افزایش یافت که در حال گذار از اندرکارِ پ هایی که دست تعدادِ جماعت 2008در سال 

 شدن شهرهای گذار بودند. فرایند رسمی

 

  عنوان شهرهای گذارِ رسمی در انگلیس، ابتکارِ جماعتی به 400بیش از  2010کم ابتکار گسترش پیدا کرد و تا ماه مه سال  کم

ایتالیا و شیلی شناسایی شدند. اصطالحِ ابتکارهای گذار برای بازتابیِ حوزه و نوعِ   ت متحده،نیوزالند، ایاال  استرالیا،  کانادا،  ایرلند،

های شورایی  ادینبورو(؛ از حوزه  های شهرها )پورتوبللو، محله  سِیْل(، مثال روستاها )کین –اندرکار رایج شد  های دست جماعت

 کستُن(ها و مناطقِ آزادِ شهرها )بری ویت( گرفته تا شهر )پن

 

 کشور. 43در  366مورد غیر رسمی( 654مورد رسمی،  462ابتکار ثبت شد ) 1130، تعداد 2013تا سپتامبر 

 تاریر از دیگران

آنطور که در   هاست: مفاهیمِ پایاکشت )پرماکالچر یا کشاورزیِ پایدار( است شامل این تاثیراتی که این بحث از دیگران گرفته

 تر از  پایداری طرف پایاکشت: اصول و مسیرهای آن برای آن(، 1988؛ اثر بیل مالیسون )یپایاکشت، راهنمای طراحکتابِ 

 .پذیری جماعت، فرهنگ و ترمیمو نیز کارِ دیوید فلِمینگ بر روی   ( اثر دیوید هالمگِرِن،2003)

 تشکیال  و سازمان

شود، معیارهای مشخصی را هم باید  رسمی شناختههر شهر یا ابتکارِ گذار، خودمختاری بسیار باالیی دارد. اما برای این که 

های متاثر از شهرهای گذار استفاده  شود که ابتکاری غیررسمی از اندیشه که هیچ چیزی مانع این نمی ی این اضافه احراز کند. به

                                                                 
366 - Muller 
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 کنند. ای کارها را هماهنگ می های متعددی وجود دارند که در سطحِ منطقه عالوه، قطب کند. به

 ری گذا شبکه

هایی منتشر  ها. این شبکه کتب و فیلم   ای است انگلیسی، برساخته برای پشتیبانی از ابتکارِ گذار اِن( خیریه ی گذار )تی شبکه

اِن دارای فهرستی از ابتکارهایی است که  است. سایتِ تی سازی را تسهیل کرده است، افرادی را آموزش داده و شبکه کرده

 شوند. هم رسمی شناخته میها  اند، بعضی از آن شده ثبت

 

هایی مثل  ها و فرهنگ اند، زبان های دیگر اقتباس شده های دیگر ترجمه و مناسب با فرهنگ بعضی از موادِ منتشره به زبان

 پرتغالی، دانمارکی، آلمانی، اسپانیولی، فرانسوی، مجاری، ایتالیایی، ژاپنی، و ایرلندی.

 

(، مرکزِ هنرهای 2008سِسْتِر ) (، کالج سلطنتیِ کشاورزی، سایرِن2007نیْلزورث )است:  اِن هفت کنفرانس برگزار کرده تی

(، و دام هاناه 2013(، مرکز هنرهای بَتِرسی )2011(، دانشگاه هوْپ، لیورپول )2010(، دام هاناه در سِیل هاین )2009بَتِرسی)

 (.2015هاین )  در سِیل

 گذار در آمریکا

هم هدف  ها شروع شده اند. ترَنزیشن یو اِس )گذار آمریکا( قطبِ ملی است. این  ر خیلی از جماعتها د ابتکار گذار  در آمریکا،

ای را به  العاده و تاریخی شد تا گذار فوق  اش درگیر خواهد که هر جماعتی در ایاالتِ متحده در خالقیتِ جمعی این"اش:  شده بیان

پذیرتر  د تر، لبریزتر و ترمیم ای که پرنشاط یطِ موجود آزاد کند، آیندههای فسیلی، از زنجیرِ شرا ای ورای سوخت سوی آینده

 "ای که در نهایت بر امروز ترجیح دارد. بود؛ آینده خواهد

 

پذیر در کلِ ایاالت متحده، که بتوانند  پذیر و انعطاف های ترمیم ای است برای ایجادِ جماعت ترَنزیشن یو اِس منبع و واسطه

رژی، اقلیم، یا اقتصاد را در موقعی تحمل کنند که مشغولِ فرایند ایجاد کیفیتی بهتر برای زندگی هم های شدیدِ ان تکانش

دهد، افراد و  شان انجام می های سازی و آموزشِ افراد و جماعت بخشی، تشویق، پشتیبانی، شبکه ماموریت را با الهام  باشند. این

 اند.  گیری و تغییر جماعت بر روی قدرت  و اجرای رهیافتِ گذار  هایی که درگیر توجه، پذیرفتن، اقتباس،  جماعت

 

اند. این  شده سازیِ اجتماعیِ نینگ در سراسر آمریکا ساخته های ایالتی هم با استفاده از پِلَتفُرمِ شبکه تعدادِ زیادی سایت

ازی، اطالع رسانی، پایش، و جادادن به س شبکه  های ایالتی در زیرِ چترِ یک سایتِ ملیِ نینگ تشکیل شدند تا به تسهیل، سایت

ها و اهدافِ  اندیشه  ها، سازی بر رویِ تشکیالت، پروژه ای و سازمانی کمک برسانند. بنابراین، همزمان با شبکه ابتکارهای منطقه
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زمینِ "ایتِ جماعت توانند بر روی س عالوه، خیلی از ابتکاراتِ گذار هم می  رود. به پیش می ی جنبشِ گذار هم به گستره  مربوطه،

 شوند. دیده 367"تر عاقل

 های نو راهنمایی برای ایااد گروه

 کنند. استفاده می "شده  موادِ بازبینی"یا   اِن، تی "ایِ ماده 12"شان، از راهنمای  ها موقعِ تشکیلِ گروه بعضی پروژه

 فیلم و نمایش

محلی را ترویج  بومیِ زیستپذیریِ  پذیری و انعطاف یجادِ ترمیمی زندگیِ پایدار و ا رسانی در باره اِن( اطالع ی گذار )تی شبکه

 کند. می

 پذیریِ محلی ی اوج و ترمیم نفت در نقطه

ی راب هاپکینز بیشتر نکاتِ چارچوبیِ زیربنای ابتکارِ گذار را  نوشته "پذیریِ محلی گیِ نفتی تا ترمیم راهنمای گذار: از وابسته"

 باال بزنند.  کند تا آستین شهرهای گذار محلی ترسیم میها را برای  کند و راه معرفی می

 حمل و نقل

ای  ی درازِ عرضه طور کاهشِ اتکا به زنجیره هایی برای کاهش مصرف انرژی و همین شوند به دنبالِ روش ها تشویق می جماعت

  368زیستی( گرِ محیط اند )نک: محاسبه های فسیلی کامال وابسته شان به سوخت باشند که در اقالم اساسی

 تولید خوراک

کار  به 369"خوراک.وجب، و نه خوراک.کیلومتر"ها شعارِ  قدر کلیدی که بعضی وقت ای کلیدی است برای گذار، آن خوراک حوزه

های تزیینی با درختان میوه یا بادام و  های جماعتی یا جایگزینیِ درخت حال ایجادِ باغ های ابتکاریِ شهری، تابه حل رود. راه می

 اند. و گردو بودهفندق 

 ماند و بازیافت پس

ماند استفاده  ی پس  ماندِ یک صنعت با صنعتی دیگر است که از همان ماده ماند در جستجوی انطباقِ پس ی تجارتیِ پس مبادله

شان  ها کمک کند که سودزاییِ تواند به شرکت گویند. این فرایند می ها به این رابطه، همزیستیِ صنعتی می کند. بعضی وقت می

شان را  ِ فرعی کار محصوالت کردنِ انتشارِ کربن زیاد کنند، و با این ماند، و با کم ریزیِ پس ی موادِ خام و برون کردنِ هزینه را با کم

شان هم  جای دوراندازی به منبعِ درامدی تبدیل کنند که کسب وکارهای دیگر خریدارشان هستند. به تعمیر لوازمِ قدیمی به

                                                                 
زیستیِ و اجتماعی است. هدف اش را ایجاد دنیایی بهتر  ساخت برای جنبش محیط-الینِ کاربر فضای جماعتیِ آن   wiser.orgتر یا  زمینِ عاقل - 367

 است.  زیستی بوده های غیردولتی( محیط های )سازمان تر، فضایی برای سمن گان است، با فشاندن بذر در اکنون. زمینِ عاقل برای فرزندان و نواده
و   /alculator.orghttps://www.footprintcو    / https://footprint.wwf.org.ukهایی است مثلِ   اشاره به سایت - 368

https://new.ecocalculator/  بومی/ اقتصادی و  نامه، میزان و تاثیرِ مصرفِ منابع کاربرِ سایت را با توجه به مالحظات زیست که با کمک پرسش

 گیرند. ای اندازه می تاثیر بر زندگیِ سیاره
 کند. ی تولید تا مصرف طی می ای که یک واحدِ خوراک از نقطه صلهاشاره به میزان فا - 369

https://footprint.wwf.org.uk/
https://footprint.wwf.org.uk/
https://www.footprintcalculator.org/
https://new.ecocalculator/
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 370شود. توجه می

 شناسی روان

و پایان  "ی اوج نفت در نقطه"ی  یُمن در برابرِ پدیده های تکانشی/بد  یا برای واکنش  وکارِ متعارف، ی گذار، برای  کسب شبکه

با "  ،"ترَنزیشن"سی در  -آن-اِند کند. بنابه نقل از جماعتِ گذار ساوث دادن به رشدِ نامحدودِ اقتصادی جایگزینی پیشنهاد می

کربنِ آینده را  یک فرصت بدانیم، و عصرِ کم  جای تهدید،  ارزانِ آینده را به نفتِ-توانیم دورانِ پسا مان عمال می امِ فکریِگذارِ نظ

دورانی بسیار بهتر از زندگی در این فرهنگِ مصرفیِ –پذیر و لبریز از فراوانیِ نعمت ببینیم  پذیر، ترمیم پر رونق، انعطاف

 گی است.  ی رشد همیشه ی حرص، جنگ، و اسطوره های که بر پای ازخودبیگانه

 

شناختنِ تاثیرِ عاطفی و هیجانیِ تغییرِ به سمتِ دنیای انرژیِ کم است.  بعضی از  رسمیت ی گذار به های شبکه  مایه یکی از درون

 دارند. "قلب و روح"ِ  ، گروه ی گذار برای نگاه به این جنبه های شبکه گروه

 اِداپ( -پی اِی دی انرژی )ای های سقوطِ "عمل برنامه"

  بردِ این هدف برای جماعت، های فسیلی است. یک راه پیش گی به سوخت   های اصلیِ شهرهای گذار کاهشِ وابسته یکی از هدف

های محلی و  ابداع و شکوفاکردنِ یک اِداپ است. اصطالح جماعت در این بحث، شامل مردمِ محلی، نهادهای محلی، سازمان

گذار در عمل: تاتنیس و "اش  تدوین شد که عنوان 2010ی جامع ازین نوع برای تاتنیس در  لی است. اولین برنامهشورای مح

 بود. "2030ی آن، برای سال  منطقه

 

شود، انجمن نگاوات پشتیبانیِ نظری برای جنبش فراهم  شناخته می "شهر و منطقه درگذار"در فرانسه که جنبش به اسمِ 

 کند. می

   اقتصادیا

داند که به تهدیدهای قبلیِ نفت  ها می را تهدیدی برای جماعت 2008اِن( بحرانِ مالیِ جهانیِ  ی گذار )تی ، شبکه2010تا سال 

را ترویج  371"ی پولی گراییِ مبادله محلی"اِن  ثباتیِ اقتصادی، تی ی اوج و تغییر اقلیم اضافه شد. برای مقابله با بی در نقطه

های محلیِ موجود یا در حالِ ابداع  را راه انداخت. پول 2012ی بازبینیِ اقتصادی  اِن پروژه این اهداف، تی بردِ کند. برای پیش می

(، 2009(، پوندِ بریکسْتُن )2009(، پوندِ استرود )2008(، پوند لِویس )2007اند: پوند تاتنیس ) و تکمیل مشمول همین بحث

 سی(.  بی سی(، پوند آکسفورد )تی بی (، پوند کینگزتون )تی2016پوندِ کاردیف ) (،2015(، پوند اِکسِتِر )2012پوند بریستول )

                                                                 
شدن ازش درست  هایی از همان جامعه رایج شده: تا آخرش مصرف کن؛ تا اوراق گی در بخش تازه آمریکا، که به 1930یادآورِ شعار رایج در بحرانِ  - 370

 رخون!ات رو بدون اون بچ کار بکش؛ ننداز دور، تعمیرش کن؛ یا اصال زندگی
371 - Fiscal Localismشود.  گرداییِ اقتصادی شناخته می کند و در مقابلِ جهانی : رهیافتی داوطلبانه که پول، بازار و نهادهای مالی محلیِ را ترویج می 
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 ها روش

ها متفاوت است. مثال تاتنیس،  یابی به آن کار رفته برای دست های به ماند، روش حالی که کانونِ توجه و اهداف ثابت می در عینِ

وکارهای محلی نقدشدنی است، و به  ها و کسب ، که در مغازه، یعنی پوندِ تاتنیس است میدان آورده پولِ محلیِ خودش را به

کند. قرار شده که این طرح  های محلی هم پشتیبانی می که از شرکت حالی کند، در عینِ کمک می "خوراک.کیلومتر"کردنِ  کم

 معرفی شود.  -ایِ شهرهای گذار ی منطقه عنوان بخشی از پروژه دالر بارون به-در سه شهرِ گذار ایالتِ ولز و در مالِنیِ استرالیا، 

 در فرهنگِ عامه

ای است از  است. این نمونه معرفی شده "کمانداران"سی به اسمِ  بی در سریالِ دراز مدتِ رادیو چهارِ بی "شهرهای گذار"بحثِ 

 است. گذاری نصیبِ آن شده سالی پس از بنیاد اصلی( که چند غالب )جریانْ های جریانْ اعتنای رسانه

 را انتشا

توانند ابتکار شهرِ گذارشان را  ها چگونه می اند، مثل این موضوع که: جماعت تعدادی کتاب در موضوعاتِ خاصی منتشر شده

 ابداع و شکوفا کنند. 

 

)با عنوانِ  "ی گذار شبکه"و  "های سبز انتشاراتِ کتاب"ی همکاری بینِ  عنوان نتیجه های زیر، بجز موارد ذکرشده، به کتاب

 اند: ی گذار( منتشر شدهها کتاب

 

 (، راب هاپکینز2008پذیریِ محلی ) گی به نفت تا بهبود و ترمیم راهنمای شهر گذار، از وابسته -

 (، شان چمبرلین2009ای محلی و بهبودپذیر ) شمار گذار: برای آینده گاه -

 راب هاپکینز (، تمزین پینکرتُن و2009تواند عملی شود )  تان می خوراک محلی: چطور در جماعت -

 (، پیتر نورث2010تواند عملی شود ) تان می پولِ محلی: چطور در جماعت -

 (، کریس برد2010تواند عملی شود ) تان می های پایدارِ محلی: چطور در جماعت خانه -

 یس راول(، الکس2010مان نکنند ) های توانیم بکنیم اگر دولت  می  ما چه -کربن ای کم ها، شوراها و آینده جماعت -

 (، جکی هادسُن با راب هاپکینز2010) 2030اش در سالِ  گذار در عمل: تاتنیس و منطقه -

 (، راب هاپکینز2011های نامطمئن ) تان در دوران پذیرترکردنِ جماعت کتابِ همراه گذار: ترمیم -

 راب هاپکینز(، 2013تواند دنیا را تغییر دهد )  اقدامِ صِرف: اقدامِ محلی چگونه می قدرتِ خرده-

گانِ مجلس انگلیس در تعطیالت تابستانی برای  طرفداری بود که نماینده ، راهنمای گذار، مشترکا پنجمین کتاب پر2018در  

 خواندن با خود همراه بردند.
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 ها فیلم

 کنند: دو فیلم از طرف خود جنبش ساخته شده است. این دو فیلم پیشرفتِ ابتکارهای متعددی را مستند می

 (20009) 1ر گذار د -

 ی گذار و گرین لِیْن فیلمز )تولید( ( اما گوْد )کارگردان(، کاری از شبکه2012) 2در گذار  -

 ها را هم ببینید: این

تهاتر  -شهر تجارتِ منصفانه -سقوطِ انرژی -خودروی برقی -رشدِ معکوس -تغییر اقلیم -های پایداری چرخه -ماشین شهر بی -

کشاورزی  -ی اوج نفت در نقطه -جنبشِ اقتصادِ نو -اقتصاد با دسترسیِ باز -درونِ اقتصادِ باز به -ارِ سبزگذ -ی خوراک و معاوضه

 .مدیریتِ )حاکمیتِ( گذار -شهر پایدار -اقتصادِ همبستگی -برقِ تجدیدپذیر -پایدار

Energy          Electric vehicle  Degrowth  Climate change   Circles of Sustainability   Carfree city

Open access   Into The Open Economy  Great Transition  Food swap  rtrade TownFai  descent

  Renewable electricity                Permaculture  Peak oil  New Economy movement  economy

Transition management (governance)  Sustainable city  Solidarity economy 

 کتاب

  (Power Down) افتِ قدرت -

 (Winning the Oil Endgame) شدن در بازیِ نهاییِ نفت برنده -

 (Into The Open Economy) به درون اقتصادِ باز -

 ها سازمان

 (Open Source Ecology) شناسیِ منبعِ باز بوم -

 (New Economics Foundation) = بنیاد اقتصاد نو

 (New Economy Coalition) = ائتالفِ اقتصاد نو

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_descent
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_descent
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Sustainability
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Into_The_Open_Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Transition
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_swap
https://en.wikipedia.org/wiki/Fairtrade_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_electricity
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economy_Coalition#New_Economy_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_management_(governance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city
https://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Down:_Options_and_Actions_for_a_Post-Carbon_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Winning_the_Oil_Endgame
https://en.wikipedia.org/wiki/Into_The_Open_Economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economy_Coalition
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 ۳۷۲های محلی پول

 

کننده در رواج آن  های شرکت ی جغرافیاییِ خاصی در بینِ سازمان هتواند در محل در اقتصاد، پول رایج محلی، پولی است که می

شدن   جای جانشین ی جغرافیاییِ بزرگتری است. پولِ محلی به ی حوزه ای پولی است که دربرگیرنده خرج شود. پول رایج منطقه

خصوص با کاسبانِ  ی و بهاش تشویق خرج کردن در جماعتِ محل کند، و هدف  عنوان مکملِ آن عمل می در جای پول ملی به

حساب نیایند. در  ها ممکن است از طرف دولتِ ملی پشتیبانی نشوند یا در انگلیس ارزِ حقوقی )رسمی( به محلی است. این پول

 اند. شده ثبت 373"های( رایج مکمل  مرکز منابع )پول"های محلی، در فهرست پایگاه جهانی   پول مکمل، شاملِ پول 300حدودِ 

 :واژه شناسی

 های رایج: بعضی از تعریف

 رود که معموال ارز حقوقی نیست. کار می ای به "ی مبادله واسطه"عنوان  عنوان مکمل پول ملی، به به –پول مکمل  -

هایی مثل ساکنانِ  شود، گروه کار گرفته می عنوانِ اوراق بهادار عمومی از طرف گروهی به پولِ مکملی که به –پول جماعتی  -

 الین(. وکار یا جماعتی اینترنتی )جماعت آن محلی، انجمن، یا اعضای یک کسبیک موقعیتِ 

 رود. کار می پول مکملی که در یک موقعیتِ محلی به–پول محلی  -

 ای بزرگتر است. اش منطقه پولِ رایجی که موقعیتِ محلی–ای  پول منطقه -

 های جماعتی یا محلی.  ای پولهای کمتر رایجی هستند بر مترادف–پول -پول، بوم-پول کمکی، ریز -

های مکمل نوعی پول  رود. پول کار می وکار، یا سازمانی غیردولتی به پولی که از طرف یک فرد، یک کسب –پول خصوصی  -

 اند. خصوصی

 پولِ مکملی که در یک بخشِ اقتصادی مثل بخش آموزش یا مراقبتِ بهداشت. –پولِ بخشی  -

شده  کند که برای کار مرتبط با پول ملی طراحی  برای پول مکمل، که به پولی اشاره میعموما، مترادفی –پول جایگزین  -

 کند جانشینِ پول ملی بشود یا آن را دور بزند.  است؛ در مواردی کمتر به نوعی پول خصوصی اشاره دارد که تالش می

 ها های این پول فایده

 :کشد های محلی را به تصویر می ی اصلیِ پولها های مشترک و فایده گی ویژه بعضی از ۳۷۴آزمایشِ فورگل

                                                                 
372 - https://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency  
373 - Complementary Currency Resource Center worldwide database 
374 -  Wörgl experiment ِبا 1931جوالی  31در آلمان بود. این تجربه در  "رکود بزرگ"در دوران  "ی فورگل معجزه": فورگل شهرِمحل وقوع ،

مشهور بودند. این طرحْ کاربرد  "گِلد فرای"ی تمبر، یا  ودند که به برگهها نوعی پول محلی ب شروع شد. این برگه "های جبرانیِ تضمینی برگه"صدورِ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency
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با سرعت   های ملی، به این گرایش دارند که نسبت به پول 375های محلی با نرخ تورم منفی یا دموراژ )کسر ارزشِ پول( پول -1

کل فعالیتِ  شود و نتایج بسیار بزرگتری از کار گرفته می  یک مبلغ یکسانِ پولِ در گردش بارها بیشتر به بیشتری گردش کنند.

ی نرخ   ی بیشتر در نتیجه"سرعتِ پول"کند.  ی بیشتری در هر واحدِ خود تولید می کند. این پول فایده اقتصادی تولید می

 کند با سرعتِ خیلی بیشتری پول را خرج کنند. ای است که مردم را تشویق می ی منفی بهره

 

خصوص از نیروی  تر استفاده ببرد، به طور کامل یدیِ موجود خود بهکند که از منابع تول های محلی جماعت را قادر می پول -2

ها بر  کننده )کاتالیزوری( بر روی باقیِ اقتصادِ محلی خواهد داشت. تاسیسِ این پول شغل، که همین ویژگی اثری کمک کارِ بی

طور کامل استفاده  ودش بههای تولیدیِ خ  دلیل فقدان قدرت خرید محلی، جماعت از ظرفیت این فرض استوار است که به

که  برد. تا زمانی گیری از منابع تولیدی را باال می رود، که در نتیجه بهره کار می کند. پول جایگزین برای افزایش تقاضا به نمی

ه که منجر ب زا باشد، حتی وقتی هم  کند، ورود پول محلی به بازار الزم نیست تورم اقتصاد محلی در زیر ظرفیتِ کامل کار می

 ی کلِ حجم پول و فعالیتِ اقتصادیِ کل بشود. افزایشِ چشمگیرِ عرضه

 

شده در محل و  اند، کاربردشان خرید کاالها و خدماتِ تولید های محلی فقط درونِ جماعت پذیرفته جایی که پول از آن -3

مزیت به جماعت محلی تعلق  کند. بنابراین، در هر سطحِ فعالیتِ اقتصادی، بیشتر فایده و موجود در محل را تشویق می

کارِ  های محلیْ نیروی شده با پول کند. مثال، کار ساختمانیِ انجام گیرد و بخش کمتری به سایر نقاط کشور یا جهان نشت می می

شود  ای می کند. تاثیر تقویتیِ محلی مشوق و انگیزه گیرد و تا جای ممکن از مصالح محلی استفاده می خدمت می محلی را به

 ها را بیشتر بپذیرد و استفاده کند. که جمعیتِ محلی این برگه  این برای

 

تری ترویج کنند و به  ی جغرافیاییِ گسترده تر از منابع را در حوزه ی کامل توانند استفاده های مکمل می بعضی از اَشکالِ پول -4

در ژاپن )برگه( اعتبارهایی در اِزای کمک به  "فورِآیی کیپپو"حذف موانع و مرزهای تحمیلیِ ناشی از فاصله کمک کنند. نظام 

توانند با  کنند می شان زندگی می ای که دور از والدین کند. اعضای خانواده سالخوردگانِ ازکارافتاده )شهروندانِ ارشد( صادر می

                                                                                                                                                                                                          
از طرفِ فرماندارِ آن زمان شهر میشل اونترگوگنبرگر بود. این تجربه منجر به رشدِ اشتغال شد، در  "سیلویو گِسِل"های پولیِ اقتصاددانی به اسمِ  نظریه

ی نفی رکود بود. معروف است که تورم و تورم منفی هم در  دولتی توانستند تکمیل شوند که نشانهی  برد. چندین پروژه که کشور از رکود رنج می حالی

 مدت اجرای این تجربه ناپدید شدند.
375 - demurrageی کشتی. در اقتصاد: دموراژ  و خسارت تاخیر تخلیه   دلیلِ تاخیر در تخلیه، از طرف مقامات. هزینه : معنای رایج: توقیف کشتی به

ها این  ازای اسمیِ پولْ کسر خواهد شد. بعضی وقت ی معینِ مثال یک ساله است که از مبلغ مابه ی مربوط به تملک یا داشتنِ پول در یک دوره ههزین

اند به شکل تو ی نگهداری و حفظِ طال است. برای پول کاغذی، می کند. برای پولِ کاالیی مثل طال، دموراژ هزینه ی حمل پول اشاره می اصطالح به هزینه

های پولیِ مکمل چیزی تلقی  ها و معموال در سیاقِ نظام های پولی اِعمال شود. دموراژ بعضی وقت مالیاتِ ادواری، مثل مالیاتِ تمبری بر روی داشته

 مند است. شود که از نگاه اقتصادی فایده می
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توانند به  شان این اعتبارها را جمع کنند. آن وقت است که اعتبارها می ی کمک به سالخوردگان در جماعت محلی عرضه

پروازِ مکررِ هوایی هم نوعی از پولِ -ها را پس بدهند. کیلومتر شان منتقل شوند و والدین با دریافت کمکِ محلی آن والدین

شان  های های صندلی های هواپیمایی بیشتر کوپن  کند. شرکت مکمل است که وفاداریِ مشتری را در ازای سفرِ رایگان ترویج می

ماند، و به این ترتیب با  شان خالی می های کنند، پروازهایی که بعضی صندلی  تر عرضه می مشتری کمرا بر روی پروازهای 

 رسد.  ای به مشتریان می ی نسبتا کمی برای شرکتِ هواپیمایی فایده هزینه

 

لِ مکمل از راه های الکترونیکیِ پو ی محدودی یا یا کشورِ مشخصی هستند، شکل ها محدود به منطقه که این پول در حالی -5

ی شرکت "های کیوکیو سکه"شوند. در چین،   کار گرفته سازیِ تهاترها بر مبنایی جهانی به توانند برای شبیه اینترنت می

بی  توانند در ازای رِمین های کیوکیو می ای پیدا کرده است. سکه اند که گردش گسترده سِنت شکلِ مجازی پولی ارتباطیِ تن

آن الین استفاده شوند.  "زمانِ بازیِ ویدئوییِ"د محصوالت و خدماتِ مجازی مثل صدای زنگ تلفن و خریده شده و برای خری

دست بیایند؛ که  مین هم به الینِ کاال و خدمات به قیمت حدودا دو برابر قیمتِ رِن ی آن  توانند از راه مبادله ها می این سکه

نیستند، اما به  "محلی"های مجازی به معنای سنتیِ کلمه،  چند که پول شود. هر  کمکِ آن تولید می مستقیماً پول اضافی به

 "قدرتِ خریدِ کلِ"افتند،  کنند. همین که به گردش می نیازهای خاص جماعتی خاص یعنی جماعتی مجازی خدمت می

تازگی شروع کرده به  برند. دولتِ چین به های محلی آن را باال می برند، به همان شکلی که پول الین را باال می جمعیتِ آن

 شوند. ها چون از حالتِ پول مجازی به پول واقعیِ مبادله می بندی بر روی این سکه مالیات

 مشکال  و انتقادا 

تر مردم غافل  های گسترده در انگلیس انتقاد شده که از توجه به نیازهای جمعیت 376های محلی و جنبشِ شهرهای گذار از پول

تری به  تر. این نوع ابتکارات پولیِ محلی به شکل گسترده اقتصادیِ پایین-های اجتماعی ای گروهمانده است، بخصوص از نیازه

گرا برای  عنوانِ راهبردی ناواقع  اند، و به اند که موفقیتِ محدودی در انگیزش خرج کردن در اقتصادِ محلی داشته زیر سئوال رفته

 377اند. کاهش انتشارِ کربنی ناکارامد بوده

 حلیِ تازههای م پول

 بندی شوند: های مشخص زیر طبقه های محلیِ مدرن می توانند به دسته پول

ها شامل پوند بریکستان، پوند بریستول  در انگلیس. این پول "شهرهای گذار"ی پول محلیِ مصرفیِ جنبشِ  پول گذار بر پایه -1

 د.شو در انگلیس، برکشِیرز در آمریکا، و دالر سالت اسپرینگ در کانادا می

                                                                 
 نک: همین کتاب، بخش شهرهای گذار  - 376
 ی این نوع پول داده است: ضیحات بیشتری در بارهمرکز شوماخر برای اقتصاد نو تو - 377

       decentralization/-of-https://centerforneweconomics.org/newsletters/models  

https://centerforneweconomics.org/newsletters/models-of-decentralization/
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خیلی  2014تا  2002های  اند. بینِ سال محوری هستند که قابل تبدیل به پول ملی-های پرداختیِ حواله های گذارْ نظام پول -2

کردنِ  محلی"افزاییِ اقتصادِ محلی با تشویق  شان رونق ها هدف خود گرفتند. این نوع پول های پول محلی این شکل را به از تجربه

محور و -های اجتماعیِ جماعت ی این تغییراز یک رشته ابتکارات و جنبش  ید خوراکی است. انگیزهی خرید و تول "دوباره

کرده است تا با  "سازیِ دوباره محلی"های محلی برای  است. جنبش شهرهای گذار که از انگلستان شروع شد از پول  برخواسته

های شهرهای  های دیگر شامل جنبش مقابله شود. محرک "یمتغییرِ اقل"و  "ی اوج استخراج نفت نقطه"نزول انرژیِ ناشی از 

 ای( هستند. های زنجیره باکسی )فروشگاه-های بیگ و  و رَوَند 378ای )همگون( باسمه

 

پردازد. این کاسب  . مشتری پول نقد به کاسبِ طرفِ حساب خود می379ی الگوی پاداش به مسافرِ مکرر پاداش پولی بر پایه -2

های خریدِ نقدی در  توانند به عنوان کسر از قیمت کند. این امتیازات می به شکل پول محلی صادر میامتیازهای پاداش را 

 در اوکلندِ کالیفرنیا است. "اوکلند گراون"اش  خریدهای بعدی مصرف بشوند. یک نمونه

 

 تقسیم بشود: تواند به دو دسته هم  . این پول می380ی نظام اعتبار دو سویه پولِ اعتبار دو سویه بر پایه -3

 

عنوان معیارِ ارزش  شده برای انجام یک خدمت را به شودْ زمانِ مصرف که بانک زمانی هم به آن گفته می 381پایه-پول زمان -الف

 است. 382اش بانک زمانیِ دِین کانتی گیرد. نمونه کار می به

 

گیرد.  کار می  عنوانِ معیار ارزش به  ا بهکه قیمت ر 383ی تجاری( اس )نظامِ محلیِ مبادله تی ای مبادالت معامالتی و ال -ب

ی بِی در کالیفرنیاست.  در منطقه "باکز  بِی"کند  ای عمل می ی معامله ی مبادله شکل وسیله ای که به ای از پولِ محلی نمونه

                                                                 
378 - clone town ی واحدی به فضای شهری  ایِ یکسانی که چهره های زنجیره و مراکز خریدشان پر است از فروشگاه: شهرهایی که خیابان اصلی

تر به صورت خودجوش و به  کند و شهرهای کوچک ای در شهرهای بزرگ خودنمایی می ی باسمه اند. در جهان فقیرتر، این چهره سرتاسر جهان داده

ها در کشورهای فقیرْ  سازی ی این شبیه کنند.  در عمل، دامنه  تر تقلید می شده الگو به  شکل بومی های کاریکاتوریِ مستقل از شهر بزرگ، از این شکل

های درامدی( در نهایت با  شود، بلکه معماری و فضای شهری و پوشاک و خوراک هم )برای برخوردارترین دهک ای نمی منحصر به حضور فروشگاه زنجیره

 شود.   ی میساز هالیوودی شبیه-الگوی آمریکایی
379 - FFPی یک سفر مجانی یا امکاناتِ دیگر  گیرد و برنده ی پاداش به مسافر مکرر خطوط هوایی که بر اساس کیلومتر سفرهایش امتیاز می : برنامه

 اند. های جلبِ وفاداریِ مشتری به ایران هم رسیده شود. این نوع برنامه می
380 -  mutual credit system 
381 -  Time-based currency 
382 - Dane County Time Bank 
383 - Local Exchange Trading System 
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احد هم در انگلیس و 400واحد در کانادا و بیش از  30کار کرد و حاال بیش از  اس در ونکووِرِ کانادا شروع به تی ای اولین ال

 های مشابهی دارند. کارند. استرالیا، فرانسه، نیوزالند، و سوئیس نظام مشغول به

 

 پدیا: های محلیِ جهان بنا به گزارش ویکی تعداد پول

 واحد؛ 147آمریکا 

 واحد؛  7انگلیس 

 ؛ و17کانادا  واحد 

 :384واحد 23سایر نقاط جهان 

program/models-currencies-https://centerforneweconomics.org/apply/local/    

 ها را هم ببینید: این

از )برای نظامِ پولیِ کاهش انتشارِ گ -کوپنِ کوندِر  -تامینِ مالیِ مشارکتی  -محلی بخر  -کوین  بیت -تهاتر کاال به کاال 

بخشِ غیر رسمیِ اقتصاد )اقتصادِ غیر  -گراییِ مالی  محلی -ای(  پایه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ابتکارات جماعتْ

اقتصاد  -مرکز شوماخر برای اقتصاد نو  -اثر افزایشیِ محلی  -ی تجاری(  اس )نظامِ محلی مبادله تی ای ال -رسمیِ آکا( 

 ایه.پ پولِ زمانْ -مشارکتی 

 

BarterEmissions Reduction Currency   Conder token  Collaborative finance  Buy local  Bitcoin  

Informal   Fiscal localism  for community based initiatives aimed at emission reduction System

  Local multiplier effect  Local exchange trading system  (aka informal economy) sector

based currency-Time  Sharing economy  Schumacher Center for New Economics 

 

 

 

                                                                 
384 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_community_currencies_in_Canada  

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_community_currencies_in_the_United_States  
      currencyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Local_ 

https://centerforneweconomics.org/apply/local-currencies-program/models/
https://en.wikipedia.org/wiki/Barter
https://en.wikipedia.org/wiki/Barter
https://en.wikipedia.org/wiki/Emissions_Reduction_Currency_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Emissions_Reduction_Currency_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Conder_token
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Buy_local
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://en.wikipedia.org/wiki/Informal_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Informal_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_localism
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_multiplier_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_trading_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Schumacher_Center_for_New_Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_community_currencies_in_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_community_currencies_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency
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 385خریدِ محلی  – اقتصادِ محلی 

 

شکل هدفی  ها به ی محلی به کاالهای ساخته در نقاط دورتر است. بیشترِ وقت  لی ترجیح خرید کاالهای ساختهخرید مح

است که در سیاستِ سبز  386"جهانی فکر کن، محلی عمل کن"شود که به موازات عبارتِ  خالصه می "محلی بخر"مثبت 

 رایج است.

 

 

ای است  ریِ واردات، سیاست صنعتی یا سیاست کشاورزیِ سنجیدهمعادلِ خرید محلی، جایگزینی و جاسپا  در سطح ملی،

تر به آن، یعنی در همان کشور یا  هایی که در نقاط نزدیک ها و خدماتِ تولیدی در نقاط دورِ از مرزِ ملی را با آن که کاال

 387کند. همان بلوک تجاری جایگزین می

 

 

اند که  هیچ کسی الزم نبوده برای اقدام به آن  ی وجود داشتهچنان زیادی برای خرید محل های آن از نظر تاریخی، مشوق

ونقل، بازرسی، تسهیالتِ    بندی، حمل های اضافی به شکلِ بسته اصال فکر کند، اما با شرایط امروز بازار، با وجود هزینه

لمه، امروزه اگر فرد بخواهد تر است. به معنیِ دقیق ک شده ارزان تولید-فروشی و ...، غالبا باز هم خرید کاالهای دور خرده

 کاالهای تولید محلی را بخرد، بایستی اغلب دست به اقدام صریح بزند.

 

 

های  های هزینه اند. مثال فکنده های برون گویند علتِ این چنین بودنِ شرایط بازارْ هزینه طرفداران اقتصاد محلی می

شود، که معموال در  یا تغییر اقلیم می  یل بیماری آسم،تحم  فکنده شامل قیمتِ تحمیلیِ جنگ بر طبیعت و مردم، برون

شوند. بیشترِ طرفدارانِ اقتصادِ محلی  به قرارداد،  عنوانِ مثال( در نظر گرفته نمی ی یک لیتر سوخت )به هزینه

 پردازند. طور خرید می گذاری و همین سرمایه

                                                                 
385 - https://en.wikipedia.org/wiki/Local_purchasing  
 تحول پیدا کرده است. "محلی فکر کن، محلی عمل کن"تر، این شعار سازمانِ ملل به  های رادیکال در نگاه - 386
 و افراطی بسیِ خود مخالفِ که حالی عینِ در بوده، گرایی محلی طرفدار شدت به محلی تاکید داشته وگاندی صراحتا به خرید و فروش  - 387

 .کتاب همین اول جلد در سواراج و سوادشی: نک. بود گردانی جهانی

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_purchasing
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شده از راه  ی فروخته  شده ای کشاورزان، کاالهای کشتشکلِ بازاره شوند، و خود را به های کشاورزی جستجو می جایگزین

کنند که کشاورزیِ جماعتی را تایید و پشتیبانی  ای بیان می های مدرسه های شهری، و حتی برنامه تعاونیِ جماعت، باغچه

 کنند.    می

 

 پدیا ببینید: ها را هم در ویکی این

ای،  محور، مزیتِ مقایسه کشاورزی برای شهروند، اقتصاد جماعت، )انزواگریِ اقتصادی( بسیِ اقتصادی-خوراک محلی، خود

 گراییِ مالی، پولِ محلی، اثرِ مثبتِ اضافیِ خرج کردن در محل. اکو کامیونالیسم، اقتصاد انرژی، محلی

Local food  based economics-Community  Civic agriculture  Autarky  Local food  

  Fiscal localism  Energy economics  communalism-Eco  Comparative advantage

Local multiplier effect  Local currency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Community-based_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Autarky
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_localism
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-communalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_multiplier_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency
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 تولیدِ برای محل – محلی اقتصادِ

 ۲۰۰۱سال  -۳۸۸بِری وِندل 

 ۳۸۹برگرفته از سایتِ فارسیِ یوتوپیا

 

 گاهِ وب در توانید می را  آن  کامل متن. خواهد آمد بری وندل ی نوشته «محلی اقتصاد نام به ای ایده» یادداشت از هایی بخش

 : 390کنید مطالعه اوریون ی مجله

 آشنا افریقایی مستعمرات در اقتصادی اوضاع با خوبی به[ زیسته ی تجربه و نزدیک ی مشاهده سببِ به] که 391شوایتزر آلبرت

 393اُگُوِه قهمنط در پایداری قحطیِ کند، می پیدا رونق الوار و چوب تجارتِ گاه هر: »نوشت 392پیش سال شصت نزدیک بود،

 .«کنند می ترک درختان بیشترِ چه هر کردنِ قطع قصدِ به را خود مزارع روستاییان زیرا شود، می فرما حکم

 اگر مردم این» شوایتزر ی عقیده به. بود «بیشتر چه هر تولید» هدفْ که باشیم داشته توجه نکته این به خصوص به باید ما

 این، جای به اما. «یافت خواهند دست حقیقی ثروتی به کنند، شکوفا خودشان زهاینیا رفع برای را شان تجارت و  کشاورزی

  وارداتی کاالهای به را ها آن که بود اقتصادی همان این. کردند می تولید الوار 394«جهانی اقتصادِ» به صادرات به هدفِ ها آن

 بومیِ های شیوه و ابزار آنان. کردند می هزینه را الوار درآمد حاصل از صادرات باید شان خرید برای که کاالهایی کرد، می وابسته

 تحمیل خود های جنگل بر را( «بیشتر چه هر درختان» یعنی) خارجی تقاضای نادرستِ معیارِ تا کردند رها را خود معیشت

 .نداشتند آن بر کنترلی هیچ که شدند وابسته اقتصادی به درماندگی با آنان ترتیب، بدین. کنند

 

 باشد، تواند نمی این جز و است، چنین. شوایتزر دکتر زمان در استعمار، تحت آفریقای بومی مردمان سرنوشت بود چنین

 اقتصادِ منظرِ از که 396«آزاد تجارت» …. هستند معاصر دوران 395«جهانی استعمار» گرفتارِ که کسانی ی همه سرنوشتِ

                                                                 
 داستانِ رمان، چندین که تاس آمریکایی کشاورزِ و نامدارِ فرهنگی منتقدِ زیست، محیطِ فعالِ شاعر، نویسنده،( Wendell Berry) بری وندل - 388

 .است نوشته مقاله و شعر ی مجموعه کوتاه،
389 - berry-wendell-economy-literacy.net/local-http://eco/ - .با کمی ویرایش 
390 - economy-local-a-of-idea-https://orionmagazine.org/article/the/  
391 - Albert Schweitzer(1965-1875آلبرت :) که بود دوستی انسان دان، مورخ موسیقی و پزشکِ نواز، موسیقی ارگ  دان، فیلسوف، الهی شوایتزر 

 .برد سر به آفریقا در محروم و ستمدیده مردم به خدمت رایب را خود عمر از طوالنی های سال
 2001سال پیشتر از سال  60 - 392
393 - Ogowe region 
394 - the world economy 
395 - Global Colonialism 

http://eco-literacy.net/topics/standard/
http://eco-literacy.net/topics/standard/
http://eco-literacy.net/local-economy-wendell-berry/
https://orionmagazine.org/article/the-idea-of-a-local-economy/
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 منظرِ از نهایت در و شان،  بومی ساکنان و ها سرزمین منظرِ از بیاورد، همراه به «نظیری بی اقتصادی رشدِ» تواند می شرکتی

 397.ندارد صدایی زمین و نداشته قدرتی مردم شکوفا، محلی اقتصادهای بدونِ. است بردگی و نابودی معنای به شهرها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
396 - Free Trade 
ه است. او صراحتا به خرید و فروش محلی اش بر روی تقدمِ خرید و فروش محلی و اقتصادِ محلی پیشتازِ این بحث نو بود گاندی با تاکید مصرانه - 397

 سوادشی: نک. بود گردانی نیز جهانی و (autarchyافراطی ) بسیِ انزوا و خود مخالفِ که حالی عینِ در بوده، گرایی محلی طرفدار شدت به تاکید داشته و

 .کتاب همین اول جلد در سواراج و
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 دولت محلی

 

 ۳۹۸پدیای انگلیسی به تعریف ویکی

هایش،  ها و بافت گریِ عامه که، در اکثریتِ سیاق است از اداره ردان یا دولتِ شهرداری( شکلیگ دولتِ محلی )یا دولتِ بوم

ملتِ( معین وجود دارد. این اصطالح در مقابلِ آن دفاتر و اداراتِ -گریْ درون یک دولتِ )دولت ی اداره ترین الیه عنوان پایین به

شود و  عنوانِ دولتِ فدرال یاد می دولتِ مرکزی، دولتِ ملی، یا )بنا به مورد( بهعنوان  رود که از آنان به کار می ی حاکمیتی به الیه

 شود که با نهادهای حاکمیتیِ بین چند حکومت سروکار دارد.  اطالق می 399ملی-طور به دولتی زِبَر همین

 

ستوراتِ دولتِ باالسری عمل ها و د مقننه یا فرمان  ی های واگذارشده از سوی قوه های محلی عموماً در چارچوبِ قدرت دولت

که در  دهد، در حالی ی سومِ )یا گاهی چهارمِ( دولت را تشکیل می های فدرال، دولتِ محلی عموما الیه  کنند. در حکومت می

هایی بیشتر از  کند، که اغلب دارای قدرت ی دوم یا سوم را اِشغال می دولتِ محلی معموال الیه  های یکپارچه )واحد(، دولت

   400گریِ باالسری )بنا به تقسیماتِ کشوری( است. ای ادارهواحده

 ها ی خودمختاریِ شهرگردان مسئله

. نهادهای دولتِ محلی در کشورهای 403و حکمرانی 402گریِ عامه ای است کلیدی در اداره مسئله 401خودگردانیِ شهرگردان

گان مصرفی اغلب با هم فرق  بهی وجود دارد، واژهبا هم بسیار فرق دارند، و حتی در مواردی که شرایط و تمهیدات مشا  مختلف،

دپارتمان )قسمت(، قصبه   منطقه،  ِ محلی شاملِ دولت )ایالت(، استان )والیت(، های دولت دارند. اسامیِ مشترک برای موجودیت

                                                                 
 . https://en.wikipedia.org/wiki/Local_governmentدر جهان نک: ی کشور به کشور  برای خواندن متنِ کامل و تجربه - 398
399- supranational union: های کشورهای عضو این  ی سیاسیِ چندملیتی است که در آن قدرت سیاسی مورد مذاکره، از سوی دولت نوعی اتحادیه

رود. این  کار می عنوانِ نوعی از موجودیتِ  سیاسی به ( بهEUها برای توضیح اتحادیه اروپا ) دارای اختیار حکومتی است. این اصطالح بعضی وقت اتحادیهْ

ه معموال در توان رود ک ای فراتر می  سازیِ سیاسی دهد و به این شکل، از سطح یکپارچه المللی را ترتیب می تنها موجودیتی است که انتخاباتِ مردمیِ بین

 المللی است. های بین پیمان
شان است و از طرفِ دیگر،  کننده ترین عنصرِ محدود ملت( مهم-ها و قوانینِ دولتِ مرکزی )در ساختارِ دولت ها به کمک وابستگی این دولت - 400

کند تا از همین وضعِ موجود  خود تالش می "اندیش آزادگردانیِ  بوم"ی  شان. مورِی بوکچین با ایده ی قوت شان در شهرهای کوچک، نقطه نبودن سیاسی

ها استخراج کند تا زمانی که این خودگردانی به حداکثرِ مطلوب خود  "شهرداری"وری را از موجودیتِ بالفعلِ خودگردانِ  استفاده کرده و بیشترین بهره

 : مورِی بوکچین در همین کتاب.ها را با قدرتِ کامل بازتعریف کند. نک برسد و اقتدارِ کلِ جماعت و جماعت
401 - municipalityو با تسامحْ معادلِ شهرداری در ایران.  گردان، : شهرگردان، بوم  
402 - Public administration 
403 - governanceگری، گرداندن،  روایی، اختیار، اداره-روایی، حکمرانی، کشورداری، دستور : فرمان 

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government
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یه )پَریش(، دار )بورو در انگلیس(، ناح ی محفوظه )استان(، حوزه، شهر، شهرستان، شهرک، شهر نماینده )کانتی(، منطقه

 404ی خدماتی محلی اداری در انگلیس( ، روستا، و حوزه  گردان، شهرداری( ، شایر )بخش، بلوک، نوعی تقسیم شهرگردان )بوم

 405است.

 

 406پدیای انگلیسی نگاه کنید. های محلی در کشورهای مختلف، به ویکی برای آشنایی با شکلِ عینیِ دولت

 ۴۰۷انیکای بریت دولتِ محلی به تعریفِ دانشنامه

های درونی  ای در محدوده ، مرجع و قدرتِ قانونی برای تعیین و اجرای اقدامات درون منطقهگردان دولتِ بومیا  دولتِ محلی

تر از کل یک حاکمیت است. هر کشوری در جهان، تا حدودی به درجات و مراتبی از دولتِ محلی قائل است و با آن  و کوچک

دلیلِ  ای از آن، یعنی نوعِ واحدِ خودگردانِ محلی، به نهایت اهمیت دارد. گونه مین مرتبه بیشود، هر چندکه ه درجه شناخته می

 گیری و اقدام اهمیت دارد. تاکیدش بر روی آزادیِ اهالی در تصمیم

 

چون به  کند، گردان یا شهرداری( به چیزی بیشتر از نکاتِ فنی اشاره می تفاوت بین دو اصطالح باال )دولتِ محلی و دولتِ بوم

وجود دارد. دولتِ محلی اغلب، اما نه لزوماً به  409با تمرکززدایی 408زدایی است که گاهی بین کانون  ای مربوط تمایز و مرزبندی

 اند، حتی اگر هم نامشخص و مبهم باشند. اولی مرتبط است و واحدِ خودگردان محلی به تمرکززدایی. این تمایزات مهم

 

سازی، از دولت مرکزی به دستگاه  ها، برای خاطر راحتی و خلوت ویژه-گسترده یعنی بعضی از کار معنای عام و زدایی به  کانون

شود، و اقتدار و اختیار از  اداره می "مسئول در برابر مرکز"است. قدرت هنوز از راه مقامات انتصابی و  اداریِ محلی واگذار شده

گیرنده به شورایی از  ماییِ دولتِ محلی در نقاطی است که اقتدار تصمیمشود. از طرفِ دیگر، تمرکززداییْ بازن مرکز واگذار می

                                                                 
 ،county= قصبه ،department(= قسمت) دپارتمان  ،region= منطقه  ،province(= والیت) استان ،state(= ایالت) به ترتیب: دولت - 404

(= انگلیس در) دار نماینده شهر ،town= شهرک ،township= شهرستان ،city= شهر ،district= حوزه ،prefecture(= استان) محفوظه ی منطقه

borough، ناحیه =parish، (=هرداریگردان، ش بوم) شهرگردان municipality، (= بخش، بلوک) شایرshire، روستا =village، خدماتیِ ی حوزه و 

 . local service district= محلی
های محلیِ کشورها با هم فرق دارند، اما  تکِ دولت گری و تامینِ بودجه و بودجه بندی در تک ی اداره ی  توزیع قدرت، نحوه  ی تشکیل، نحوه نحوه - 405

ها در داخل طیفی قرار دارند که بین این دو  ی این دولت توان متاثر از دو نگاه دانست: قدرت از پایین به باال و قدرت از باال به پایین. همه می همگی را

الگوی پایین کمک ساختار مجلس محلی )شورای محلی( قدرت بسیار زیادی دارند که آنان را به  های محلیِ غربی )از جمله ژاپن( به نهایت است. دولت

ها باز هم ممکن است تاثیر و نفوذی بر سیاستِ عمومیِ داخلی و خارجی، سیاستِ کلیِ دفاعی و نهادهای  ی این کند. اما همه به باال بسیار نزدیک می

 گذاریِ باالسری نداشته  باشند یا داشته باشند. قانون
406 - https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government 
407 - government-https://www.britannica.com/topic/local 
408 -  deconcentration کانون زدایی، تفویض بخشی از قدرت به سازمانِ محلی : 
409 - decentralization 

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government
https://www.britannica.com/topic/local-government
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نظم در  کرده و به  کنند که خودشان آزادانه نصب می  اختیارِ خود در کنارِ مقاماتی عمل  شود که به افراد منتخبِ محلی واگذار می

 آورند.  می

 

ی در انگلستان و آلمان بکار رفته است. به این شکل که قانونِ های محل ی تاریخی برای دولت اصطالح دولتِ محلی بنا به سابقه

ها بایستی حق تنظیم و مدیریتِ امورِ محلی به مسئولیتِ  گردان( برای شهرگردان )بوم"گوید،  بنیادیِ )قانونِ اساسیِ( آلمان می

ی جمهوریِ پنجم  شده سیِ اصالحاز طرفِ دیگر، قانون اسا "ی قوانین تضمین شود. خودشان ، در چارچوبِ حدودِ تعیین شده

های محلی از راه شوراهای منتخب خودگردان کار خواهند  تحتِ شرایط تمهیدی از سوی قانون، این جماعت"گوید،   فرانسه می

همین  "ی اختیار و اقتدارِشان را تنظیم و تعیین کنند. ی حوزه کرد و قدرت خواهند داشت مقرراتِ ناظر بر مسائل مستحدثه

 دهد. زدایی را توضیح می ست که روحِ کانوننکته ا

 

داشته باشند، باز هم وجودِ میزانی از اختیارِ عمل در   اما مقامات محلی هر قدر هم که با اقتدار و مقرراتِ اداراتِ مرکزی پیوند

در  410"بورو"های شان ناگریز است. از طرفِ دیگر، اغلبِ ساختارهای نسبتا خالصِ دولتِ خودگردان، مثل شورا ی کاری حوزه

اند، همزمان  ها که در اصلْ واحدهای دولتِ خودگردانِ محلی"بورو"اند اهداف دولتِ مرکزی را اجرا کنند.  انگلیس، موظف

عمل  مرکزی دولتِ دستور به هم هستند که در خدماتی مثل آموزش و برقراریِ نظم )پلیس( بنا  واحدهای محلیِ موظفی

 کنند. می

 

زدایی و هم تمرکززدایی، مخلوطی است از  ای است هم از کانون یعنی آمیزه–ای دوالیه دارد  لیِ مدرن وجههبنابراین دولتِ مح

ی اقتدارها و اختیارها نباید از طرفِ مرکز اِعمال شود. ماهیتِ این آمیزه با  که همه سازی، و قبولِ این کردنِ خود و خلوت راحت

دستِ واحدهای دولت محلی به شکلی اجباری و تحتِ کنترلِ نسبتا شدید،  به شود که هایی مشخص می میزانِ بعضی از قدرت

های شدید نیستند.  هایی که تحت این نظارتِ قدرت  شوند، در مقایسه با آن همراه با کمکِ مالیِ سازمان مرکزی اِعمال می

 شود. همین آمیزه است که باعثِ تشدیدِ پیچیدگیِ دولتِ محلیِ مدرن می

 

ی توزیعِ سرزمینیِ خدمات است که در برابرِ این دو رهیافت قرار  بندیِ وظایفِ حاکمیتی، بر پایه دولتِ محلیْ قسمتعالوه،  به 

 گیرد: می

                                                                 
410 - boroughی شهری در   بفرستد، ناحیه پارلمان به نماینده چند یا یک که شهری باشد، مستقلی شهر انجمن و شهردار دارای که : بورو، شهری

 شهرهای بزرگ.
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 هایی در مرکز، یا  ( تقسیم و ارجاعِ کارها به نهادها و دپارتمان1)

 های عمومی.  سپاری به سازمان ها به شکلِ برون ( تمرکززداییِ از کارویژه2)

 کالم در دولتِ محلی، توزیعِ سرزمینیِ قدرت است.جانِ 

 

دهد.  آن را نشان می  تاریخِ دولتِ محلی در اروپای غربی، انگلیس، ایاالتِ متحده و روسیهْ رشدِ تدریجیِ آگاهیِ مردم از اهمیت

ی   هور کند، در میانهکه دولتِ مدرن ظ تر از این است که خیلی قبل 411این آگاهی محصولِ تحولی در زندگیِ پَریشی و شهرکی

ها، تا قرن هجدهم نسبتاً ناچیز بود. استثناءهای  رخ داد. هر نوع کنترلِ مرکزی بر این دو و بر سایرقلمرو 17تا  15قرون 

الشعاعِ  شان از قبل هم تحت های دولتیِ محلی باتیسته کُلبر یا پروسِ قرن هفده بودند که پست ی حکومتِ ژان ذکرْ فرانسه قابل

مثل   های آلمانی، رات و قدرتِ قویِ مباشرانِ دولتِ مرکزیِ فرانسه و اداراتِ کمیسریِ جنگِ پروس بودند. خیلی از حکومتاختیا

واحدهای محلی  414نبودند. در انگلیس و بخصوص در نیوانگلندِ آمریکا 413های هانس، چیزی بیشتر از یک رشته شهر412 شهرک

شان به شکلِ واحدهای خودگردانِ خودجوش سر زدند و ظهور کردند. این  های از ریشه –ها و شهرها ها، شهرک مثلِ پریش–

جا تزارهایی وجود داشتند که کنترلِ شدیدِ شهرها را به دستِ فرماندارانِ  هم صادق بود، هر چند که در آن  وضع در روسیه

کردند. حاکمیتْ  فِ محلی اِعمال میو از طریقِ مالیات، پلیس، و اَشرا –کشاورزی-واحد روستایی– "میر"والیتی و بر روی 

کم واحدهای محلیِ متنوعی را با هم  دست داشت. حاکمیت کم شان را به کرد و حکومت بعضی شهرها را از اول استعمار می

می، ها، تدارکات نظا یکپارچه کرد، که وظایفی اجباری را برای برقراریِ صلح و آرامش، جرائم، و اِعمال نظم و امورِ پلیس، مالیات

های حکومتی یا مقرراتِ موضوعه یا تصمیماتِ  ها از آنان انتظار داشت. واحدهای محلی با فرمان کمک به فقرا و امور جاده

شد. تا قرن نوزدهم  ناپذیرِ خودگردانی محو می و جدایی ی حقِ فطری  شکلی که اندیشه شدند، به قضایی، عمال تابعِ مرکز می

بودند که از نظر اختیار و اقتدار وابسته  ای تبدیل شده های حقوقیِ حکومتی ات و موجودیتی واحدهای محلی به مخلوق  همه

 تر اقدام کنند. توانستند کمی مستقالنه هایی از طرف مرکز، می پوشی بوده و فقط در صورت چشم

 

 ی این عوامل دچار چالش و فشار شد: آزادیِ محلیِ قرن نوزدهم به واسطه

 کرد؛ گری را کم می ه زمانِ اِعمالِ اقداماتِ ادارهسرعتِ ارتباطات، ک -1

 شده؛ ریزی تقاضا برای اقتصادِ برنامه -2

                                                                 
411 -Parishوار، محلی، شهرک داشت، روستایی کشیش و کلیسا خود از که سابقا ای نشین، ناحیه ی کشیش : پَریش، ناحیه 
412 - town  
413 - city 
ی  ها، منطقه  ی شمال شرقی آمریکا مرکب از چند ایالتِ مِین، نیوهمپشایِر، وِرمونت، کـَنتیکت، ماساچوستز، رُد آیلند مقرِ اولین مهاجرنشین منطقه - 414

 وقوع انقالبِ استقاللِ آمریکا و مرکز روشنفکریِ آن سرزمین تاکنون. 
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 ی نقاط؛ های رفاهِ اجتماعیِ یکسان برای همه کشوریِ احزابِ سیاسی با برنامه-رشد سراسر -3

 ی حداقلِ خدماتِ ملی و سراسری؛ رشد آگاهیِ عامه برای مطالبه -4

گریِ خدماتِ عمومیِ مدرنْ نیازمندِ مناطقی است که با یک طرحِ مرکزیِ متفاوت با  رین نوعِ ادارهدرک این نکته که بهت -5

 باشند؛ و شده  های سنتی به هم بافته طرح

 ی هوایی. نیاز به دفاعِ غیرنظامی در برابرِ حمله -6

کنند. از طرفِ دیگر، اگر  عمل می 415"سود- ودخ"اند که برضدِ انواعِ مطالبات برای دولتِ حقیقتاً  موارد باال نیروهایی قـَـوی

 نیازمند موارد زیر است:  آزادیِ محلی بخواهد تقویت شود،

 ؛416شناختِ نزدیکِ افرادِ محلی از شرایطِ یکدیگر -1 

 و آمادگیِ محلی در ابراز وفاداری و همکاری برای اهدافِ محلی؛  شدتِ عالقه -2

 تولیدکنندگان؛-کنندگان بر مقامات مصرف-ترِ شهروندان سانگذاریِ آ کوچکیِ مناطق از جهتِ تاثیر -3

 پذیریِ منطقه برای آموزشِ سیاسی؛ دسترس -4

 از قدرتِ مرکزی؛ و  ی تعادل در برابرِ بدکُنشی و سوءِ استفاده نیاز به وجود وزنه -5

 قائل بودن به ارزشِ دموکراتیک برای داشتنِ تجربه و اعتمادِ سیاسیِ متکثر.  -6

ای باشد، مثلِ   تمرکز زدایی چه از نوعِ واگذاری به یک عاملِ منطقه  گری، های اداره ها و طرح ی نقشه صورت، در همه در هر

 در آمریکا، یا از نوعِ واگذاری به واحدهای سنتی، فوریت داشته و  الزم و ثمربخش است.   417"ی تِنِسی سازمانِ عمرانِ دره"

 

                                                                 
415 - self-regarding  government 
416 - Intimate local Knowledge and variation 
417 - Tennessee Valley Authority،ی تنسی.  ی آبخیزِ رودخانه در آمریکا برای  عمران حوزه 1933تاسیس در   : سازمانی است خودگردان

 اِی وی تی. دارد مرکزیت تنسی در ناکسویل رشه در که انرژی هم هست تولید بزرگ آمریکایی شرکت یک اِی، وی به تی مشهور تنسی دره عمران سازمان

اش،   شده موفقیت طرح در رسیدن به اهدافِ تعیین .است ترکیبی نیروگاه 6 و ای، هسته نیروگاه 3 آبی، سد 29 فسیلی، سوخت نیروگاه 11 صاحب

 الگویی شد در طرح های پیشنهادیِ دولتِ آمریکا برای نوسازی جوامعِ کشاورزیِ جهانِ سوم.
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 ی تِنِسی ی آبخیز رودخانه سازمان عمران تِنِسی و حوزه

 

 های دولتِ محلی مشخصه

آمریکا و روسیه بررسی شوند به قرار   ایِ انگلیس، آلمان، ی مقایسه توانند با مطالعه های اصلیِ دولتِ محلی، که می مشخصه

 زیرند:

 جایگاه در قانونِ اساسی؛ -1

 های قانونی؛ بندیِ قدرت منطقه -2

 اختیارات؛ -3

 ی آن با آزادیِ محلی؛ رابطهامورِ مالی و  -4

 سازمان و تشکیالت؛ -5

 های مرکزی کنترل -6

 جایگاه در قانون اساسی

گیرند.  مجلس شکل می هستند که بنا به قوانین یا مجوزهای  ای دستی های عمومیِ پایین های محلیْ انجمن اقتدار نگلیسدر ا

های مجاز  ی وسیعی از قدرت ها وظایف الزامی و دامنه ست. آنشان ناشی از تفسیر قانونی و قضایی ا های ها و مصونیت قدرت

مراتبی قرار  دارند. هر انجمنی در چارچوبِ سپهرِ قدرتِ واگذارشده از دولتِ مرکزی مستقل است؛ این نوع اقتدارها درونِ سلسله

دهند.  انِ محلی را تشکیل میگذار طور قانون شوند و مجریانِ محلی و همین گیرند. مشاوران محلی آزادانه انتخاب می نمی
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انتصاب یا توشیحِ مجریان محلی از طرفِ دولت مرکزی مطرح نیست، اگرچه مقاماتِ خاصِ مهمِ محلی الزم است شرایط 

کنند، یعنی مثلِ  ها را با هم ترکیب می های محلیْ بسیاری از کارویژه باشند. سازمان شان احراز کرده شده را برای پست قید

ویژه باشند یا سازمانی باشند برای هدفی خاص.  کار -های بهداشتی در ایاالتِ متحده نیستند که تک وزهها و ح مدرسه

ـ با نامِ  درآمد شود و  آوری می با دخالتِ ناچیزی از طرفِ دولتِ مرکزی، در خودِ محل به شکلِ واقعی جمع -"ریْتْزْ"های محلی 

 شوند. شکل تفصیلی و مشروحْ تخصیص بودجه می به

 

حال  این شان دارند، با های الزامی های مجاز، و حتی قدرت توجهی برای کاربستِ قدرت های محلی آزادیِ قابل هرچندکه سازمان

کنند، مبادا که فراتر از قدرتِ مجازشان عمل کرده یا کوتاهی کرده باشند، و تحتِ  های قضایی عمل می در چارچوبِ کنترل

است. واحدهای  "مرکزی-محلی"ی این نظامْ نوعی مشارکتِ  مرکزی هم هستند. صفتِ مشخصه گرِ کنترلِ دائمیِ سازمانِ اداره

های  شان در شوراها و کمیته شونده شان در مجلس و از راه بازنماییِ بزرگ محلی قدرتمنداند. آنان از طریقِ نمایندگان

ی  اتحادیه"گرِ مرکزی دارند.  تگاهِ ادارهاند، نفوذِ چشمگیری بر روی دس ای که رسما به چندین دپارتمان وصل مشورتی

 کند.  های محلی کمک می است در سطحِ ملی که به انواعِ مختلفِ انجمن  هم سازمانی "های محلی دولت

 

پوشی از دوران نازی( تالش کرد تا سنتِ زندگیِ مدنیِ آزاد و مبتکرانه را با شهروندشماریِ  )با چشم آلماندولتِ محلی در 

مراتبیِ سابقِ  برای اولین بار اعطا شد. نظامِ منضبطِ سلسله 1919ای پیوند بزند که در سالِ  ختنِ( کامال مردمی)شهروند شنا

گیر شد.  ی جمهوریِ وایمار قدری آسان رسیدْ در دوره اش که به قرن هجدهم می دولتِ محلی، همراه با نظارتِ قویِ مرکزی

با قانون  –شدند که هر دو از طرف دولتِ مرکزی تایید می 418م ماگیستراتزهم بورگر مایستر و ه –جایگاهِ مُجریِ محلی 

های  شد. بر اساس قانون ساالر )الیگارشیک( می ی گروهه طبقه قانونی که جانشینِ نظامِ سه  هم خورد؛ به 1919همگانیِ انتخاباتِ 

ی وسیعی از اختیارات به  دامنه 1873اُردِنونگِ  وینزیال، و پر1872ُاُردِنونگِ  پروس، کریس 1808اُردِنونگِ  ای مثل اِستاتِ بنیادی

دلیلِ سختگیریِ مالیْ این اختیارات محدود شدند،  گِمینده )جماعت( اعطا شد، چه جماعتِ روستایی یا شهری. هرچند که به

ها شکوفا  میِ زیادی در آنهمین واسطهْ ابتکار و جنبشِ عظیمی از خود نشان دادند و امکاناتِ رفاهیِ عمو اما شهرهای آلمانی به

ها را برچید و مشاوران  ی انتخابات های مستقل را حفظ کرد، اما همه طور کلی چارچوبِ این مناطق و سازمان شد. نظامِ نازی به

شان کرد. بعد از جنگِ دوم جهانی چندین ایالت در احیای دولتِ محلی سرعتِ  و مجریانِ منصوبِ مقاماتِ نازی را جانشین

یادی نشان دادند، و قانون اساسی هم آن را تضمین کرد. این نظامْ بعد از اتحادِ دو بخشِ شرقی و غربیِ آلمان در سال عملِ ز

 ، در بخشِ شرقی هم به اجرا در آمد. 1990

                                                                 
418 - Burgomaster یا ،Magistraz 
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ت در ی متنوعی است از مناسباتِ متفاو های اساسیْ مجموعه های محلی در قانون های اصلیِ جایگاهِ اقتدار  جنبه آمریکا در

ای است که با مهاجرت به  انگلیسیِ اولیه 419های "شهرستان"ایاالتِ مختلف و آزادیِ فراوان واحدهای محلی که ناشی از اَشکالِ 

 سرزمینِ جدید تقویت شدند. 

 

ی  عطاکننده)اختیارنامه(های ایالتیِ ا  ها و حکم دستی )تَبَعی( است و بر حسبِ اساسنامه حال، این آزادیْ از نوعِ پایین این با

ی عمومی، که  ی خاص، به شهرهای خاص و منفرد مربوط است؛ اختیارنامه شود. اختیارنامه حقوقِ شورایی )جمعی( تعریف می

بندیِ واحدهای محلی برای امتیازات، جایگاه  که بر حسبِ طبقه  گردانی )شهرداری( است؛ و اختیارنامه، ی ایالتیِ بوم نامه  آیین

ی  اند که آنان را از تکرارِ درخواست از قوه ابزارِ متعددِ تالش برای اعطای جایگاه به واحدهای محلیکند، همگی  اعطا می

ها بازْ هم  کند. اما اصالحیه ها می وسختِ مجوزها و محدودیت و در عینِ حال، مشمولِ الگوی سفت  کند، نیاز می گذاری بی قانون

غیر از دریافتِ کمکِ مالیِ عمومی، نیازمندِ داشتن یک سری اختیارات  و رشد، بهاند،  گذاری ی قانون نیازمند تقاضاگری از قوه

 است. 

 

ی خود را  دهد که امتیازنامه کند به شهر اجازه می ی قانونگذاری )مجلسِ( ایالتی تفویض می های خودگردانی، که قوه امتیازنامه

مجلس است و گاهی نه. نظام دیگری هم به واحدهای محلی  ای که گاهی نیازمند تایید با اجالسی محلی بنویسد، امتیازنامه

ی تمهیدی در قانونِ عمومیِ یک ایالتْ یکی را انتخاب کنند. استقالل و چاالکی  دهد از بینِ چندین شکل امتیازنامه اجازه می

کنترلِ قضاییِ بیشتر برای  گریِ ناچیز بوده، و . کنترلِ مرکزیِ ادارهمراتبی )پایگانی( سلسلهزیادی وجود دارد، بدون وجودِ 

 شان است.     تثبیتِ و حفظِ واحدها در چارچوبِ امتیازنامه و وضعیت قانونی

 

به  "گوبرنیا "78مراتبِ متمرکزِ مطلق بود که به دستِ فرماندارانِ  های سلسله  ی تزاری یکی از نمونه نظام دولتِ محلی روسیه

های استانی و  شناسیِ ناکافیِ حقوقِ دولتِ محلی. دولت رسمیت گیری، و به تهای پلیسی و مالیا آمد، با قدرت اجرا در می

را  421وُ ریاستِ دستگاهِ اداریِ محلی بخصوص ریاستِ زِمْسْتْ 420ومنصبیِِ دارانی بودند که حق مقام ی زمین روستایی زیر سلطه

وُ )با  حال، زِمْسْتْ مپراتوری را بچرخاند. با اینتاسیس شد تا ایاالتِ زیر کنترلِ شدیدِ فرماندارانِ ا 1864داشتند که در سال 

ی شکوفاییِ آموزشی، بهداشتی، رفاهی و کشاورزی  در زمینه تزاریْ کنترلِ وجود امتیازِ طبقاتیِ غیرمستقیم و نابرابر( با

                                                                 
419 - townshipشهرستان، شهرنشین : 
420 - ex-officioوگِل. کلفتی، حقِ آب : حقِ به مقتضای مقام، حقِ جایگاهیِ افرادِ ویژه در محل، حق گردن 
421 - zemstvo 
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ریزیِ  نامههای خاصی برای بر   ( و فرمان1933شوروی و فرمانِ شوراهای شهر ) 1936پیشروی داشت. قانون اساسیِ سال 

دادند، اما با موشکافی شدیدْ آنان را تابعِ  ی وسیع خاصی به واحدهای محلی می العاده های فوق اقتصادی و اجتماعیْ قدرت

های مختلف، و در بعضی  های مرکزیِ جمهوری کردند که از دولت مقامات بعدیِ باالتری می مراتبی )پایگانی( سلسلهکنترلِ 

الخطابِ  عنوان فصل شدت متمرکز و به آوردند. اقتدار و فرماندهی به ادِ جماهیر شوروی سر در میموارد از خودِ دولتِ اتح

ترین تا  شکلِ یکسان، از پایین ی واحدها به ی وزارتِ اتحاد کشورها و بازرسان عمومی بود. همه یافته از اشاراتِ اداره الهام

های  شدند که اعضایش طبقِ مقررات الزم بود سلول یست دستکاری میجا حاضرِ حزبِ کمون های همه شان، با فعالیت باالترین

ی کوتاهی از  قدرتِ  های محلی در روسیهْ در دوره اجرایی نظامِ اداری را بسازند. بعد از سقوطِ اتحاد شوروی، دولت "تحققِ"

 ی اقتدار. گراییِ دو باره مرکزیت های ریاستِ جمهوری شاهدی شد بر اما صعودِ والدیمیر پوتین از پله  انتقالی سود بردند،

 

تر از جاهای دیگرند؛ تا  عنوانِ واحدِ خودگردانِ محلی در فضای بریتانیا و آمریکا قابل تشخیص کلی دولت محلی به طورِ پس، به

خودشان گرایی و کنترلِ واحدهایی که قبال  حال، مرکزیت این اند. با سختی قابل تشخیص حدی هم در آلمان، اما در روسیه به

 صاحبْ اختیارند با فعالیتِ خطِ اولیِ پرتوان و با نشاطِ واحدهای محلی در مسائلِ محوله به آنان، ناسازگار نیستند.

 

 های قانونی؛ بندیِ قدر  منطقه

 )از واحدهای کوچک به باال(: 422های محلی در بخش اِنگلند و ویلزِ بریتانیا سازمان

در مادرشهرها. در  423 "بورو"و شهر؛ و چندین  "بورو"  ، عداد زیادی شورای حوزهشورای پَریش و شهرک؛ ت 9000در حدود 

ترِ مسئولْ ذاتا بزرگ  هایی تکیه کنند که در مقایسه با واحدهای سنتیِ کوچک  ها تمایلی وجود دارد که بر انجمن ی کانتی همه

با سخاوت مجاز  های مشترکی که قانون همراه امههای محلی استقاللِ دو سویه دارند: برای طرح و برن مقیاس باشند. سازمان

اند،  ی بزرگْ بسیار کوچک کننده  ها برای داشتنِ سازمان اداره راییِ)اتفاقِ آرای( کامل الزم است. حتی بعضی شهرستان کرده، هم

 برخورد کرد.  هایی در مساحت و جمعیت حداقل-های باال ممکن است با حداکثر بندی که در هر یک از طبقه حالی در همان

 

)تقریبا معادل شهرستان  "کِرَیْز"شود. از جماعت به باال  گِمیندن )جماعت( می 11000های دولتِ محلی در آلمان شامل   قلمرو

های حکمران(، واحدهای کنترلیِ دولتِ مرکزی و سازمانِ پلیس.  )بخش "رِگیِرُونگز  بِزیرکِه"در انگلیس و آمریکا(؛ و بعد 

ها  نشانی، کشاورزی، آب، گاز، و برق حضور دارند. جماعت شترک پرشماری هم برای جاده، مدرسه، بهداشت، آتشهای م  سازمان

                                                                 
422 - England, Walesجزیره : ( ی بریتانیاBritainدارای سه تقسیم ،)  جنوب شرقی( و اسکاتلند )در شمال(. در زبان بندی است: اِنگلند، ویلز )در

 ی انگلیس استفاده شده است.  ی ایرلند شمالی و متصرفات سابقا استعماریِ بریتانیای کبیر از کلمه  ی این مجموعه به اضافه فارسی برای همه
 تقریبا معادل ناحیه و منطقه در شهرِ بزرگ. - 423
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تنوعِ گسترده و بزرگی از جمعیت و سرزمین را در خود دارند. نوع نسبتا خاصی از سازمانِ محلیِ از نوعِ شرکتِ هُلدینگ، به 

های  که به شکلِ جماعت حالی کند، درعینِ ز روستاهای مرزی را اداره میوجود دارد که امورِ مشترک بعضی ا "اَمْت"اسمِ 

 مانند. تغییرات مناطقِ بسیار مهم نیازمند قانونِ مجلس است. جداگانه باقی می

 

ای با هم ترکیب  های منفرد فشرده های دولتِ محلی را در منطقه ویژه-ها بسیاری از کار ی دیگر ملت که همه نظر به این

های خاص واگذار و توزیع  به سازمان –ها را بخصوص آموزش، بهداشت و پارک–، آمریکا هم بسیاری از این ها را کنند می

های تاریخیِ مهاجرانِ اولیه، از بنیاد با هم  گاه ی سکونت کند. ساختار سرزمینیِ دولتِ محلی در آمریکا بنا به سابقه می

، واحدِ اصلی کانتی )یا پَریش در لوئیزیانا( است؛ در شمالِ مرکزی، ترکیبِ های جنوب و جنوبِ مرکزی اند. در منطقه متفاوت

ها و "بورو"های دولتِ محلی را به  شیپ )شهرستان( است؛ در نیو انگلند، تآون است. قانون اساسیِ آالسکا قدرت کانتی و تآون

شیپ رای بدهند. در اوائل  کانتی به چند تآون ها مردمِ هر کانتی ممکن است به تقسیمِ کند. در بعضی ایالت شهرها واگذار می

شان )کانتیِ  نفر جمعیت و بزرگترین 100شان کمتر از  ترین اند. کوچک کانتی یا پَریش وجود داشته 3000تقریبا  21قرن 

 میلیون جمعیت داشت. 10اَنجِلِس، در ایالتِ کالیفرنیا( بیش از  لُس

 

ها، هم شهر و هم کانتی برای  وقت ی مستقیم با دولتِ ایالتی قرار دارد. بعضی رابطهدر شکمِ کانتی، شهر با قدرتِ خودش، و در 

های موازیِ قابلِ توجهی دارند. شهرها  های خدماتیِ بسیاری هستند که پرسنل و سازمان  مرکز دارای دستگاه ی هم  دو منطقه

ا هم مثل جاهای دیگر، بین شهر و کانتی تنش وجود ج یکپارچگیِ خدمات دولتِ محلی را دارند. این ترین اند که عمیق نقاطی

های  مقاماتِ فدرالْ پشتیبانِ مهم و مستقیمِ رفع بیکاریِ شهری، خدماتِ عمومیِ شهری، سرویس 1930ی  دارد، و بعد از دهه

اند و  روستایی مههای نی ها، که بیشترشان )اما نه صد در صدشان( جماعت های مسکن شدند. تآون و طرح  گردانی(، شهرداری )بوم

کنند و  ها را بازی می اند، در جای دیگر نقش کانتی در نیواِنگلند، نیویورک، پنسیلوانیا و ایاالتِ شمالِ مرکزی نسبتا پرجمعیت

که  "بورو"نشینی وجود دارند به نام روستا یا  شوند. مراکزِ جمعیت های شهر را دارند و گاهی هم در مقامِ شهر ظاهر می کارویژه

که خودگردان  بیند که این نوع واحدِ فرعی قبل از این  شیپ یا کانتی هستند. مجلس ایالتی معموال الزم می شی از تآونبخ

 ی خاصی زیاد شود.    اش تا اندازه شود، جمعیت

 

داخلِ شهرها(،  )در "بورو"، و بخش )رایون(، شهر و  های تزاری، جای خود را به قلمروها، مناطق، اُبالست بندی در روسیه تقسیم

ی سرباالی  های متحد وجود داشت. رابطه گاه و روستا دادند. در باالی هرمِ اتحادِ شورویْ شورای عالیِ جمهوری  و سکونت
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. در داخلِ شهرهای "مرکز نظارتِ متمرکز با فعالیتِ بی"تشریح کرد؛ یعنی  424توان به تعبیر لنین موجود در آن دوران را می

واحد بود. شهرهای باالتر از  240یشتر( شوراهایی فرعی )تابع( وجود داشتند که تعدادشان مثال در مسکو هزار نفره )و ب 100

داشتند و مستقیما زیرِ دستِ  "رایون"مراتبِ  تر اما مهمْ جایگاهی مستقل از سلسله جمعیت خصوص جاهای کم  هزار نفر و به 50

های روستاییِ مجاور هم بودند که کامال در دولتِ شهرْ مشارکت  گاه ا، سکونتها بودند. در پیوند با این شهره  مرکزیتِ جمهوری

، قدرت 1993شان را هم داشتند. با فروپاشیِ اتحادِ شوروی و تصویبِ قانونِ اساسیِ  داشتند، اما خودشانْ شورای روستای

ای شد از تاکیدِ دوباره بر کنترلِ  نشانه 2000الِ های فدرال در س گرِ محلی واگذارشد. اما ایجادِ بخش توجهی به مناطقِ اداره قابل

گرای مسکویی در سطح  که اقتدارِ تمرکز ی ریاستِ جمهوری در هر بخش  تضمینی بود بر این دولتِ مرکزی؛ و حضورِ نماینده

 هاست. ی قدرت محلیْ باز هم سرآمدِ همه

 

 اختیارا  

ی باالدستی   دلنگران نظارتِ مالی و اداریِ واحدهای اولیه 425اتبِ قدرتْمر به بیانی کلّی، واحدهای بزرگِ جغرافیایی در سلسله

تر  های کوچک های فنی و مالی به سازمان ها و مکمل ها، و تامینِ خدماتِ محیطی و نهادی و پلیسی، و کمک دستی بر پایین

ازمانِ مرکزی، که گاهی با هستند. اختیار و قدرتِ اقدام همیشه ترکیبی است از کمکِ ویژه و کمکِ عمومی از طرف س

 ها همراه است. اجرایی و دادگاه-اصالحاتی از طرفِ مقاماتِ سرپرستِ اداری

 

های تکمیلی   های کلی یا از طریقِ مصوبه جا باالتر است. اختیارات از طریقِ مصوبه ی قدرت از همه در بریتانیای کبیر اعطای ویژه

شود. اختیاراتی که  های محلی واگذار می های مختلفِ سازمان ی یا محلی به گروههای محلیِ منفرد در قوانینِ خصوص در سازمان

ی مدارس یا  ها( یا اجباری )مثلِ اداره ی کتابخانه گیرند )مثلِ اداره شوند یا آسان بر حسبِ قانونِ عمومی واگذار می

( و قوانینِ دولتِ 1833)سالِ  "گردانی )شهرداری( های بوم قانونِ انجمن"ای مثلِ  ها(. این اختیارات در قوانینِ اصلی بیمارستان

کنند. در  گیری برای ابتکار و ابداع عرضه می ی چشم های گسترده گیر فرصت  اند. اختیاراتِ آسان آمده 1972و  1933محلیِ 

 شان طرح لیِما ظرفیتِ و مطلوبیت که کنند، اگر حال می های خاص به مجلس عرض های محلی برای مصوبه  مواردی که سازمان

ی موفق یک طرحْ به  دست آورند؛ و گاهی هم اجرا و اداره کنند، ممکن است فرصتِ پیشاهنگی در یک روندِ تازه را به اثبات را

 انجامد. های دیگر می ی سازمان گسترشِ واگذاریِ قدرت به همه

 

                                                                 
424 - V. I. Lenin( :1870-1924رهبر انقالب ،)  اکتبر روسیه و بنیانگذار نظامِ نوینِ اتحادِ جماهیرِ شورویِ پیشین. یکی از تاثیرگذارترین رهبران و

 پردازانِ سیاسیِ قرن بیستم. نظریه
 مثل دولتِ مرکزی یا دولتِ استانی یا استانداری. - 425
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 ، از طرفِ دولتِ محلی."دوچرخه در آسمان"کیلومتریِ  ۲۲۰ی پیشنهادیِ  پروژه

های لندن و تامینِ امنیت از طریقِ  بندانِ خیابان برای مقابله با راه "سواران ی مختص دوچرخه جاده"، پیشنهادِ "دوچرخه در آسمان"

 خودرو، بر فراز لندن.  های بی مسیر

 

دانند برای  صالح میشود تا هرچه که  داده می (ها شهرداری) ها گردان بوم در آلمان بنا به قوانینِ تاسیسیْ اختیاری عمومی به

توانند از نگاه حقوقی به چالش بکشند و ادارات  را شهروندان می "چه که صالح است آن"گردان انجام بدهند. اما  خیرِ بوم

ها،  های سایر جماعت توانند به زیر سئوال ببرند. ابتکار بر اساسِ دعاوی و خواسته مرکزی هم از نظر اداری و اجرایی می

 به بعد در آلمان، شهرها همراه با کمکِ انجمنِ شهر  1890شود. ازسال  محدود می ، و نهادهای حکومتیهای خصوصی بنگاه

 اند. پیشرفت کرده

 

ها  شان را از اختیارنامه گیرند. شهرها قدرت ی اختیاراتْ کمک و واگذاریِ خاص می ها در زمینه  در ایاالتِ متحدهْ کانتی

گاهِ اختیاراتِ اضافی و  به شوند، اما در نگاهی کلی و گسترده، همزمان با واگذاریِ گاه یف میگیرند. این اختیارات مشخصا تعر می

 مکمل.

 

رهبری و هدایتِ ساختِ فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ "های )اداراتِ( محلیْ  اختیارِ   ی سازمان قانون اساسیِ شوروی به همه

های محلی  ن در چارچوبِ قوانینِ اتحادِ شوروی و جمهوری را داد. دولتطورْ قدرتِ صدورِ فرما را و همین "شان قلمرو مربوطه

جز در دورانِ  های مرکزی بودند. به ها آزاد و رها بودند، اما در کلّ تابعِ دقیقِ طرح و برنامه طورِ یکسان در این قانون عموما و به

شکلِ  ، این وضعیت در فدراسیونِ روسیه به2000ی کوتاهِ سقوطِ اتحادِ شوروی تا تصویبِ قانونِ اساسیِ سال  پرده میان

 حالِ خود باقی ماند.  ای به گسترده
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چیزی که در  عمل درآمدندْ عمیقا نسبت به هرآن  به 21های( محلی در اوایلِ قرن   هایی که عمال از طرفِ ادارات )سازمان قدرت

ماتِ اصلیِ عمومیْ ساخت و تعمیرنگهداریِ جاده، برقراریِ ها، خد تر بودند. در آن وقت شده بود پیشرفته شناخته 19اوایل قرن 

نشانی و آموزشِ عمومی بودند. در بریتانیای کبیر کارِ  های مردمی، دفعِ دردسرهای بهداشتی، و شاید آتش نظم )پلیس(، کمک

کشورها وضعیت شبیه  گردان را در برگرفت. در سایرِ جایی رسید که خدماتِ اجتماعیِ مدرن و انجمنِ بوم اقتدارِ محلی به

شدند شامل آموزش تا آخر دبیرستان  هایی که از طرف اقتدارهای محلی اِعمال می شد. قدرت انگلیس بود یا داشت شبیه آن می

و هنرستان )و گاهی در امریکا تا کالج و دانشگاه(؛ بهداشتِ عمومی با انواعِ خدماتِ محیطِزیستی و شخصی؛ تامین و مدیریتِ 

رسانی به فقرا و در آمریکا، سرپرستیِ  بندی و کاربریِ اراضی، و مقرراتِ ساختمانی؛ امداد ریزیِ شهرکی؛ منطقه همسکن؛ برنام

ها؛  ها و پل  ها؛ جاده های بازی؛ بهبودِ کشاورزی و زهکشیِ زمین ها، فضاهای باز، و زمین ؛ پارک"تامینِ اجتماعی"محلیِ خدماتِ 

های بزرگتر، و به استثنای آمریکا(؛  نشانی؛ اِعمال نظم و امور پلیس )فقط در سازمان ی؛ آتشها؛ روشناییِ فضاهای عموم خیابان

ونقلِ  ها؛ موسساتِ تامینِ گاز، برق، حمل دستی؛ بازرسیِ مواد خوراکی و دارویی و ترازوها و سنجه امورِ قضاییِ جزیی و پایین

 عمومی، و آب؛ و خرید و فروش زمین بودند.

 

 ی آن با آزادیِ محلی  رابطهامورِ مالی و 

 ها هستند: شان تاثیر دارد. دو مورد از نکاتِ حیاتی در این بارهْ این امورِ مالی اقتدارهای محلی بر روی آزادیِ اجرایی

 ( اختیارشان برای گردآوریِ درآمد و 1) 

 بندی.  ( آزادیِ بودجه2)

نِ خاص گردآوری شود. در بریتانیای کبیر و ایاالتِ متحده، های عمومی یا قوانی نامه درآمد ممکن است به اعتبارِ نظام

های آمریکا،  کار مجوز نظارتیِ قبلی الزم است؛ در بعضی ایالت ها است. در بریتانیا برای این های مالیِ اصلی بر سرِ وام محدودیت

ها نیازمند تصویبِ  رند، هرچند که وامای دا شود. شهرهای آلمان آزادیِ مالیِ گسترده هایی برای بدهیِ کلّ تعیین می محدودیت

گیرند ابزارهای  خود می های سازمانِ مرکزی و شکلی که به اند. کمک نیاز از تاییدِ باالسَری های محلی کالً بی اند. بودجه باالدستی

 اند. بخشی و تشویق کنترل، سامان

 تشکیال   

ها  ها و کمیسیون سفید، کمیته کنند: شهردار، ریاست، ریش ویز میانواعِ خاصِ تشکیالتِ داخلی را تج قوانینِ دولتِ محلی کالً

گذاری و مدیریت کارکنانِ دائمی. در نظامِ آمریکاییْ چهار شکلِ مشهودِ سازمانی وجود دارد:  برای عملیاتِ اجرایی، قانون

پردازانْ خطوطِ  ن نوع، جمعِ مالیات. در اولی"نظام مدیر شهر"و  "نظامِ شورا و شهردار"، "نظامِ کمیسیونی"، "اجتماعِ شهرکی"

گذاری را تعیین، اعضای انجمنِ شهر )شورا( و مقامات را انتخاب، بودجه را تصویب، سیستم اداری را کنترل و  اصلیِ سیاست
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ند با توان پس این شهرها می وپاگیر است. کند. این نوع تشکیالت برای شهرهای بزرگْ بدقِلِق و دست کردها را بازبینی می هزینه

شوند و جمعا دولتِ  های اداراتِ اجرایی همزمان انتخاب می عنوانِ سرپرست تعدادِ کمی کمیسیونر )کارگزاری( اداره بشوند که به

 شوند.  سازند. در جاهایی دیگر یک شورا و تعدادی مقامات و شهردار همزمان با هم انتخاب می محلیِ شهر را می

 

کند تا به سایر مقامات توان  ای را منصوب می یک مقامِ اجرایی، یعنی فردی حرفه  تخبْ، شورایی من"نظامِ مدیرِ شهر"در 

دوشِ شهردار  به شان کند و بودجه را هم تنظیم کند. این مقامات دوش و هماهنگ  شان کرده، و منصوب برساند، مدیریت

دهد، اما اختیاراتِ  اهمیتِ باالیی می او  کنند. مدیر شهر در خدمت شورا است، و قوانینِ محلی به جایگاه منتخب کار می

شود،  اش از ابتکار و رفراندوم شناخته می طور عام، نظام ایاالت متحده با استفاده تواند از اقتدارِ شورا باالتر باشد. به شهردار نمی

 شود.  ضروری می "کمیسیونی"خصوص در حالتِ  که به

 

 کرد. پریزیدیوم ی اجرایی )پریزیدیوم( را از بینِ اعضایش انتخاب می  کمیته  در نظامِ شوروی، شورای )یا ساوییِتِ( محلیْ

مندِ  تعدادی کارشناس یا شهروندانِ عالقه .کرد می تصویب و گذاشت می بحث به شورا که بود سیاستی مجریِ و  کننده تدوین

ن داوطلبانْ از بریتانیا ریشه گرفت و در پیِ آن کردند. این روال یعنی برگزید  های پریزیدیوم، به آن کمک می برگزیده در کمیته

شوروی، شوراهای شهر، شهرداران و سرپرستانیْ جانشین شوراهای -بسیاری از کشورهای دیگر آن را پذیرفتند. در دورانِ پسا

شدت  ی دیگر به ای به منطقه های( محلیِ پیشین شدند، اما میزان قدرتِ محوله )واگذارشده( در سطح محلی از منطقه  )ساوییِت

 متفاوت بود.

 کنترل مرکزی

گیریِ محدودیت  هستند برای اندازه  هایی های مرکزی شاخص شدت و شگردهای کنترلِ اداری از طرف مقامات و سازمان

یافته و  مراتبی سازمان خودگردانیِ محلی. کفالتِ عمومی، که ویژگیِ روشِ آلمانی است، از راهِ بیدارباشِ )مراقبتِ( سلسله

کند. در بریتانیا مقررات و  های محلی عمل می ی باالدستیْ در سطوحِ پایینیِ سازمان شده ی مرکزیِ تعیین ی اداره داخلهم

 اند. ی مرکزیْ بخشی از ساختارِ کفالت ی تعیین شده های قانونیِ صادره از اداره فرمان

 

است اما کامال  جدی 426رکزی است. این مجوز در اِنگلندهای اجرایی شکلِ بسیار سختگیرانه و خاصِ کنترلِ م  تصویبِ برنامه 

شان  تر است و در روسیه تقریبا کامال از طریق عوامل و ساختارهایی که صحبت جامع و فراگیر نیست. در آلمان بسیار جامع

ی رفاهی و ها گیرد. در آمریکا تصویبِ سازمانِ باالدستی به ندرت وجود دارد، این کار بر رویِ برنامه رفت انجام می

                                                                 
 وِیْلز و اسکاتلند منهای بریتانیا، - 426
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های تحت کمکِ  آموزش و بیمارستان  ها، گاهی هم برای جاده کند و گَه ای که سازمانِ فدرال به آن کمک می عمومی ِ خدمات

 شود..  مالیِ ایالتی اِعمال می

 

های  حلیلوت تدوین و تسلیمِ گزارشات ادواری کاری است فراگیر و عمومی. رشدِ استانداردها، تعاریفِ علمی، اَشکال و تجزیه

ابزار قدرتمندِ تمرکزگرایی بودند، چرا که مقاماتِ محلی و مرکزی، با کمک این ابزار هر دو  19ی قرن  آماریِ پس از میانه

باشند. این فرایند در آلمانْ  دهی به مشکالتِ دولتی داشته به پاسخ  دهی و تصمیم توانستند زبانِ مشترکی در گزارش می

که  آمریکا با این شود. در های محاسباتیِ خاص ارجاع داده می ست و در نهایت هر مورد به دیوانا مراتبی )پایگانی( سلسله

سپاریِ  شود، اما برون های حسابداری و مالی در بعضی موارد تحت نظمِ ایالتی است و انتخاباتِ حسابرسانِ محلی الزم می روال

 ندرت وجود دارد.  حسابرسی و اجباری به

 

 دستِ مایکُل رِی، کمک ویراستار بازبینی و به روز شد. ین اواخر بهاین مقاله در هم
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 گرایی محلی

 

ها( و دولتِ محلی مرتبط است. برای آشنایی با آن لطفا به فهرست کتاب  ها )شهرداری گردان لی و بومگرایی با اقتصادِ مح محلی

 د.نگاه کنی
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۴۲۷مشارکتی بندی بودجه
 

 

 بخشی گیرند می تصمیم عادی مردم آن در که است دموکراتیکی سازیِ تصمیم و رایزنی فرایندِ( بی پی) مشارکتی بندی بودجه

 شهروندان به راهکار این. بدهند تخصیص چیزهایی چه به را عمومی یا 428(گردان )شهرِ خودْگردان یا شهرداری  ی بوم بودجه از

 و کنند؛ بندی اولویت را ها آن کرده، و بحث موردشان در کرده، شناسایی خرج ملت( را المالی )به بیت های پروژه دهد می فرصت

 .هایی واقعی بگیرند تصمیم پول نوع این کردن خرج ی نحوه ی باره در که دهد می قدرت آنان به

 اجتماعی مداخالتِ سنتیِ های روش ی چرخه از که آنانی را درگیر کند تا شوند می طراحی شکلی به معموال بی پی فرایندهای

 برای جامع دربرزیل ی موردیِ یک مطالعه را. جوانان و غیرشهروندان درامد، کم ساکنینِ مثل یعنی کسانی اند،  مانده بیرون

 ت درکه این رهیاف است کرده اعالم گردان )شهرداری( بوم هشت روی بر مشارکتیْ بندی بودجه های شکست و ها موفقیت تحلیل

 عمومی مشارکتِ سطوح افزایشِ بیشتر، دهیِ   حساب دولت، بیشترِ شفافیتِ تر، منصفانه عمومیِ کردِ هزینه به موارد اغلب

 .  است شده منجر شهروندی و دموکراتیک آموزشِ و ،(فقیر ساکنان و کنارزدگان طرف از خصوص به)

 نحوی به موارد بیشتر در آن تکوینِ و بی پی. است متنوع بسیار اهداف و راهکار، اندازه، نظرِ از جهان سراسرِ در بی پی چارچوب

 سطحِ در عمل به بسته بی پی بزرگیِ بنابراین. شود خوان هم منطقه یک خاصِ نیازهای و شرایط با تا شود می بافتاربندی

 شود؛ می تنظیم و اداره قوانین مصوبْ به بنا  بی پی موارد، از خیلی در. شود می متفاوت استان یا منطقه، گردان )شهرداری( ، بوم

 پورتو" در 1988 سال در بی پی ابداع زمان از. شوند و نه از باال می ترویج و ساماندهی درونی شکل به شان های بعضی حال این با

 کرده معرفی اوریفنّ و شکل، شناسی، هایی در روش با تفاوت متفاوت، و بسیار های طرح با را خود ساختارْ این برزیل، ی"آلِگرِ

 که است کانادا ی"کلمبیا بریتیش" شهروندانِ مجلس مثل دموکراتیک، ابتکار چندین از یکی جایگاه در بی پی. است

 به دنیا های بنیاد و گردان )شهرداری(  بوم 1500 در تقریبا بی پی امروزه،. است مشارکتی دموکراسیِ های آرمان ی دربردارنده

 . آید می در عمل

                                                                 
427 - https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting    وhttps://www.participatorybudgeting.org 
428 - municipalityی شهرداری فقط  در واژه. شود ابداع دیگر ای واژه میونیسیپالیتی، برابر در شهرداری فارسیِ ی کلمه از استفاده جای به است : بهتر

کند که خودگردان  شود که کافی و وافی نیست. میونیسیپالیتی در قدم اول به قلمروی اشاره می ی یک قلمروی خاص اشاره می کننده به سازمان اداره

 شهرداری شهرستان، شهر، ؛(آشوری ی نامه واژه) شهرداری گردان، خود الحاتِ شهرِشود.  اصط ی آن اطالق می کننده است و بعد به سازمانِ اداره

 ی نامه واژه) شهرداری دارای شهرِ شهرداری، اداری دستگاه ،(جعفری ی نامه واژه) فرمانداری شهرداری، ،(باطنی ی نامه واژه) فرمانداری ؛(هزاره ی نامه واژه)

 در بوم. است کرده اشاره شهر خودِ به پور ی آریان نامه واژه و خودگردانی کارکرد به آشوری ی نامه واژه فقط. ندا کلمه این مطرحِ برابرهای( پور آریان

 از عجالتاً حاضر کتابِ در. باشند نزدیکی برابرهای گردان بوم و خودگردان شهرِ اصطالح رسد می نظر به. است زیستگاه معنای به افشار صدری ی نامه واژه

 .شود انتخاب آن ی کننده اداره سازمانِ و قلمرو نوع این ی دربرگیرنده تعبیری که زمانی تا شود می استفاده مونیسیپالیتی برای گردان  بوم

https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting
https://www.participatorybudgeting.org/
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 راهکار

 طرح یک آفرینشِ هدفِ با که دهند می فرصت شهروندان به گسترده شکلی به مشارکتی، بندی بودجه های بندی ترکیب ی همه

 و برنامه ساختارِ آلِگرِ، پورتو الگوی در. کنند رایزنی منتخب نمایندگان به پیشنهاد یک دادن یا( بودجه یک) معین مالیِ

 مثال. دهد می گیری اختیار تصمیم( شهر) بزرگتر سیاسیِ فراگیرنده و ی حوزه برابرِ رد ها"(محله) زیرْحوزه" به بندی ترکیب

 خاصِ ی محله برای منابع تخصیصِ فقط نه و کنند، تعیین را شهر سراسر ی بودجه تا دارند اختیار محله ی بودجه ی ها کمیته

 .است نیاز میانجی نهادهای به ها، زیرحوزه طرف از شده بیان های بندی  اولویت بندیِ جمع سازیِ آسان برای بنابراین. خودشان

 مدنیِ ی جامعه شهردار، قویِ پشتیبانیِ... ": بیفتد راه بی پی اند تا یک مشخصی الزم عوامل جهانی، بانک گروهِ-کارْ نظرِ به بنا

 را مشارکتی بندی بودجه که ی"پشتیبان عموما سیاسیِ محیط" گذاری، سیاست فعلی های بحث پیگیریِ برای توانا و مند اراده

 عالوه ".شهروندان طرف از منتخب های پروژه مالیِ تامینِ برای مالی منابعی و نیز کند،  می دور باالسری  گذارانِ قانون ی  حمله از

در حالتِ اولْ مثال . باال به پایین برابر در پایین باالبه: افتد می راه به بی پی ها  آن راه از که دارد وجود رهیافت دو عموما ها این بر

 های دولت که هست مواردی که حالی در است؛ بوده( مرکزی) فدرال دولت نیازِ خود بی راهکارِ پی کارگرفتنِ در کشور پروْ به

 و  اه  سَمَن  باال، به پایین رهیافت در. آلِگرِ پورتو مثلِ اند، انداخته راه به را بی پی ملیْ دولتِ دستورکارِ از مستقل محلیْ

 .  اند کرده بازی جماعت اعضای به رسانی اطالع و کردن بسیج در حیاتی هایی نقش محلی های سازمان

 :اند  مشترک بنیادی اصلِ چندین در عموما اما نیستند، وفادار خاص و موکدی مقررات به بی پی فرایندهای

 بوم گردان )شهرداری( به چندین منطقه ی جغرافیایی تقسیم می شود؛ -  

 - نمایندگانِ منطقه های تقسیمی یا انتخابی اند و یا داوطلبانِ کار با مقامات دولتی در یک کمیته ی پی بی هستند؛

 - کمیته ها با نشست های برنامه دارِ منظمِ تحتِ یک برنامه ی زمانی تاسیس می شوند تا رایزنی کنند؛

- پیشنهادها، که از طرف شهروندان مطرح می شوند، زیر نظر شاخه های دیگر نهادِ بودجه ی عمومی مثلِ شاخه ی 

 تفریحات،  زیرساخت، حمل ونقل و غیره به بحث گذاشته  می شوند؛

 - مشارکت کنندگان به شکل علنی با کمیته رایزنی می کنند تا پروژه های مورد رای گیری را نهایی کنند؛

 - پیش نویسِ بودجه با مردم به اشتراک گذاشته می شود و به رای گذاشته می شود؛

 - دولتِ بوم  گردان )شهرداری(429 باالترین )مُبرَم ترین( پیشنهادها را اجرا می کند؛

 - این چرخه بر پایه ی ساالنه تکرار می شود.

                                                                 
گردان )شهرداری( / موری بوکچین /  طور که قبال در  متن و پانوشت روشن شد، میونیسیپالیتی دولتی است محلی. نک: دولتِ محلی /  بوم همان - 429

 های زاپاتیستا در همین کتاب. گردان اندیش / بوم سمِ آزادسوسیالی
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430  گاهی از یک اَلگوریتمِ بودجه بندی مشارکتی استفاده می شود تا تخصیص بودجه را از روی رای ها محاسبه کند.

 تاریخچه

بودجه بندی مشارکتی اول بار در دهه ی 1980 از طرفِ حزبِ کارگر برزیل ابداع شد که بر اساس باورِ اعالم شده ی حزب 

به این بود که موفقیتِ انتخاباتیِ سراسری یا منطقه ای پایانِ کار نیست، بلکه سکوی جهشی است برای ابداع و شکوفاییِ 

شکل های ریشه ای و مشارکتیِ دموکراسی. در حالی  که چندین تجربه ی اولیه وجود داشت )از جمله روال های بودجه بندی 

عمومیِ جنبشِ دموکراتیک برزیل در بوم گردان )شهرداری(  هایی مثل پلوتاس(، اولین فرایند بودجه بندی مشارکتی در 

سال 1989 در شهر پورتو آلِگرِ، یعنی پایتختِ ایالت ریو گرانده دُ سول و مرکز فعالِ صنعتی،  مالی و خدماتی در برزیل 

انجام گرفت که در آن وقت یک و دو دهم میلیون جمعیت داشت. موفقیت اولیه ی پی بی در این شهرْ آن را برای 

شهر های دیگر جذاب کرد. تا سال 2001 بیش از 100 شهر در برزیل پی بی را اجرا کردند، در حالی که تا سالِ 2015، 

 هزاران گونه ی این تجربه در قاره ی آمریکا،  آفریقا،  آسیا و اروپا به اجرا در آمده بود.

 پورتو آلِگرِ

در فصل اول قانون اساسیِ مصوب 1988 برزیل آمده که "همه ی قدرت از مردم ریشه می گیرد، که آن را بنا به شرایطِ 

این قانون اساسی با استفاده از نمایندگان منتخبِ خود یا مستقیماً اِعمال می کنند." نوشتنِ این قانون اساسی واکنشی 

بود به 20 سال حاکمیت دیکتاتوریِ نظامیِ قبلی؛  و قانون اساسیِ تازه به دنبال آن بود که آزادی فردی را در حالی 

 تضمین کند که به امیدِ تکرار نشدنِ دیکتاتوریِ اقتدارگرا، از قدرت حاکم هم تمرکززدایی کرده و آن را مردم ساالرانه کند.

 

اقتصاد سیاسیِ معاصرِ برزیل نتیجه ی سرمایه داریِ پدرشاهیِ امپراتوریِ پرتغال است که در آن "قدرت بنا به مقررات 

اِعمال نمی شد،  بلکه از طریقِ روابط شخصی شکل می گرفت." برعکسِ آرمانِ آتن ی مردم ساالری که همه ی شهروندان 

مستقیما در آن شرکت می کردند و به شکلِ جمعی در باره ی سیاست ها تصمیم می گرفتند، دولتِ برزیل به شکل 

جمهوری ای با نمایندگان منتخب ساختار گرفته. این نظم و نظامِ نهادینه شدهْ نوعی جدایی بین حاکمیت و جامعه ی 

مدنی ایجاد کرده است،  که درها را برای بنده پروری )یا حامی پروری(431 باز کرده است. چون فرایند قانون نویسی در 

                                                                 
 از بعد و گیرد، می ورودی عنوانِ به را دهندگان رای های اولویت و موجود ی بودجه ها، پروژه فهرست که اَلگوریتمی – مشارکتی بندی بودجه اَلگوریتم - 430

 .کنند می برآورده را شده تعریف پیش شرایط که دهد می تخصیص بودجه هایی پروژه از بعضی برای پردازشْ
431 - clientelism :اما. است آشکار یا پنهان بستانِ-بده مستلزم اغلب که است، سیاسی حمایت ازای در خدمات و کاال ی مبادله اِلدِریکیسم 

 ریچارد .شوند می تعریف( کارسپاران)موکالن و ندالال حامیان، عنوانِ به که است سیاسی های گروه در عواملی بینِ نامتقارن ای رابطه نیازمند پروری بنده

 دو هر برای فرصت ایجاد روال با همراه که داند می "بده جا این در بردار، جا اون از" اصلِ بر مبتنی های کنش مجموعهْ شکلِ به را پروری بنده گراهامْ

 سیاسیِ حمایت دهندگان رای که است ای  مبادله های نظام" مِصداق وریْپر بنده. ببرند دیگری پشتیبانیِ از را خود ی فایده تا است حامی و موکل طرف

 مناسباتْ این مشخص های مثال از یکی(  پدیا ویکی) ".زنند می تاخت عمومی سازیِ تصمیم فرایند در موجود متنوعِ منافع و ها خروجی اِزای در را خود

 و نیست منحصر انتخابات به ساختار این اما. شود انجام تواند می ها انتخابات از بعد و قبل دوران در که است ناصریحی یا صریح های فروشی رای انواع
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پشتِ درهای بسته رخ می دهد، مقامات و بوروکرات های منتخب می توانند از راه هایی خاص به منابع حاکمیتی دست پیدا 

کنند که به "موکالنِ )کارسپارانِ(" خاصی سود برسانند -که معموال کسانی  اند که وابستگی های فوق العاده ی اجتماعی یا 

اقتصادی به  جایی دارند. موکالنِ )کارسپارانِ( بانفوذ از حامیان سیاست مدارْ سود  هایی در زمینه ی سیاست گذاری به نفع 

خودشان دریافت می کنند، و این منفعت رسانی ها را با تشویق رای هایی از گروه های زیر نفوذِ خود به مقامات منتخب پس 

می دهند. مثال، بزرگ یک محلهْ نظرات مغازه داران را به رئیس حزبِ محلی بازنمایی )منعکس( می کند، و قوانینی 

می خواهد که رفت وآمدِ پیاده در خیابان های تجاری را زیاد کنند. در مقابلِ این لطف، بزرگِ محله مغازه داران را بسیج می 

کند تا به حزبِ سیاسی پیگیر و حامیِ این سیاست رای بدهند. چون این بنده نوازی و حمایت برمبنای روابط فردی بینِ 

حامی و موکالن )کار سپاران( عمل می کند، قدرت واقعیِ تصمیم سازی به شبکه ی کوچکی از روسای حزبی و شهروندان 

 بانفوذ محدود می شود، به جای این که در جمعیت گسترده تری منتشر باشد.

 پیامدهای بودجه بندیِ مشارکتی

گزارشی از طرف بانک جهانی می  نویسد که بودجه بندی مشارکتی به بهبود های مستقیمی در امکاناتِ شهر پورتو آلِگرِ 

منجر شده است. مثال در انشعاباتِ فاضالب و آب رسانیْ که از 75 درصد خانوارها در سال 1988 به 98 درصد در سال 

 1997 رسیده  است. تعداد مدارس از 1986 چهار برابر شده است.

 

این که بعد از یک دهه، تعداد شرکت کنندگان باال رفته است، در نگاهِ همان گزارشْ نشانه ی این است که بودجه بندی 

مشارکتی مشوقِ افزایشِ مداخله ی شهروند است. در ضمنْ بودجه ی بهداشت و آموزش شهر از 13 درصد )1985( به 

تقریبا 40 درصد در سال 1996 رسیده، و سهمِ بودجه ی مشارکتی در کل بودجه از 17 درصد )1992( به 21 درصد 

)1997( رسیده است. در گزارشی که روش شناسی بانک جهانی را به روز می کرد، چشم انداز آماری را گسترش می داد و 

253 مورد از بزرگترین حوزه های بوم گردان )شهرداری( های برزیل را تجزیه و تحلیل می کرد که از بودجه بندی مشارکتی 

استفاده می کردند، پژوهش گران متوجه شدند که بودجه بندی مشارکتی هزینه کاری را به سمت سالمتی و بهداشت محیط 

زیستِ شهری بازتخصیص می دهد. منافعِ سالمتی و بهداشت محیط متراکم شده در گذرِ زمان درازی از بودجه بندی 

مشارکتی در خودِ حوزه ی بوم گردان )شهرداری( دوباره مصرف می شد. بودجه بندیِ مشارکتی صرفا این طور نیست که 

بگذارد شهروندان اولویت های تامینِ مالی را به سمت پروژه های کوتاه مدت کج کنند، بلکه در دراز مدت همْ می تواند 

                                                                                                                                                                                                          
  سیاست، ی حوزه در توانند می پذیرندْ می را نظم این که کسانی آن فقط عمالً یعنی. کند سرایت هم سرزمین یک و حاکمیت یک تمامیِ به تواند می

ها بوده که   پروری، ساختِ حقیقیِ انتخابات سراسری و محلی در دوران پهلوی ی تاریخیِ نوعی از بنده نمونه .قدرت بگیرند اطالعات و منزلت ، ثروت

پروری( و کلپتوکراسی  مدارانِ حامی در آن علناّ شرکت داشتند. نپوتیسم )خویشاوند ها، موکالن )کارسپاران( و نهایتا سیاست دهندگان، واسطه دقیقا رای

 اند. پروری نزدیک پروری یا حامی اند که به عملِ بنده های دیگری از حکمرانی ری( شکل)دزد ساالری، گانگسترساال
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 تغییر پایدارِ نهادینه و سیاسی را به ثمر برساند.

 

این گزارش نتیجه می گیرد که بودجه بندیِ مشارکتی می تواند منجر به شرایط بهتر برای فقرا شود. هر چند که نمی تواند 

بر مشکالت گسترده تری مثل بی شغلی غلبه کند، اما به "بهبودهای قابل توجه دردسترس پذیری و کیفیتِ انواع مختلفِ 

 امکاناتِ رفاهیِ عمومی" منتهی می شود.

 

بیش از 140 حوزه ی بوم گردان )یعنی 2و نیم درصد از 5571 حوزه( در برزیل، به دنبالِ پورتو آلِگرِ بودجه بندی مشارکتی 

 را پذیرفته اند. 

 برای آشنایی با سایر گونه های پی بی در سراسرِ جهان، بودجه بندی مشارکتی را بر حسب هر کشور432 ببینید.

 نقد

یک گزارش بانک جهانی با مرور تجربه ی برزیل و پورتو آلِگرِ می گوید که فقدان بازنماییِ )نمایندگیِ( افراد خیلی فقیر در 

بودجه بندی مشارکتی می تواند نقطه ضعفی در کار باشد. مشارکت طبقه ی خیلی فقیر و جوانان به شکل چالشی در مسیر 

به چشم می خورد. بصیرت های مرتبط با فرصت ها ی دستیابی به اهدافِ بودجه بندی مشارکت محور و موانعِ تحقق شان چه 

هستند؟ طبعا،  رهبری ای می خواهد تا ساختار سازمانی را هموار کند و به عنوان افراد و به عنوان اعضای کمیتهْ 

مسئولیت های اخالقیِ آگاهانه ایجاد کند. تالش برای دستیابی به اهداف دموکراتیک به این معناست که مطبوعات باید 

به خاطر عامه ی مردم حضور داشته باشند، و در عینِ حالْ حضور مطبوعات مانعِ تامینِ "نیازِ راهکاری"  به بحثِ عمیق 

می شود. یا در همان حالی که بازنماییِ )نمایندگیِ( خواست های مردمْ اساسِ بودجه بندی مشارکتی است، ناکارآمدیِ ذاتیِ 

نمایندگی در گروهی که خیلی بزرگ باشد بر روی کاراییِ گروه تاثیرِ منفی می گذارد. بودجه بندی مشارکتی ممکن است 

پروری موجود در فضای جامعه هم بشود. سایر مشاهدات شامل این هستند که گروه های خاصی بعد از  درگیرِ غلبه بر بنده  

رسیدن به تقاضاهای شانْ احتمال کمی دارد در این روند مشارکت کنند و این که رشدِ کندِ پروژه های عمومی ممکن 

 است مشارکت کنندگان را سرخورده کند.

 

در شیکاگو، از بودجه بندی مشارکتی انتقاد شده که سرمایه گذاری بر روی پروژه های تفریحی را به ضرر پروژه های 

 زیرساختی افزایش می دهد.

 این ها را هم ببینید:

                                                                 
432 -  participatory budgeting by country  

https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting_by_country
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================================= 

  /https://www.participatorybudgeting.org- سایتِ بودجه بندیِ مشارکتی: 

بودجه بندی مشارکتی بر حسب کشورها  - اَلگوریتم بودجه بندی مشارکتی )اَلگوریتمی که فهرست پروژه ها، بودجه ی 

موجود و اولویت های رای دهندگان را به عنوانِ ورودی می گیرد، و بعد از پردازش، برای بعضی از پروژه هایی بودجه 

تخصیص می دهد که شرایطِ از پیش تعریف شده را برآورده می کنند.( - دموکراسیِ مشارکتی - نظرسنجیِ رایزنانه - 

مجلسِ شهروندان - اقتصادِ مشارکتی - برنامه ریزیِ مشارکتی- عدالتِ مشارکتی - بودجه بندی برنامه ای- مشارکت 

 عمومی- حاکمیتِ مالیات دهندگان بر هزینه کرد )گزینه ی مالیات در "نظریه ی گزینه ی مردم"(
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 433تولیتِ زمینِ جماعتی

 

های  های جماعتی، ساختمان ، باغچه434پذیر است که مسکن خرید  تی( نوعی شرکتِ ناسودبر ال تولیتِ زمینِ جماعتی )سی

رساند و  برداری می بهره را به نیابت از یک جماعت بهکاربریِ عمومی )مدرسه، ...( فضاهای تجاری و سایر امالکِ جماعتی 

  پذیری، ها نیازهای دسترسیِ افراد به زمین و حفظ امنیتِ تصرف را با نیاز جماعت به حفظِ خرید تی ال کند. سی سرپرستی می

 کنند.  تراز می تنوعِ اقتصادی و دسترسیِ محلی به خدماتِ بنیادی را با هم تنظیم و هم

 اریخیخطوط کلیِ ت

متحده، کانادا و انگلیس در  ای است که در سراسرِ ایاالت پذیر و آبادسازیِ جماعتی تی الگوی خنثی و پایدارِ مسکنِ خرید ال سی

های رالف بُرسُدی و رابرت سوان ریشه گرفت که از   کم شایع شده. این مدل در ایاالتِ متحده از تالش سالِ گذشته کم 40طیِ 

شهر در انگلیس،  ای استفاده کردند، جماعاتی مثل جنبش باغ شده بر روی زمینِ اجاره های طراحی تی قبلیِ جماع تجربه

های واگذاری از طرفِ   های تعاونیِ مُشاو برروی زمین مالیاتی در آمریکا، روستاهای گرامدان در هند، و جماعت جماعات تک

ی تولیت جماعتیِ زمین در دنیای مدرن امروز  نمونه پیش "وهای ن جماعت"صندوق ملیِ یهود در فلسطین )اسرائیل(. شرکتِ 

نزدیک آلبانیِ ایالتِ جورجیا شکل گرفت. کاری که رهبرانِ جنبشِ حقوقِ مدنی ]امثال مارتین لوتر کینگ[  1969در سالِ 

پوستان[ پیدا   تبار ]سیاه ای برای دستیابی به دسترسیِ مطمئن به زمین برای کشاورزانِ آمریکاییِ آفریقایی تازه  کردند تا راه

 کنند.

 تاریخ

و وینوبا  435. پی. نارایان ، سوان از کار رالف بُرسُدی و همکاریِ او با جی"مرکزِ شوماخر برای اقتصادِ نو"ی سایتِ  بنا به نوشته

تایی به روستای دیگر در هندِ روستایی، از روس 60و  1950های   بهاوِیْ )هر دو از حواریون گاندی( الهام گرفت. وینوبا در دهه

خواست بخشی را به خواهران و برادرانِ فقیرترِ خود بدهند.  کرد، از آنانی که زمینِ بیشتر از نیاز خود داشتند می روی می پیاده

 ها شرکت کردند. روی شد، و خیلی از رهبرانِ هند در این پیاده این ابتکار با نامِ بهودان یا جنبشِ اهدای زمین شناخته

                                                                 
433 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Community_land_trust  
434 - affordableای(. نامه صرفه )معنای لغت درامدها برای مسکنِ حداقلی. باصرفه، مقرون به خرید برای کم پذیر، قابلِ قیمت و خرید : خوش 
435 - Jayaprakash Narayan( :1902-1979بینِ مردم مشهور به جی ،)   پرداز،  نایاک )رهبرِ مردم(، فعالِ استقالل هند، نظریه  پی، یا لُک

ی  (. دارنده1970های  وزیر )سال برای برکناریِ ایندیراگاندی نخست "عیار انقالبِ تمام"مارکسیست، رهبر جنبشِ سوسیالیستیِ هند، رهبر فراخوان 

اش. همکارِ وینوبا بهاوِیْیْ در جنبش بهودان و گرامدان. محبوبِ  سای برای خدماتِ مردمی خاطرِ فعالیتِ اجتماعی و ماگسای مدال ملیِ بهارات راتنا به

 کش آشنا شد. ی زحمت پولی و کارِ سختِ طوالنی در دوران تحصیل در آمریکا، از نزدیک با درد و رنجِ طبقه دلیلِ بی گاندی و وفادار به او. به

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_land_trust
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بدون نظامِ اعتباریِ در حد وُسع برای   ی زمین دلسرد شدند. بدونِ ابزارِ کار بر روی زمین و بدونِ بذر، بعضی مالکانِ تازهاما  

دارانِ بزرگ فروختند و راهیِ شهر  شان را به زمین های بعد سند فایده بود. کمی شان بی خرید این لوازم ضروری، زمین برای

های اهدایی از  ی زمین ا، نظامِ بهودان را به نظام اهدای روستا یا گرامدان تغییر داد. بعد از آن، همهه شدند. وینوبا با دیدنِ این

داد. در صورتی که  شد. بنابراین روستا زمین را به آنانی که قادر به کار بر روی آن بودند اجاره می طرفِ خودِ روستا حفظ می

بخش شد  ای الهام های زمینِ روستایی منطقه  ای از تولیت امدان برای مجموعهشد. جنبش گر ماند اجاره فسخ می زمین بیکار می

 دستی کنند. های زمینِ جماعتی در ایاالتِ متحده پیش تا به تولیت

 

با هدفِ کمک به  "های نو جماعت"خورد به اسم شرکتِ  "تولیتِ زمینِ جماعتی"اولین سازمانی که در آمریکا برچسب 

  زراعتی دست پیدا کنند و با خیالِ  شد تا به زمین  فریقایی در مناطق روستاییِ جنوب بنیاد گذاشتهآ-کشاورزانِ آمریکایی

 اش کار کنند. راحت بر روی

 

به ابتکارِ آرتور اِرنِست مورگان  1937که در  "های نو جماعت"جماعتِ سِلو در کاروالینای شمالی پیش درآمدی بود برای 

 تاسیس شد.   

 

 های نو جماعت

  ی ی کمیته دهنده لوتر کینگ، چارلز شرود، سازمان رابرت سوان با اسلِیْتِر کینگ، رییس جنبشِ آلبانی و فامیلِ نزدیکِ مارتین

های جنوبیِ حقوقِ مدنی در جنوب کار کرد تا  همسرش شرلی شرود و افرادی از سایرِ سازمان  خشونت دانشجویی، هماهنگیِ بی

ی دائمیِ  گی برای استفاده د، سازمانی ناسودبر برای در اختیارگرفتنِ زمین در تولیتی همیشهرا شکوفا کنن "های نو جماعت"

 های روستایی. جماعت

 

 99ی  بود که از راهِ اجاره اف( تاثیر گرفته ان ی صندوق ملی یهود )جی و تجربه  های نو به شدت از نمونه تصورشان از جماعت

اف  ان جی بودند. ها، زمین فراهم کرده زمین های کشاورزی، برای بی دار و تعاونی  ی برنامهها ی زمین برای آبادسازیِ جماعت ساله

نشینانِ یهودی زمین بخرد و آباد  گرِ فلسطین( برای کوچ تاسیس شد تا در فلسطینِ عثمانی )بعدا کشور اشغال 1901در سال 

ها، و  ی زمین به افراد، تعاونی سرزمین مالک بوده. تاریخِ اجارهها را در آن  ی زمین  درصدِ همه 13اف  ان ، جی2007کند. تا سال 

چارلز   از نظرِ حقوقی. سوان، اِسلِیْتِر کینگ،  ها داستانی است طوالنی و دیرینه ها و مشاو ای مثلِ کیبوتس المللی ماعاتِ بینج
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به اسرائیل سفر کردند تا نکات بیشتری از  1968 و چهار جنوبیِ دیگر در سال  کاران، شرود، فِیْ بِنِت، رییسِ صندوق ملیِ اجاره

ی فردی و تعاونی  ی مستاجرانِ منفرد برای اجاره ی زمین یاد بگیرند. آنان بر روی مدلی توافق کردند که دربرگیرنده اجاره

ای برای زمین  ه، در نزدیکیِ آلبانیِ جورجیا خرید، برنام1970هکتار زمین در سال  2000های نو  زمینِ کشاورزی بود. جماعت

ی  از دست رفت، اما نمونه  USDAی تبعیضِ نژادیِ  سال کاشت. این زمین سرانجام در نتیجه 20مدتِ  و آن را به  ترتیب داد،

وچند تولیتِ زمینِ جماعتیِ روستاییِ دیگر شد. در ضمن، این سازمان در  بخشِ چندین الهام 1970ی   های نو در دهه جماعت

ی  های زمینِ جماعتی شد که کاری بود از طرفِ موسسه  ی تولیت ش و منبعِ اطالعاتِ اولین کتاب در بارهبخ الهام 1972سال 

 المللیِ استقالل.  بین

 

و الگوی   بنیاد کردند تا بر اساسِ تجربه 1967المللیِ استقالل را در  ی بین موسسه"رالف بُرسُدی، رابرت سوان، و اریک هانش 

متحده و سایر  ر هند در حال شکفتن بودند، آموزش و کمک فنی برای آبادانیِ روستایی در ایاالتِروستاهای گرامدان که د

در  "الگویی نو برای تصرف زمین در آمریکا"شیمون گوتچاک، و تِد وبستر   هانش،  ، سوان،1972کشورها فراهم کنند. در سال 

ها  و سایر ساختمان  ین رهیافتِ نو را برای مالکیتِ زمین، اسکان،مطرح کردند، اولین کتابی که ا "تولیتِ زمینِ جماعتی"کتابِ 

 ای( تغییر دادند.  سی ی اقتصادِ جماعتی )آی المللیِ استقالل را به موسسه ی بین کرد. سالِ بعد اسم موسسه مطرح می

 

ردم معرفی کند. برای اولین بار تی )تولیتِ زمینِ جماعتی( را به م اِل ی سی ای شروع کرد مفهوم تازه سی ، آی1980ی  در دهه

در مناطقِ شهری مطرح   گی، و احیای محله جابجاشده  مرمتِ مسکن،  پذیر، بود که این الگو را برای مشکالتِ مسکنِ خرید

ای  به نامِ چاک مَتِ "جنبشِ صلح"و  "جنبشِ کارگریِ کاتولیک"هایی در  گری با ریشه ، کنش1990تا  1980کرد. از  می

تولیتِ "فیلدِ ماساچوستز دفتر داشت و حاال عضوِ  ای در آن موقع در گرین سی کرد. آی ای خدمت سی مدیرِ اجراییِ آی عنوانِ به

صندوقِ وامِ "نوین و  "ِ زمینِ جماعتیِ تولیت"ای در الگوهای  سی سی دفتر دارد. آی است و در واشنگتن دی "اسکانِ ملی

 23گروه در  100وچند گروه، به بیشتر از  ها از چندین ای، تعداد این جماعت تِپیشتازی کرد. در طیِ مدیریتِ مَ "جماعتی

اندازیِ  اش راه طور امکاناتِ تجاری و عمومی ساخت. او با همکاران پذیر دائمی، و همین ایالت رسید. چند صد واحدِ مسکنِ خرید

دهی کردند، که بعدا  را سازمان "وام آبادانیِ جماعتیهای  صندوق"ی ملیِ  ای را هدایت کردند و اتحادیه  صندوق وام منطقه 25

ی پول در اتحادیه  کننده آوری عنوان مدیرِ جمع ای به ، مَت1990ِتا  1985ی جماعتی تغییر نام داد. از   ی ملیِ سرمایه به اتحادیه

ی  ی در زمینه ا مت کرد، اتحادیهخد "گذاریِ اجتماعی مجمعِ سرمایه"گذارِ  عنوانِ عضو بنیان به 1988تا  1983کار کرد و از 

شروع کرد تا به بسیاری از مسائلِ حقوقی  1980ی  ی دهه ای تالشی را در میانه . مَتِ"سرمایه گذاریِ مسئول در برابر اجتماع"
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هد که یک هایی پاسخ بد آیند و نیز به پرسش ها و مقامات دولتی پیش می ها بپردازد که در ارتباط با بانک تی اِل و عملیاتیِ سی

آفریقایی از  -درامد، آمریکایی انداختنِ ساکنان کم بود تا مانعِ بیرون ی فراگیرِ کلیساها و کشیشان مطرح کرده اتحادیه

ها مثال در  ها، این وقت شدت رشد کرد. بعضی های شهری به تی اِل تعدادِ سی 1980ی  شان بشود. در طی دهه های محله

مثلِ   شدند. در شهرهای دیگر،  گردان، شهرداری( تشکیل می های دولت محلی )بوم ا و سیاسته سینسیناتی، در مخالفت با طرح

گرفتند. یکی از  های زمینِ جماعتی در مشارکت با دولتِ محلی شکل می تولیت  بِرلینگتُن، ورمونت و سیراکیوز، نیویورک،

تی در طرح  اِل ت که به یک شرکتِ وابسته به سیشکل گرف 1989تیِ شهری موقعی در سال  اِل گیرترین مشارکتهای سی چشم

نوع  ی دادلی اختیارِ زمینِ ممتازی از طرف شهر بوستون اعطا شد. دیگران با تالشِ رشدیابنده برای ایجاد همین محله

، در تیِ شهری، تعاونیِ زمینِ جماعتیِ سینسیناتی اِل بنیاد در سراسر کشور برخورد کردند. اولین سی-های جماعت سازمان

ی  ، یک اتحادیه2006تولیتِ زمینِ جماعتی در ایاالتِ متحده وجود دارند. در سالِ  250حاضر بیش از  بنیاد شد. در حال 1981

تی هم  ال ی ملیِ تولیتِ زمینِ جماعتی. آکادمیِ ملی سی ها کمک و پشتیبانی بدهد: شبکه ملی در آمریکا تاسیس شد تا به آن

 وجود آمد. زوی آموزشی و تحقیقاتیِ شبکه بهعنوانِ با در همان سال به

 

های ملیِ مشابهی  اند. اخیرا شبکه تی هم در انگلیس، کانادا، استرالیا، بلژیک، کنیا و نیوززالند در راه اِل کارِ سی  های تازه جنبش

 اند.   ها در بریتانیا و استرالیا شکل گرفته تی اِل برای ترویج و پشتیبانی از سی

 ها در ایاال ِ متحده  تی اِل شترکِ معرفِ سیهای م ویژگی

قانون   ،213است )بخش  شده داشته تی در ایاالتِ متحده در قانونِ فدرال پاس اِل ، خصوصیاتِ معرفِ الگوی سی1992از سال

کنند،  وسازِ مسکن و جماعتی(. در بینِ صدها سازمانی که خود را تولیتِ زمینِ جماعتی معرفی می در باره ی ساخت 1992

 شود که به شرح زیرند: اما ده خصوصیتِ کلیدی در بیشترشان پیدا می  گیری وجود دارد، های چشم رنگارنگی

 های ناسودبر، معاف از مالیا  شرکت

است. بیشترِ  شکل قانونی در ایالتی که قرار دارد دارای حقوقِ ویژه  تولیتِ زمینِ جماعتی شرکتِ ناسودبرِ مستقلی است که به

های آبادانیِ جماعتی پیوند دارند. بیشترِ  های ناسودبری مثل شرکت شان با شرکت اما بعضی  کنند، ها از صفر شروع می تی لاِ سی

درامد و بازآبادسازیِ  ای مثلِ تامینِ مسکن برای افرادِ کم های خیرخواهانه شان را به سمت فعالیت ها و  منابع ها فعالیت تی اِل سی

از سازمان مالیاتیِ  501()سی(3ی ) ها را حائز شرایط معافیت ماده طوری که آن گیرند، به هدف میزده  های مصیبت محله

 کند.  خدمات درامد داخلی می
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 مالکیتِ دو سویه

آورد که  دست می ی جغرافیاییِ هدف با این قصد به   تی، چندین تکه زمین در سراسر یک منطقه اِل شرکت ناسودبر، یعنی سی

تواند در  شود می ها را همیشه حفظ کند. هر ساختمانی که قبال بر روی زمین وجود داشته یا بعدا ساخته ه زمینمالکیت آن قطع

ای یا بعضی  های اجاره  ی، به آبادگرِ ناسودبرِ خانه ای منفرد، به شرکت تعاونیِ مسکن خانه مالکیت شرکت بماند یا به صاحب

 شود. یگر فروختهاشخاص حقیقیِ ناسودبر، دولتی، یا سودبرِ د

 ای زمین اجاره

شان از  ی انحصاریِ زمین توانند برای استفاده شان را نفروشند، اما می وقت زمین ها قصدشان این است که هیچ تی اِل هرچند سی

ارانِ منفرد د تواند به خانه ها می زمین ی انحصاری از قطعه جا قرار دارد اقدام کنند. استفاده طرفِ مالکین هر ساختمانی که در آن

ثانی بینِ -ی درازمدتِ زمین واگذار شود. قرارداد شخص اول های مسکونی یا تجاری بر اساسِ اجاره یا مالکانِ انواع دیگر سازه

مندی و برابریِ حقوقی حفظ  قانون  خصوصی، ِ مالک را در وضعیتِ امنیت، حریم تی( و مالکِ ساختمان، منافع اِل زمین )سی مالک

یِ هر ساختمانی  پذیر ای و تداومِ خرید گیِ سازه پارچه خوانی و یک ی مناسب، هم تی را در حفظِ استفاده اِل فعِ سیکند و منا می

 کند. شان را اِعمال می بر روی زمین

 پذیریِ همیشگی خرید

ی خریدِ دوباره را  فروش بگیرند، گزینه اش، تصمیم به زمین ی مسکونی )یا تجاری( در  تی هر وقت که مالکان هر سازه اِل سی

داران  نحوی طراحی شده تا به خانه شود که در اجاره زمین وجود دارد و به بازخرید با فرمولی تعیین می  کند. قیمت حفظ می

ای به مسکن با قیمتِ  شان پرداخت شود، اما به خریدار بعدی هم دسترسیِ منصفانه ای در ازای سرمایه فعلی پولِ منصفانه

( را  ها قصد و هم با طراحیِ عملیاتی متعهد است که خریدپذیریِ مسکن )و سایرِ سازه تی هم به اِل شود. سیخریدپذیر داده 

 دیگر، تا همیشه. از یک نسل به نسلی  از یک مالک به مالکی دیگر،  حفظ کند،

  پذیریِ همیشگی  مسئولیت 

عنوانِ مالکِ  عنوانِ مالکِ زمینِ ملک، و به . شرکت، بهشود شود، ناپدید نمی که ساختمان فروخته می محض این تی به اِل سی

ای  آید، عالقه ها هستند می ها و مردمی که در آن چه که بر سر سازه اش، به آن اختیار بازخرید هر ساختمان واقع در زمین

ها برای  که ساختمان در صورتیها است.    ی مسئوالنه از ساختمان ی زمین مستلزمِ اشغالِ مالک و استفاده گی دارد. اجاره  همیشه

که مالکانِ  دهد قدم بگذارد و تعمیرات را تحمیل کند. در صورتی تی اجازه می اِل ی زمین به سی قراردادِ اجاره  خطرزا بشوند،

تی حق دارد دخالت کند و قصور را رفع کند، با طرحِ دعویِ  اِل شان کوتاهی کنند، سی مِلک در پرداختِ اقساطِ وام مسکن

ها و امنیتِ  ایِ ساختمان  گیِ سازه پارچه ماند، تا از یک معامله باقی می "طرفِ"دستی کند. تولیت یک  پیش  سقاط معامله،ا

 اقامتیِ ساکنان حفاظت کند.
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 پایگاهِ جماعتی

را هدایت و  دانند تولیت  کند. مردمی که آن موقعیت را وطنِ خود می تی در مرزهای فیزیکیِ یک موقعیتِ هدف عمل می اِل سی

تی ساکن است و هر آدمِ بالغی که در  اِل کنند. روال بسیار رایج این است که هر آدمِ بالغی که در زمینِ سی کشی می حساب

ی تولیت باشد. جماعت  دهنده تواند عضو رای کند، می کند که خودِ تولیت آن را جماعت خود فرض می ای زندگی می منطقه

 یا، در بعضی موارد کلِ یک شهرک، شهر یا کشور باشد.  فقط یک محله، چندین محله،تواند شاملِ  تی می اِل سی

 ۴۳6ی اداره و تدبیرِ امور )حکومت( نحوه

نشینان،  گروه کارسپار است: ساکنان یا اجاره شان شاملِ سه شوند که اعضای هایی اداره می مدیره ها نوعاً با هیئت تی ال سی

ترِ  گانِ منافعِ گسترده کنند، و در آخر هم گروهِ نماینده اما روی زمینِ شرکت زندگی نمیاند  که ساکنِ جماعتِ هدف مردمی

 های شرکت مالی، گانِ کننده تامین دولتی، مقاماتِ سوی از مکررا سوم گروهِ این 437ی بزرگتر(. گانی از جامعه عمومی )نماینده

ها  تواند برای هر یک از این گروه ی سازمان می نامه اساس .شود می گی نماینده اجتماعی خدماتِ گانِ کننده عرضه و مسکن،

ی خودشان جداگانه انتخاب شوند. قدرتِ  دهنده های تشکیل های معین و برابر تعیین کند، و آنان ممکن است در گروه صندلی

شده مطمئن شد، اما  توجهی صاحبانِ منافع  که به همه شود تا از این ها منتشر و متعادل می تی اِل ی سی مدیره کنترلِ هیئت

 کند. هیچ منفعتی بر منافعِ دیگر تسلط پیدا نمی

 یابنده تصاحبِ گسترش

ای برای تصاحب و آبادسازیِ فعال  ها به برنامه شوند. آن زمین متمرکز نمی  ی مستقر در یک قطعه پروژه ها بر روی تک تی اِل سی

پذیر ) و انواعِ دیگرِ ساختمان(، تحت  شِ تامین مسکنِ خریداش گسترشِ داراییِ زمین شرکت و افزای متعهدند که هدف

ی جماعت  تی در یک گوشه اِل های سی آید که داشته  تی خیلی کم پیش می اِل های یک سی سرپرستی شرکت است. داشته

های  شکلی که از سایر مسکن ی خدمتی است، به گی در سراسر منطقه باشند، بلکه گرایش به سمت پخشیده متراکم شده

                                                                 
436 - Governanceهای  طور که در پیوست شود. همان اش حکومت و حاکمیت می که در چارچوب قدرتِ متمرکز نام  ر،ی امو : یا نهادِ تدبیرکننده

دخالتِ هیچ ساختارِ بیرونی و از جمله دولتِ متمرکز و  ، مستقال و بی ی امورِ خود برای اداره  شدهُ هر یک از ساختارهای معرفی  بینیم، متنوعِ این کتاب می

ی قابل توجه در بیشترِ این  سازند. نکته ی جماعتِ کوچکِ خود را می ساختار اداره زنند و خرده دِ آن، خود آستین باال میبوروکراسیِ معموال ناکارام

هیئت مدیره با شجاعت و دست   شان است. مثال در همین موردِ خاص، ها، حضورِ دمکراسیِ مستقیم یا دمکراسیِ تا حدِ ممکن دور از فساد در بین تجربه

اند، و یک سوم بعدی  سومِ دیگر اعضای خودِ محله اند، یک شود که یک سومِ آن خودِ اعضای ذینفع از بین سه گروه انتخاب می "حق به" و دلبازیِ

 گیرد و مدیره، کامال تصادفی شکل می دار یا مقاماتِ دولتی )بدون انتصاب و بدون پست رسمی( هستند. به این ترتیب، هیئت داوطلبانِ متخصص و سهام

کشی،  کند )نک: نمودارِ مهمِ آخر همین پیوست(. ضریبِ حساب ایِ افکارِ عمومی، دولتی و سیاسی و حزبی میل نمی گانِ حرفه به سمتِ نخبه

بخش  های ی تجربه ها بسیار باالست، برخالفِ همه اداره و تدبیر در این نمونه "سالمت و عقالنیتِ"پذیری، شفافیت و  دهی، پاسخگویی، مسئولیت حساب

شان  احترام های غیرِ دولتیِ جهانِ سومی. دولت در این میان، حتی ناظر هم نیست. در این موردِ خاص، فقط به ها و سازمان عمومی و دولتی و خیریه

 قانونی گذرانده، از مالیات معاف کرده و امتیاز داده.   
437 - Social Interests 
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 قابل تشخیص نباشند.  نشین در همان محله مالک

 پذیر  شکوفاییِ انعطاف

کنند تنوعِ بسیار زیادی دارند.  شان بازی می هایی که در شکوفایی روند و نقش شان می دنبال ها به تی اِل هایی که سی انواعِ پروژه

سپرند، و  ان کار آبادسازی را به شرکای ناسودبر یا سودبر میش دهند. باقی ِ خود انجام می ها آبادسازی را با کارکنان خیلی از آن

گیرد. بعضی  ای که بر رویش قرار می پذیریِ هر سازه کنند به گردآوریِ زمین و حفظِ خرید های خود را محدود می تالش

بعضی دیگر   .438نشین ی مالک"از هم سوا"های  کنند، مثلِ خانه ها بر روی یک تیپ و تصرفِ خاصِ مسکن تمرکز می تی اِل سی

سازند یا  های مختلف می هایی با تیپ و تصرف کنند. آنان خانه پذیریِ تک مدل بودن مسکن می کاملی از انعطاف ی استفاده

های مسکونی و تجاری را  های متنوعی از پروژه  شوند، و آرایه شکلِ وسیعی بر روی آبادسازیِ جامع جماعتی متمرکز می به

های  خانه  های آپارتمانی با سند مستقل، ، خانه439خانوار، داپلکس های تک ها در دور و برِ کشور خانه تی اِل سیگیرند.  عهده می به

اند )یا تملک، بازسازی، و بازفروش  ی سیار را ساخته  های چندین واحده و پارک خانه ، آپارتمان440ساز، سوییت آپارتمان تعاونی

 .اند( کرده

 

اند.  ها فراهم کرده های ناسودبر، و موسساتِ خدماتِ اجتماعیِ محله ها، برای سازمان ای کسب و کارها امکاناتی بر این سازمان

 441"وکاردوستانِ کشت"پذیر برای  ساختمانی، و زمینِ کار  خرید-های میان های جماعتی، پارک ها برای باغچه تی اِل سی

ی این  ی مشترکی است که در همه ذیرِ دائمی به زمین، آمیزهپ بینیم که دسترسیِ توان اند. می صفرکیلومتر مکان تهیه کرده

ها را به هم  ی این دانه تی، نخِ اجتماعیِ تسبیح است که همه اِل زند. سی هم پیوند می ها را به شود و آن خدمات دیده می

 پیوندد. می

 شکوفاییِ این نوع سازمان در جاهای دیگر

 اند: ی زیر در راهدر کشورها  تی اِل کارِ سی های تازه جنبش

اند. یک  کار پرداخته به "مسکنِ سوسیال"یا  "مسکنِ شورایی"عنوان جانشینِ عملی و ممکنِ  هایی در بریتانیا به بریتانیا: پروژه

 یِر در دِوُن است. یِر در روستای بی ی آن تولیتِ زمین جماعتیِ بی نمونه

 کانادا 

                                                                 
باشد،  باشد. اگر نداشته باشد یا نداشته ی مجاور دیوار مشترک داشته ها تواند با خانه  می ، هر خانهدر دو کوچه یا خیابان معمولیِ موازیِ هم - 438

 هستند. "سوا ازهم"
439 - Duplexدار. با دوبلکس مصطلح در ایران فرق دارد. سوا، معموال با سقفِ شیب ی ویالییِ دوطبقه و ازهم : اصطالحا در ایران، خانه 
440 - SROدرامد.  ی آپارتمانی برای افراد کم  تاقها ی تک : خانه 
441 - Agriculturalistsشود تا  متری تقسیم می 20ی مناطقِ مسکونیِ شهری، زمین بزرگی به قطعاتِ کوچک مثال  وکار دوستان. در حاشیه : کشت

یِ سبزی مشغول بشوند. طبیعی است که افراد وکارِ مینیاتور شان، در آن زمین به کشت مندان برای سرگرمیِ روزهای تعطیل و آموزش کودکان عالقه

 گیرند.  تری را در اختیار می تر و واقعی تر، با دور شدن از مناطق شهری، زمین بزرگ وارد
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 استرالیا

 بلژیک

 کنیا

 نیوزیلند

 تولیتِ زمینِ جماعتی های دیگرِ اسم

 باشند: ها را هم داشته در ایاالت متحده ممکن است این اسم

 پذیر تولیتِ زمینِ جماعتیِ خرید

 تولیتِ زمینِ محله

 

 ۴۴۲تی )تولیتِ زمینِ جماعتی( چگونه عمل می کند  اِل سی

را که این مال را   تشکیالتِ ناسودبرانه ها را با رهیافتی نو در تی رهیافتی نو در مالکیت زمین، مسکن و سایر ساختمان اِل سی

تولیتِ زمینِ جماعتی: راهنمایی برای الگویی نو "تی  در کتاب  اِل گیِ بنیادیِ الگوی سی کند. ویژه کند ترکیب می کنترل می

ی  موسسهسال بعد،  ترسیم شد. ده 1972المللیِ استقالل در سال  ی بین برای تصرف زمین در آمریکا، منتشره از طرف موسسه

اسمِ راهنمای تولیتِ   تی را در کتابی دیگر، به اِل الگوی سی  المللیِ استقالل، ی بین ای(، جانشینِ موسسه سی اقتصادِ جماعتی )آی

تی را با بیشترِ  اِل ای کرد که سی زمینِ جماعتی، پاالیش کرد و گسترش داد، و در آن تاکیدی تازه بر روی عناصرِ عملیاتی

 کند. مرزبندی می 1980ی  دیگر در دهه "شکوفاییِ جماعتیِ"های  برنامهها و  سازمان

 

کالسیک   تیِ اِل عنوانِ مشخصاتِ سی کنند، به را از نظرِ مالکیت، سازمان و عملیات تعریف می  تی اِل که سی  سه دسته مشخصات،

 شدند: شناخته

 مالکیت

ها  ی جغرافیاییِ هدف، از طرف شرکتی ناسودبر. این زمین منطقه زمین، پراکنده در داشتنِ حق مالکیت چندین و چند قطعه -

 شوند. محور مدیریت می-شوند و از طرفِ جماعتی مکان می  شوند، اما برای همیشه از بازار کنار گذاشته هرگز بازفروش نمی

 

شود. این  می  ها و افراد فروخته تها، ناسودبران یا سایر شرک داران، تعاونی هر ساختمانی بر روی این زمینِ جماعتی به خانه -

                                                                 
442 - clt-a-is-http://www.cltroots.org/what  

http://www.cltroots.org/what-is-a-clt
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 شده باشند. های بعد ساخته باشند، یا در سال ها ممکن است قبل از تملک زمین وجود داشته سازه

 

شکل برابر هم   و به–زند  ی زمین منافع مالکانِ زمین ناسودبر و منافع مالکین ساختمان را به هم پیوند می  قرارداد اجاره -

رسد و قابل رهن هم هست  کشد؛ به ارث هم می طول می -سال 99معموال -رارداد اجاره مدت زمان زیادیکند. این ق تعدیل می

 شان به تامینِ مالیِ خصوصی دست بزنند. دهد که برای ساخت یا بهسازی سازه و به مالکان مسکونی یا تجاری امکان می

  سازمان

ی خدماتی ِ سازمان زندگی  رد که به روی هر کسی که در منطقهجمعی دا عضویتی دسته -تی اِل یعنی سی–مالکِ ناسودبر  -

 ای باشد. کشور، یا منطقه  بزرگیِ شهری کامل، یا به  ی تک، کوچکیِ یک محله تواند به ای که می کند باز است، منطقه می

 

 شوند. ی ناسودبر از طرفِ این اعضا انتخاب می حاکمه اکثریتِ هیئت -

 

طورِ برابر بین مدیرانی تقسیم  ها به دهنده. صندلی ل منافعی است در بین سه مجموعه )بلوک( رایحاکمه دارای تعاد هیئت -

تی  اِل ی خدمتِ سی ی ساکنانِ منطقه نشینانِ زمین( ، مدیرانِ نماینده تی )اجاره اِل ی مردم ساکن زمین سی شود که نماینده می

 ی بزرگتر( هستند. ی منافعِ عمومی )منافع جامعه دهو مدیرانِ نماین  کنند ، که روی زمینِ آن زندگی نمی

 مالکیت

اصلی( اقتصادی و سیاسی کنار  غالب )جریانْ هایی محروم که از جریانْ وجود دارد. آدم« ای ترجیحی برای فقرا  گزینه»

رداشتِ سرمایه و ب  گذاری )برای عموم(، پیِ ناسرمایه در ی امواج پی خورده اند و مناطقِ محرومی که سیلی شده گذاشته

 تی دارند. اِل اولین ادعا را بر منابعِ سی  اند، ها بوده سازیِ کلنگی شیک

 

تی  اِل های دیگر( که بر روی زمینِ سی پذیریِ دائمیِ مسکن )و سازه تعهدی سازمانی وجود دارد برای حفظِ خرید )توان( -

 شده یا تحتِ سرپرستی و مراقبتِ آن هستند.  بنا

 

درامدی وجود  نگهداری و حفاظتی از موفقیتِ افرادِ کم-ها در وضعیتِ مناسبِ تعمیر مانی برای حفظِ این سازهتعهدی ساز -

 تی روحیه بگیرند. اِل های سی دارد که با مالکیت خانه یا سایر انواع مسکن یا تصرف با تالش
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شود.  شان به کارگرفته می ها برای تی اِل د دارد که سیهایی وجو تنوعِ بسیار زیادی هم در انواعِ کاربریِ زمین و انواعِ ساختمان

خانواری،  -واحدی برای تمرکز بر مالکیتِ تک 1980ی  کارِ جنبش در اوایلِ دهه وجود تصمیمِ راهبردی از طرفِ رهبرانِ تازه با

دهیِ  های مسکن، از جمله اجاره در آبادسازی و سرپرستیِ انواع و تصرف -است که حال هم بارها شده و تا به –تواند  این الگو می

کار  به 443کنترل های مسکونیِ تحت های سیار در پارک ها، و خانه ی محدود و تعاونی اندازه های هم چندین واحدی، آپارتمان

اعتی، های جم ای، باغ های محله مثلِ پارک  اند، شده کار گرفته های غیر مسکونی بسیاری به ها بر روی پروژه تی اِل گرفته شود. سی

 444گی.  مراکز خدماتیِ جماعتی، کشاورزیِ شهری، و مزارع خانواده  های تجاری، ساختمان

 ها را هم ببینید: این

  مند )خود تصمیم( جماعت هدف -تعاونیِ مسکن  -شراکت برابر   -جماعتی وسازِ(  )ساختبنیادِ مالیِ آبادسازیِ 

Community development financial institution   Community development financial institution  

Intentional community   Housing cooperative  Equity sharing 

 

 

 

 

                                                                 
 شوند. جایی با جرثقیل بر روی سکوهای آماده مستقر می های قابل جابه زمینی است که خانه رک، قطعهبا پارک کاروان فرق دارد. این پا - 443
اسمارت در سایتِ رویدادهای  های خانه تا سرخ وین ی روناک حسینی، از ی مسکنِ انبوه مشارکتی به مقاله ای دیگر از تجربه برای آشنایی با نمونه - 444

 روناک ی پژوهیده ی مقاله به های شراکتی، مسکن ی شده کاالیی کاربردِ از اطالع . برای  /uAiF3Z2http://bit.ly: معماری در این آدرس نگاه کنید

:  کنید نگاه آدرس این در معمارنت سایت در تهدید، یا راهکار: اشتراکی های خانه در اشتراکی زندگی حسینی،

4110http://memarnet.com/fa/node/    

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Housing_cooperative
https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_sharing
http://bit.ly/2Z3uAiF
http://memarnet.com/fa/node/4110
http://memarnet.com/fa/node/4110
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 جماعتی زمینِ تولیتِ بنیادیِ های سازوکار

 ی بعد شرح نمودار در صفحه
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 ی پیشین: شرح نمودار صفحه

       دارد؟ اهمیت جماعتی زمینِ تولیت چرا - 0

 رهبران دستِ به 1970 سال در جیاجور روستایی ی منطقه در آمریکا در( تی ال سی) جماعتی زمینِ تولیتِ اولین که هرچند

 بیشتر تعدادشان که ها تی ال سی اکثریت امروزه، اما کنند، کمک فقیر پوست سیاه کشاورزان به تا کرد کار به شروع مدنی حقوق

 .دارند قرار شهری مناطق در است، واحد 250 از

 عنوان به که دهند می فرصت درامد کم الیِاه به هم باز حال همان در و کنند می تولید پذیر خرید مسکن ها تی ال سی

 ها مسکن این دارد، می  نگه خود برای را ها ساختمان زمین مالکیتِ تی ال سی چون عالوه، به. باشند هم سهم صاحب خانه صاحب

 مداومِ ی فایده این. بروند و بفروشند را آن پذیر خرید ی خانه یک اصلیِ بردارانِ بهره اگر حتی ماند، خواهند پذیر خرید همیشه

 تثبیت با ها تی ال سی. کند  می تبدیل پذیر خرید مسکنِ های سوبسید از استفاده کارامدِ بسیار ی نمونه به را ها تی ال سی مدتْ دراز

 ایفا بازار فشار از ناشی های خانمانی بی با مقابله در مهمی نقش  پذیر، خرید مسکن به دائمی دسترسیِ روی بر تمرکز و کردن

 با طور همین و آید؛ می( کلنگی مثال و) قدیمی محالت سازیِ شیک موجِ کنارِ در و همراه که هایی خانمانی بی کنند، یم

 ی  خانه ضبط از جلوگیری با بنیادها این. کاسبکارانه سودِ برای نه و عمومی، خیرِ برای محله زمینِ از پرستاری و کارگزاری

 .کنند می ایفا "ساکنین  نشدنِ کـَن جا" و ها جماعت تثبیتِ در مهم اندازه همان به نقشی تصرفیْ رهنیِ

 جماعتی زمینِ های تولیت -1

 کند؟ می عمل چطور جماعتی زمین تولیت -2

 ... بشردوستانه و عمومی ی سرمایه متعددِ منابع -3

 .شوند می گرفته کار به جماعتی زمین های تولیت طرفِ از... -4

 .بگیرد انجام خانه تصرفِ توجه کانونِ ی منطقه یک در تا...  -5

 7-   

 خصوصی؛ اهداکنندگان    

 ؛(دولتی) مسکن فدرال های یارانه    

 شهر؛ به متعلق عمومیِ هایِ زمین    
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 جماعتی؛ بنیادهای    

 ؛(ها کتابخانه ها، دانشگاه  ها، بیمارستان مثل) ناسودبر دارِ ریشه های موسسه    

 

 ...کنند می اصالح و کاری دست را خانه خریدِ معمولِ فرایند جماعتی زمینِ های تولیت -10

 .کنند پذیر خرید همیشه را مسکن تا -11

 .خرد می درجا و مستقیم را اش خانه ای تازه ساکن -12

 .کند  می اجاره تی ال سی از را زیربنا زمین اما -13

 .کند شتیبانیپ اش عملیات از تا پردازد می تی ال سی به ساالنه مبلغی -14

 .ماند می باقی زمین دائمیِ مالکِ تی ال سی و -15

 .کند می دریافت را خانه قیمت افزایشِ از بخشی و فروشد، می تی ال سی ی شده تعیین قیمتِ به را اش خانه فعلی ساکنِ -16

 .دارد می  نگه را زمین تی ال سی که حالی در...  -17

 .است شده نگهداشته پذیر خرید که خرد می قیمتی با را خانه تازه ساکن یک -18

 .کند می توافق دوباره فروش بر ناظر شرایطِ همان با و...  -19

 :شوند می اداره افراد این با معموال ها تی ال سی -20

 تی ال سی ساکنینِ -21

 جماعت و محله ساکنینِ سایر -22

 سپاران کار و کارشناسان -23

 تثبیتِ در مهمی نقش بلکه کند، تامین پذیر خرید مسکن فقط نه که کند می کمک آن به تی ال سی جغرافیاییِ تمرکزِ -24

 .کند ایفا محله اهالیِ
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 دائماً های خانه ساختِ برای هم امنایی هیئت شکل به تواند می کند، می متنوع را اش ی کارسپاران مجموعه وقتی تی ال سی -25

( محله برای آرایشگاه یا سوپرمارکت مثل) محور جماعت تجاریِ های مجتمع وساز ساخت به یا کند تملک زمین باصرفه ایِ اجاره

 . بزند دست

 (جماعتی ثروتِ رشدِ) مشارکتی دمکراسیِ سایتِ در شده تهیه ـ
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۴۴5مالکیتِ مشارکتیِ مسکن
 

شود و آنان را با  مِلکِ دارای چند مالک مربوط می  به یک  مالکی. این قاعده،- این اسم دیگری است برای مالکیت مشترک یا هم

کنند، اما  ای را با هم پیدا می های این معامله خانه های مالیاتی را حداکثر کند. معموال، طرف آمیزد تا نفع و تخفیف هم در می

  ی توافقی،  د از یک دورهاست. بع ای بشوند که اولی قبال مالک شده پیوندد تا مشترکاً مالک خانه گاهی هم یکی به دیگری می

 446دهند. بندیِ ملکی را پایان می فروشند و قراردادِ سهم طور کامل می خرد یا مِلک را به یکی از دیگری سهم اش را می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
445 - https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_sharing  
اسمارت در سایتِ رویدادهای  های خانه تا سرخ وین ی روناک حسینی، از ی مسکنِ انبوه مشارکتی به مقاله ای دیگر از تجربه برای آشنایی با نمونه - 446

 روناک ی پژوهیده ی مقاله به های شراکتی، مسکن ی شده کاالیی کاربردِ از اطالع . برای  /uAiF3Z2http://bit.lyمعماری در این آدرس نگاه کنید: 

:  کنید نگاه آدرس این در معمارنت سایت در تهدید، یا راهکار: اشتراکی های خانه در یاشتراک زندگی حسینی،

4110http://memarnet.com/fa/node/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_sharing
http://bit.ly/2Z3uAiF
http://memarnet.com/fa/node/4110
http://memarnet.com/fa/node/4110
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  ۴۴۷زیستی هم

هایی شراکتی  ضاشوند با ف ای تکی را شریک می مند است که چندین و چند نفر خانه زیستی نوعی از مسکنِ جماعت هدف هم

عنوان یک مفهوم، به مدتی نزدیک به  طور سایر امکانات. همزیستی به ها و همین توالت، آشپزخانه، و اتاق نشیمن-مثل حمام

، 448گرایان دست آورده است. هزاره اش را به یک قرن پیش برمی گردد، هرچند که فقط در همین سالیان اخیر اهمیت عمده

 مندند. که از همه بیشتر به فضاهای همزیستی عالقه مخصوصا در بین کسانی هستند

 ها مشخصه

یا مِلکِ تکی توصیف   های فردی یا مشترک در یک خانه مند است که با اتاق زیست، نوعی مسکن جماعت هدف جماعت هم

تاهی، مثال مدت کو دهی به ها، آشپزخانه، و اتاق نشیمن است. اجاره توالت-شود که همراه فضاهای مشترکی مثل حمام می

های مشترک به هم  زندگی، و انگیزه ها، سبکِ زیست اغلب با چسبِ ارزش تواند باشد. ساکنان مجتمع هم شَبه تا ماهانه می یک

سازی و سایر امکانات هم  فضای کار و بدن  خانه، تر ممکن است رستوران، چای نشینِ مفصل زیست پیوند دارند. فضاهای هم

اش وجودِ واحدهای شخصیِ اغلب تملیکی با حمام و آشپزخانه  گی است، که الزمه خانه امت، شبیه همباشند. این سبک اق داشته

 449. های جدا است توالت شخصی در زیرِ سقف و حمام

 

 

 

 

 

 

                                                                 
447 - nghttps://en.wikipedia.org/wiki/Colivi  
آن معتقدند، اتفاق مهمی بیفتد، مثل ظهور منجی یا مسیح، یا وقوع آخرالزمان یا .... و معموال   ای که به کسانی که منتظرند بعد از موعد یا هزاره - 448

انتظارِ و زندگیِ تشکیل ی دینی( جماعتی منفک و بیشتر منزوی برای  بینند. لذا همراه با رهبر گروه )فرقه باش برای آن لحظه می خود را در آماده

 دهند. می
تهدید، در  یا راهکار: اشتراکی های خانه در اشتراکی زندگی حسینی، روناک ی پژوهیده ی مقاله به زیستی،  هم ی شده کاالیی کاربردِ از اطالع برای - 449

 انبوه مسکنِ ی تجربه از دیگر ای نمونه با آشنایی . برای  /4110http://memarnet.com/fa/node:  کنید نگاه آدرس این در سایت معمارنت

: کنید نگاه آدرس این در معماری رویدادهای سایتِ در اسمارت های خانه تا سرخ وین از حسینی، روناک ی مقاله به مشارکتی

iFuA3Z2http://bit.ly/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Coliving
http://memarnet.com/fa/node/4110
http://bit.ly/2Z3uAiF
http://bit.ly/2Z3uAiF
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۴5۰گی خانه هم
 

ی  اند. هرخانه ار شدهو هایی شخصی است که دورِ فضایی مشترک خوشه مندِ بوجود آمده از خانه گی نوعی جماعت هدف خانه هم

ای مشترک است  ای خصوصی را دارد. فضاهای مشاع معموال خانه پیوسته همان امکانات سنتی، از جمله آشپزخانه هم تکی یا به

ای بزرگ باشد. فضای روبازِ مشترک  شورخانه، فضاهای فراغتی و آشپزخانه ی غذاخوری، رخت تواند شاملِ محوطه که می

 گذارند.  زن را هم به اشتراک می گان منابعی مثل ابزار و چمن   ها باشد. همسایه نگ، فضای باز و باغچهتواند شامل پارکی می

 

های جماعت و فضاهای مشترک را  گان دوشادوشِ هم فعالیت  خانوارها درامد و زندگی خصوصیِ مستقل دارند، اما همسایه

مالکان یا تعاونی مسکن است. -موما مطابق قانونِ انجمنِ خانهکنند. ساختار قانونی و حقوقی ع ریزی و اداره می برنامه

مند مشترک است.  ها، و روزهایِ کاری منظم برنامه نشینی ها، هم اندازی  اند از سفره های جماعتی معموال عبارت فعالیت

اندازیِ کلوپ  کار راهگی  خانه شوند. هم های دیگر دورهم جمع می ، بازی، دیدنِ فیلم، یا دورهمی گان برای جشن همسایه

 کنند.  را راحت می 451"واره ماشین"مندان، و  دهیِ نگهداری از کودکان و سال )انجمن(، سازمان

 

زیستی  منافعِ اجتماعی، عملی، اقتصادی، و محیط  ترتیب، کند و به این گان را راحت می  کنشِ بینِ همسایه گی برهم خانه هم

 آورد. وجود می به

 ها مشخصه

های مکرر و ایجاد  کنش به شکلی ساختار دارند که برهم –شان هم  از پایه و اغلب در معماری-خانه معموال   ی همها جماعت

شوند که درون جماعت همکاری کنند و برای  گان تشویق می  شان را تشویق کنند. همسایه روابط نزدیک بینِ اعضای

های بزرگ  شوند و محوطه خانه محدود می 20تا  20عمد، به  وال و بهگی معم خانه های هم شان دلسوزی کنند. آبادی گان همسایه

گی  برای تشویق  خانه های هم که محله ها با هم بجوشند.  با وجود این مشترک را به ساکنان اختصاص می دهند تا در آن

اهند دارند. ساکنان خو قَدَر حریم خصوصی ای را که می شوندع اما ساکنان معموال بازهم آن طراحی می "بودن جماعت"

های جماعت بشوند تا بتوانند تعادلی بین حریم خصوصی  توانند این انتخاب را داشته باشند که تا چه حدی وارد فعالیت می

گیریِ اجماع در میان جماعت است. ساکنان  ی شکل گی بر پایه خانه سازی در جماعاتِ هم شان و جماعت برقرار کنند.  تصمیم

                                                                 
450 - https://en.wikipedia.org/wiki/Cohousing  
451 - carpoolی اعضا، بر اساس قواعد و نظم مشخص. در ایران، شبیه این نوع تعاونی در روستاها به  : بانک ماشین. استفاده  جمعی از خودروی همه

 تعاون شناسی جامعه و شناسی مردم به درامدی واره،"مرتضی فرهادی، : نک بیشتر، اطالع برای شیر یا دروکردن رسم بوده. برای "بتنو"یا  "واره"عنوان 

 ."فرهنگ یاریگری در ایران"و  "

https://en.wikipedia.org/wiki/Cohousing
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جویی در پول است؛ اما ساکنان باز هم   اند، کاری که معموال صرفه کنند به اشتراک گذاشته توانند استفاده میفضایی را که همه 

زیستی در یک خانه  گی شبیه هم خانه باشد. هم شان جذابیت داشته توانند فضای خودشان را طوری مدیریت کنند که برای می

شود، اما همزیستی در یک  ای مثل آشپزخانه و حمام مشخص می ت شخصیگی با امکانا خانه است، که با واحدهای منفردِ هم

      های مشترک و فضاهایی مشاع مثل آشپزخانه و اتاق نشیمن می شود. ی مشترک از حمام خانه، مستلزمِ استفاده

 شهری و روستایی باشند.   توانند شهری، حومه ها می این مجموعه

452 

 

 

  ۲۰۰5وارد،  سان – "گی نهخا هم"زمینِ بازیِ کنار ماتمع 

 

 

 

 ۲۰۰۳وارد،  سان "گیِ خانه هم"عکس سراسر نمای ماتمع                                    

                                                                 
در تهدید  یا راهکار: اشتراکی ایه خانه در اشتراکی زندگیی روناک حسینی،  ی پژوهیده گی، به مقاله خانه ی هم شده برای اطالع از کاربردِ کاالیی - 452

ی  ی مسکنِ انبوه مشارکتی به مقاله ای دیگر از تجربه برای آشنایی با نمونه   ./4110http://memarnet.com/fa/node این آدرس نگاه کنید: 

 /uAiF3Z2http://bit.lyیتِ رویدادهای معماری در این آدرس نگاه کنید: اسمارت در سا های خانه تا سرخ وین روناک حسینی، از

http://memarnet.com/fa/node/4110
http://bit.ly/2Z3uAiF
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 اَبَرخِشت برای مَسکن

ز ابداع شد و تکامل یافت. این فنّاوری ا 453دستِ معمار ایرانی نادر خلیلی است که به "خاکی ساختمانِ کیسه"ابرخشت نوعی 

زنبوریِ  ی النه ای فشرده شکل دهد. سازه کند تا سازه های پر از خاک رس استفاده می ای یا کیسه ایِ دراز پارچه های لوله  الیه

قوسی و دو قوسی را  های زورمندِ تک  کند تا پوسته های پلکانی، گنبدهای پلکانی و تاق قوسی استفاده می آمدهْ از قوس دست به

ی روز افزونی را به این  عالقه "پایداری"های  سازیِ طبیعی و جنبش های ساختمان جنبش 454ی گذشته هبسازد. در طیِ دو ده

  اند. فنّاوری نشان داده

ی توسعه و کمیساریای عالی پناهندگان( با همکاری نادر خلیلی، برای  فارس دو نهاد سازمان ملل )برنامه بعد از جنگِ اولِ خلیج

 455ی مسکن با همین فنّاوری کردند. ستان، اقدام به اجرای پروژهپناهندگانِ این جنگ به خوز

هایش در جهت ایجاد فضیلتِ  های متفاوت در کشورش ایران،  به خاطر همین ابداع و تالش هایی از جنس او  با وجود پشتیبانی

 آمریکایی شناخته شد.  ی عنوان یک رهبر برجسته ها، به خانمان های بی دهی به نیاز مدار برای اولویت-معماریِ اخالق

و وزارت  "ها خانمان المللیِ سرپناه برای بی سال بین "را از کمیسیونِ سازمان مللیِ  ی ویژه ی تاییدیه گواهینامه 1987در سال 

خلیلی  2004دریافت کرد. در سال  "ها: پژوهش و آموزش خانمان مسکن برای بی"ی   مسکن و شهرسازیِ آمریکا برای پروژه

 456دریافت کرد. "ی آقا خان برای معماری بنیادِ جایزه"خاکیِ ابرخشتی را از  های کیسه سرپناهی  جایزه

 ابرخشت، به روایتِ سایت کال ارث، متعلق به مبتکر این فنّاوری:

. اِرث نادر خلیلی ابداع و تکمیل شد است که از طرف معمار و بنیادگذار سایتِ کالْ "خاکی کیسه"اَبَرخِشت نوعی معماریِ 

های اَبَرخِشت(، سیم خاردار، خاک محل ساختمان و چندتایی ابزار، نظام  های دراز )کیسه "خاک کیسه"خلیلی با استفاده از 

کند و در  پارچه می ای طراحی کرد که معماریِ سنتیِ خاکی را با الزامات ایمنیِ فعلی در جهان یک انقالبیِ ساختمانی

 شود.  ر کالیفرنیا موفق میی زلزله د  نامه های سخت آیین آزمون

های جهانی گزارش شد، و  شمارِ رسانه شد، در مطالب بی این فنّاوری از طرف ناسا منتشر شد، از طرف سازمان ملل توصیه

ها تامل، پژوهشِ و  دریافت کرد. این رهیافت در پیِ سال 2004ی پرحیثیتِ بنیادِ آقاخان برای معماری را در سال  جایزه

های ایران الهام گرفته و برای کاربردهای نوین  محور در بیابان-ی کشف شد. ابرخشت از معماری سنتیِ خاکشکوفاییِ عمل

                                                                 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nader_Khalilو انگلیسی:  /pi8yRu2https://bit.lyنادر خلیلی: فارسی:   - 453 i  
 2018تا آوریل  - 454
واحد ساخته شد و قرار بود که در مراحل بعدی به هزاران واحد افزایش پیدا کند. اما پروژه عمال به همین جا ختم شد.  15ی اول تعداد  در مرحله - 455

ی او فرستاد. کارشناس بعد از آموزش گرفتن به خوزستان رفت. با   رای آموزش به موسسهسازمان ملل یک کارشناس خود را ب"به روایت نادر خلیلی، 

ها فقط  سرپناه بودند، اما  شدند. البته این  روز کارِ تیمی و بدون حضور معمار و بنّا ساخته 5گان و کارشناس، هر سرپناه در عرض  همکاری خودِ  پناهنده

  "سال و بیشتر عمر کنند. 30توانستند تا  شدند می می  کار پوشیده اگر با مواد عایق و رو
456 - https://en.wikipedia.org/wiki/Superadobe 

https://bit.ly/2yRu8pi
https://en.wikipedia.org/wiki/Nader_Khalili
https://en.wikipedia.org/wiki/Superadobe
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  457تواند آن را بسازد. تطابق یافته است. به شکلی ساده شده که هر کسی می

 تواند آن را بسازد هر کسی می

بسازند، مرد و زن، از مادر بزرگ گرفته تا کوچکترین بچه.  ی خانواده بایستی بتوانند خانه را با هم اِرث معتقد است که همه کال

ایم. بار سنگین یا کمردردی وجود نخواهد  تر کردنِ و  آسان سازیِ فرایندِ ساخت کار کرده های زیادی را بر روی ساده سال

زمینْ بر روی خودِ دیوار با  ها در خودِ پذیر و سریع است. کیسه  وساز  انعطاف خواهد و ساخت قیمت هم نمی وسایل گران  داشت،

توان تنهایی یا با یک گروه انجام داد.  حداکثر مساحت یک اتاق  شوند. این کار را می یا وسایل آشپزخانه پر می  استفاده از کاسه

نفر کارگر توان چند اتاق را با هم ترکیب کرد. یک کارگرِ آموزش دیده و چهار  متر مربعی باشد. اما می 20ی  تواند یک دایره می

 458متری را بسازند. 40هفته یک واحد  4توانند در عرض  ساده می

 چرا گنبد 

  درجه چرخیده 180شده است. گنبد قوسی است که صِرفاً   ترین شکلِ معماری است و هزاران سال از آن استفاده قوس محکم

نهایت  های بی است و گنبدهای ابرخشتی سازههای ضربی  ها و تاق های ساختمانی، گنبد نهایت مناسبِ قوس خشت بی است.  ابر

ی هفت و  اند، و زلزله های قانونی ساختمان در ایالت کالیفرنیا را گذرانده نامه های آیین ها آزمون محکمی هستند. این سازه

 اند. دهم ریشتریِ نپال را تحمل کرده  شش

 تر بخوانید: بیشتر و متفاوت

http://www.earthbagbuilding.com 

http://goodearthglobal.org/faq 

  /YEsSVV2http://bit.lyابرخشت در گوگلِ فارسی:   -

 سایتِ ایرانیِ مدعیِ آموزش اَبَرخشت:  -

 apptech_const_des_erthqksfirantraining.htm2http://www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart  

 

                                                                 
457 -  superadobe-https://www.calearth.org/intro  
شوند:  نفر/ساعت مصرف شده تا دیوارها )گنبدها( ساخته 180متری، جمعا  63بیلدینگ، برای زیربنایی  بَگ در گزارشِ سایتِ اِرث -  458

http://www.earthbagbuilding.com/faqs/labor.htm 
      

http://www.earthbagbuilding.com/
http://www.earthbagbuilding.com/
http://goodearthglobal.org/faq
http://goodearthglobal.org/faq
http://bit.ly/2YEsSVV
http://www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirantraining.htm
https://www.calearth.org/intro-superadobe
http://www.earthbagbuilding.com/faqs/labor.htm
http://www.earthbagbuilding.com/faqs/labor.htm
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 او نگاهی به تاریخِ کُلخوز، سُوْخوز، کیبوتس و مش

 تالشِ فراگیر برای عدالتِ تولیدی و توزیعی -

ی کارگرِ صنعتیِ  رشدِ طبقه  ی طبقاتی، ی ماشینیزم، تولیدِ انبوه و افزایشِ فاصله در  پیِ عصرِ روشنگری، انقالبِ صنعتی، سلطه

دِ شرایطِ زیستِ بشر، و بخصوص گران برای بهبو گران و کنش ی اومانیستی و فردگراییْ، تالشِ اصالح ازخودبیگانه و بلوغِ اندیشه

 شدند. می  ماندن به شرایط، جایی نداشت. باید شرایط از نو ساخته دستان شدت گرفت. دیگر تسلیم کوته

ای برای رفع نابرابری  های تازه هایی از طرف فعاالنِ این عرصه شروع شد تا راه حل در همین امتداد بود که از قرنِ نوزدهم راه

های کوچکِ  ها به شکلِ مشخص به جنبش اقتصادی و قدرت متعارف ارائه شود. این راه حل-راتبِ اجتماعیم طبقاتی و سلسله

ی وسیع تحققِ عدالتِ تولیدی و توزیعیِ دیگر منجر شد، که   ها و آفرینشِ چهار تجربه متعدد و جنبشِ اُوِنیسم، جنبشِ تعاونی

سال  5مقیاسِ خود را - ی کوچک این در حالی است که گاندی، تجربهبه ترتیبِ زمانی کیبوتس ، کلخوز و سووْخوز هستند. 

 کند. اما او تنهاست، در حالی که این سه در سطح وسیعی اجرا شدند.  پیش از اولین کیبوتس  بنیاد می

 در این کتاب فرصت داریم تا بر این سه تجربه مروری کنیم:
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 کلخوز

سازمانی رسماً  –اجتماعیِ کالن  حلِ ایدئولوژیکِ مهندسیِ راه

 مردمی

 :۴5۹ی  بریتانیکا نامه در دانش

ها در اتحادِ شورویِ سابق، بنگاهِ  ی اشتراکی  به زبانِ روسی است )کللکتیونویه خوزایْسْتْوُ(. این مزرعه  نوشتِ مزرعه کلخوز کوته

ه این جماعتِ اشتراکی بر روی زمینِ دولتی کار ها دهقانانِ چندین خانوارِ متعلق ب ای بودند که در آن تعاونیِ کشاورزی

شکلِ  گرفتند. کلخوزها که به شده حقوق می کارِ انجام ی برابری و مقدار نیروی کردند و مثل کارگرِ دستمزدی، اما بر پایه می

شروع  1929لِ های خصوصی که از سا ی دارایی ی مصادره ی برنامه شدند، در نتیجه ی دهقانی فرض می ی داوطلبانه اتحادیه

شد. این  های کشاورزی تبدیل شدند. کنترلِ عملیاتیِ کار کلخوزها از سویِ مقامات دولتی انجام می شد، به شکلِ غالبِ بنگاه

های سیاسی در  از راهِ  واحد 1958شد و تا سالِ  کار از راهِ انتصابِ رئیسِ کلخوز )که به صورتِ اسمی، انتخابی بود( عملی می

ها در ازای پرداختِ کاالییِ محصوالتِ  آمد. این ایستگاه ها( به عمل در می اس. تی.   تراکتور )ام.-آالت اهیِ ماشینمراکزِ ایستگ

شد که  به آنان اجازه داده 1935ها بقاء پیدا کردند، و در سالِ   رساندند. خانوارهای منفرد در کلخوز کلخوز، به آنان تجهیزات می

جنگِ دوم -خانواریِ کلخوزهای پیشا 75شروع شد، تعدادِ حدوداً  1949تشویقیِ ادغام که از سالِ  باشند. طرحِ ای داشته باغچه

گذاری  .ها منحل شدند، و کلخوزها مسئولِ سرمایه ام. تی. اس 1958رساند. در سالِ  1960خانوار در سال  340را به حدودِ  

ی  ی قراردادهایی بود که از راهِ مذاکره با کمیته شان بر پایه سهمیه تولید 1961برای تجهیزاتِ سنگینِ خود شدند. تا سالِ 

شان را با قیمتِ  ت شد.  آنان محصوال مندِ دولتی برای هر منطقه تعیین می-بر اساسِ اهدافِ تمرکز  دولتیِ تهیه مواد کشاورزی و

شدند،  ای در بازارِ کلخوز فروخته می فروختند. محصوالت مازاد بر سهمیه و باغچه های دولتی می گی ه شده به نمایند تعیین

، 1991تا  1990شدنِ اتحادیه شوروی در  کرد. با سرنگونیِ کمونیسم و پاشیده بازاری که بر اساسِ قانونِ عرضه و تقاضا کار می

 کم شروع کردند که خصوصی بشوند.  کلخوزها کم

 :۴6۰پدیا ی ویکی نامه کلخوز در دانش

                                                                 
459 -  www.britannica.com/topic/kolkhoz  
460 -  www.wikipedia.org/kolkhoz     

http://www.britannica.com/topic/kolkhoz
http://www.wikipedia.org/kolkhoz
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ها دو  در اتحاد شوروی بود. کلخوزها در کنار سُوْخوزها که مزارع دولتی بودند وجود داشتند. اینکلخوز شکلی از مزارعِ اشتراکی 

در کشاورزی شوروی شروع به نشو و نما کردند. این  1917ی سوسیالیزه بودند که بعد از انقالب اکتبر    ی بخشِ مزرعه مولفه

طور واکنشی به  یتیِ وابسته به زمین و اربابان آریستوکرات و همینحاصلِ فئودالیِ رع تزِ ساختارِ بی ساختارها پاسخ و آنتی

 داریِ فردی و خانوادگیِ کوچک و بزرگ بود. مزرعه

 

چیِ سیار انجام گرفت. در اوایلِ  دوران ظهور و بروزِ خودجوش مزارع اشتراکی بود، که زیر نفوذ کارگران تبلیغات 1920ی  دهه

وزرع  ی کشت ، اتحادیه"داری ی مزرعه اتحادیه"  سنتیِ روسی، مشابه "کمونِ"ی  شده روز به ی ی اشتراکی شبیه گونه کار، مزرعه

 و فقط در آخرِ کار بود که تبدیل به کلخوز شد.  مشترکِ زمین بود،

سازیِ  در طی کارزارِ اشتراکی "بار هولِ خشونت"ی بعد از انقالب اکتبر به  ساله 15این انتقالِ تدریجی به زراعت اشتراکی در 

شود، عناصری که در  کار گرفته  عنوان ابزاری برای مقابله با عناصرِ ضدانقالبی به شروع شد تا به 1928اجباری تبدیل شد که در 

 461[نیازمندِ منبع نقل قولشدند. ] شد که از سوی غرب پشتیبانی می بعضی موارد، ادعا می

ی  شده روسی )کللکتیونویه خوزایْسْتْوُ( است. از طرف دیگر، سُوْخوز کوتاهبه زبان  "مالکیت اشتراکی"نوشتِ  ی کلخوز کوته  کلمه

شد، اما  های دیگر پذیرفته ای روسی در زبان عنوان کلمه به زبان روسی )سُوِتسْکویه خوزایْسْتْوُ( است. کلخوز به "مالکیت دولتی"

 یرش دادند. عنوان بخشی از فرهنگ خود پذیرفتند و کمی تغی  ها آن را به بعضی زبان

 :تعاونی-کلخوز به عنوان شِبه

ی  شکلِ تعاونیِ تولید سازماندهی شد. منشورِ استانداردِ کلخوز، که از همان اوایل دهه ی اشتراکی، قانونا به عنوان مزرعه کلخوز به

کند که  حبت میمدلی از اصولِ تعاونی بر روی کاغذ است. منشور از این ص  اعتبار قانونی در اتحاد شوروی داشت، 1930

کلخوز شکلی از تعاونیِ تولید کشاورزیِ دهقانانی است که به هدفِ تولید مشترکِ کشاورزی با کارِ جمعی، داوطلبانه متحد "

و با مشارکتِ فعالِ اعضا در   دموکراسی، و شفافیت،  کلخوز بنا به اصولِ خودگردانیِ سوسیالیستی،"کند  تاکید می  "شوند. می

 "شود. ی وجوهِ زندگیِ داخلی اداره می به همهتصمیمات مربوط 

 

  های تعاونی حقیقی را فاقد بود، گی سازی استالین سر برآورد، بسیاری از ویژه در عمل، مزرعه اشتراکی که از کارزار اشتراکی

                                                                 
گذارند تا  جا می تِ نبودِ منبع، این برچسب را بهپدیا در صور های ویکی شود. ویراستار می از این پس دراین نوشته به شکلِ ] نیازمند منبع؟[ نوشته - 461

 پدیا چنین است. شناسیِ دانشنامه ای و روشِ ویکی باشد. روش اش قطعیتِ کمتری داشته خواننده هشدار را ببیند و قضاوت
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ی  ود.(. نکتهملی شده ب  1917های نامنقول )زمین در اتحاد شوروی در سال  مگر مالکیت مشترک اسمی اعضا بر روی دارایی

مانده  جای این که بر مبنای تقسیمِ برابر یا ترجیحیِ سود باقی که، نظام پرداخت، همیشه به تناسب میزانِ کار بود، به مهم این

سازیِ اجباری حتی  شود و نه مالک. با روندِ اشتراکی بگیر رفتار می عنوانِ حقوق باشد، که تلویحا به این معنی بود که با اعضا به

دادند تا مزرعه  رفتِ آزادانه نداشتند، و آنانی که ترتیبی می شد؛ اعضا حق برون ایِ عضویت داوطلبانه هم زیر پا گذاشته پایهاصل 

 شکلِ معادلِ نقدیِ آن(. شکلِ عینِ کاال، و نه به ها با خود ببرند )نه به توانستند سهم خود را از دارایی را ترک کنند، نمی

 

ی  کردند. از میانه کردند و نامزدهای مدیریتیِ ترجیحیِ خود را تعیین و نصب می ای خود را تحمیل میه"کار برنامه"مقامات، 

ای بازهم این اعضا بودند که مالک  ای از بخش دولتی بودند )اگر چه در سطح ملی و اساسنامه ، کلخوزها در عمل شاخه1930

داشتند، بعضی از کلخوزها حساب  مند می اگر اتفاقا مدیریتی توانشان خوب بود، یا  وجود، درمناطقی که زمین بودند(. بااین

ها، کلخوزهای متعددی با تبدیل وضعیت به سُوْخوز، رسما ملی شدند.  زدند. در پیامد همین واقعیت هم می بانکیِ پروپیمانی به

ل محو شد. این رخداد موقعی بود طور کام تقریبا به 1960ی  خطوط مرزی کمرنگِ بینِ مزارع اشتراکی و دولتی در اواخر دهه

ها بود.  ای برای اعضای کلخوز تعیین کرد که شبیه پرداخت کارکنان سُوْخوز شده که دستگاه اداریِ خروشچف دستمزد تضمین

جای این که آنان را عضو  عنوان کارگران استخدامی شناسایی کرد، به دستگاه اجرایی او وضعیتِ اعضای کلخوز را به  در واقع،

 شد. جا داده "(9691منشور استاندارد )ویراست "شده در  یل تعاونی بشناسد. نظامِ دستمزد تضمیناص

 سازمانِ کار

 462)بریگاد( گروهِ عملیاتی

کار به تعدادی گروه بود، که عموما   ی تشکیالتِ داخلی مهم بود. مهمترین اقدامِ بنیادی تقسیمِ نیروی در کلخوزهای تازه، مسئله

 400تا  200ی مرسوم برای کلخوزهای  شیوه 1929شدند. تا ماهِ جوالی  می    عملیاتی( برای اهدافِ کاری شناخته بریگاد )گروهِ

های ثابت  کم به بریگاد خانواری تقسیم شوند. مقامات کم 30تا  15خانواری این بود که به واحدهایِ کاریِ موقتی یا دائمیِ  

ی عملیاتِ کشاورزی و پذیرشِ  ی دوره های ثابت برای همه و یابو  د با پرسنل، زمین،ترکیبی تمایل پیدا کردند، که بریگادی بو

معموال مردی بود از   ی بریگاد )بریگادیر( بود. این شخص، گیِ وظایفِ مربوطه در آن دوره. مسئولِ بریگاد فرمانده مسئولیتِ همه

 هم زن بودند(.   اهلِ محل )تعداد کمی

                                                                 
 گذاری بسیار قابل تامل است. نگاهِ نظامی در این نام - 462
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ها( بود که واحدِ  )بریگادِ بریگاد "بریگادِ مجتمع"جانشینِ سرزمینیِ کلخوزِ روستایِ قدیمی  1950ی در  هایِ کلخوز بعد از ادغام

 آمد. حساب می فرعیِ کلخوز بزرگ فعلی به

 زِوْنو

 دهند.شان را انجام ب نامِ زِوْنو )پیوند( تقسیم شوند تا همه یا بخشی از وظایف توانستند به واحدهای کوچکتری به ها می بریگاد

 ی استالین شرایطِ کلخوز در دوره

 سازی در شوروی و کشاورزی در اتحادِ شوروی مرتبط است. این بحث به اشتراکی

یعنی هر کلخوزنیک )زنان، کلخوزنیتسا(، سهمی از محصول و سودِ مزرعه بر مبنای تعداد روزهای کارِ خود   در کلخوز، هر عضو،

گرفت. در عمل،  کلخوزها، هیچ وقت به اعضا  کار می بگیر به ی دولتی( کارگر حقوق که سووخوز )مزرعه گرفتند، در حالی می

دهمِ درصد غله  و شش  10  دادند، وجه برای کار، پول نمی هیچ درصدِ کلخوزها به 30، 1946کردند. در سالِ  پرداختِ نقدی نمی

بر این، کلخوز الزم بود غله و   دادند. عالوه تر از آن مییا کم  گرم غله 500و دو دهمِ درصد برای هر روز کار  73دادند، و  نمی

و اختالفِ بینِ   داشت، می  ها را دولت شورایی خیلی پایین نگه قیمت ثابت به دولت بفروشد. این قیمت  اش را به  سایر محصوالت

 دولتِ شوروی بود.  ای برای گرفت منبعِ درآمدِ  عمده کننده می پولِ پرداختی به مزرعه و آن چیزی که از مصرف

 

روبل  8فروخت، اما به کلخوزها تقریبا  روبل می 335کیلوگرم جو را به قیمتِ  100فروشان هر  ی عمده دولت با همه 1948در 

های  بین سال  پرداخت، هایی که دولت شوروی می توانستند بکنند. نرخ ها کاری هم برای برابری با تورم نمی پرداخت. این قیمت

 پرداخت.  تولید را می سومِ هزینه اصال تغییر نکردند، یعنی حکومت کمتر از نصف یا حتی یک 3195و 1929

 

های مختلفِ  ی این قطعه زمین در دوره و چند حیوان را داشتند. اندازه  اعضای کلخوزها حق نگهداریِ زمینِ کوچکِ شخصی

متر زمین  55000روسیه، دهقان اگر کمتر از 1917انقالب متر بود. قبل از  4000کرد، اما معموال در حدودِ   شوروی فرق می

ها در این شواهد  زمین وریِ همان تکه تواند چرخ خانوار را بچرخاند. اما، بهره قدر فقیر است که نمی شد که آن می  داشت گفته

، 1937اما در سالِ  بودند،های خصوصی  شکلِ زمین های زیرِ کشت به زمین  دهمِ کل  ، سه و نه1938بازتاب دارد که در سالِ 

باید حداقلِ روزِ کار را در سال  و نیم درصد محصولِ ناخالصِ کشاورزی را تولید کردند. اعضای کلخوزها می 21ها  این زمین

روز  130سازی(. در یکی از کلخوزها شرطِ حداقلیِ  انجام می دادند، چه بر روی زمین کلخوز، یا وظایف دیگرِ دولتی )مثل جاده

ی کشاورزی، در  ساله برقرار بود. این کار بنا به چرخه 16تا  12ی  روز کار برای هر پسربچه 50مند و  برای هر فرد توان کار

ی زمینِ  هایی مثل مصادره دادند، با مجازات شد.  اگر اعضای کلخوز این حداقل کارِ الزم را انجام نمی طولِ سال توزیع می
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ای در برابرِ دادگاهِ خلق، با مجازاتِ کارِ سختِ سه تا هشت ماهه در خودِ کلخوز یا  محاکمه شد، یا با شخصیِ کشاورز روبرو می

 . 463حداکثر یک سال در اردوگاه کارِ اصالحی

 

گذاشتند که روستا را ترک کنند، مخصوصا مانع رفتن از مناطق روستایی به  هم در کلخوز و هم در سُوْخوز، روستاییان را نمی

ی داخلی و مجوز سکونت وجود داشت که تحرکِ جمعیتی را کنترل  شدند. در مناطقِ شهری، نظامِ گذرنامه مناطقِ شهری می

ای که برای هر سفرِ داخلِ کشور  ی داخلی را نداشتند؛ گذرنامه روستاییان حتی همین گذرنامه  کرد، اما در نواحیِ روستایی، می

 الزم بود. 

 

که مشخصا  جا کار کنند مگر این کرد تا در همان ی اشتراکی را موظف می لدِ مزرعهی کودکان متو قانون همه 1969تا سالِ 

شده بودند: شکالرُف و ماتوسوفسکی کلخوز را  "بسته"دهقانان به سُوْخوز یا کلخوزِ خود   خروج گرفته باشند. در عمل،  اجازه

کرد که در  ازیِ( استالینی همان نقشی را بازی میکنند. بوروکراسیِ )کاغذب معرفی می "ِ نو( گیِ نو )سرواژی برده- زمین"

 [نیازمندِ منبع کردند. ] بازی می "گان برده-زمین"ی تزاری، مالکانِ  روسیه

 ۱۹۹۱ناپدیدیِ کلخوز پس از 

هایی مستقل شدند که با شور و پایبندیِ  های سابق شوروی حکومت ، جمهوری1991با انحالل اتحادِ شوروی در دسامبرِ 

متمرکز شوروی به بازارِ آزاد در پیش گرفتند. نوسازیِ زراعتی یکی از  ی را از اقتصادِ برنامهْ"گذار"سیاستی عمومیِ متفاوت، 

شان قوانینی را پذیرفتند که در کنار مزارع  که همه ی این کشورهای تازه مستقل بود، کارِ گذار در همه های دستور مولفه

ها   قانونِ بنگاه"های مختلف  زراعی فرصت می داد تا ایجاد شوند )این قوانین معموال به زبان ی  گی به اشکالِ شرکتیِ تازه  خانواده

 دادند.(. معنی می "و کارآفرینی

 

یا   مشترک،-های سهام های مسئولیت محدود، و انجمن صورتِ انواعی مشارکت، شرکت توانستند به این مزارعِ شرکتی می

                                                                 
شده است. بر رویِ  رحمانه ختم می داریِ بی رانِ استالین، در واقع اسمِ رمز جایی بود که عمال به بردهاردوگاه کارِ اصالحی در اتحادِ شوروی در دو - 463

، "سفید"انِ کاغذ، قرار بود که کارِ اجباری، فردِ محکوم را اصالح کند. اما در عمل، اردوگاه بیشتر به اردوگاهِ مرگ برای کسانی شبیه بود که  عنو

خبر بودند، تغییر و اصالح بود، چرا که  و لذا تنها کاری که ماموران اصال از آن بی  ن، انگل، مرتد، جاسوس، دشمن و ... داشتند،تزاریست، ضد انقالب، خائ

ی  چهرههای بزرگِ تغییرِ وسیعِ  گیریِ قانونی، و استفاده از کارِ بدنی آنان در پروژه اِعمالِ حداکثر مجازات، سخت  آنان فقط مسئول نگهبانی از زندانی،

جا،  دریای بالتیک. طبقِ معمولِ همه-کیلومتریِ استخوان( و کانالِ دریای سفید 2000ی  ی کولیما )جاده های بسیار بزرگی مثل جاده زمین بودند؛ پروژه

تر و با حفظِ  شکلِ طبیعی مقاوم به شد تا عناصرِ معترض و می  ها و ضدِ انقالب، و ... بازگذاشته دستِ ماموران هم در اقدام به عملِ خودسرانه بر ضدِ انگل

در  گانِ دوران خروشچف هم، تن و جان و روانِ سالمی به ی زیادی از زندانیان مردند و آزادشده ظواهرِ قانونِ کاغذی، حذفِ فیزیکی شوند. عمالً عده

 .یک روز از زندگیِ ایوان دنیسویچاند. نک:  فرق داشته نبردند. در کشورهای دیگر، کمیت و کیفیتِ این نوع کارِ اصالحی، از زمین تا آسمان با یکدیگر
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شدند تا در   عموما ملزم  –یعنی مزارعِ اشتراکی و دولتی –کلخوزها و سُوْخوزهایِ سنتی  های کشاورزی شکل بگیرند، و تعاونی

شان یا کارگران انتخاب شده بود. این الزامِ  ای خود را دوباره ثبت کنند که از طرفِ مجمعِ عمومیِ اعضای های شرکتیِ تازه شکل

های شرکتیِ تازه شد. تعدادِ کلخوزها  نام دوباره در شکل از راهِ ثبت ی کلخوزها و سُوْخوزها گسترده "بازسازیِ برونی"قانونی به 

 آوردند. های شرکتی، شهرت بدست که سایر شکل سرعت افت کرد، در حالی به 1992و سُوْخوزها بعد از 

عموما  1990 ی المنافع( در دهه )مستقلِ مشترک 464اس آی گرفته در کشورهای سی حال، باز هم مطالعاتِ میدانیِ انجام با این

مثلِ کلخوزهای قدیمی رفتار و   ی دالیلِ عملی، ها، خیلی از مزارعِ شرکتی به همه نشان دادند که، در نگاهِ اعضا و مدیران کلخوز

ی سنتیِ شوروی   ایِ مزرعه و باعثِ بازسازیِ  درونیِ ریشه "تابلوی دمِ در را عوض کرد"فقط   نام رسمیِ دوباره، عمل کردند. ثبت

نیازمندِ وری و کارآییِ مزارعِ شورویِ سابق به این بازسازی نیازِ شدیدی وجود داشت. ] هر چند که برای بهسازیِ بهره نشد،

 منبع [

اند. در ارمنستان، گرجستان و  ناپدید شده 466و آسیای مرکزی 465طورِ کامل در کشورهای ماوراء قفقاز کلخوزها تقریبا به

گراییِ سراسریِ  جای مزارعِ شرکتی، بخشی از فردیت ِ خانوادگی به با جایگزینیِ مزارع آذربایجان، ناپدیدیِ کلخوزها کالً

همین شکل، در  اما کلخوزها باقی نماندند. به  ماندند، بعضی از مزارعِ شرکتی باقی  کشاورزی بود. در کشورهای آسیای مرکزی،

ی دهقانان )به ترکمنی:  باره به اتحادیه ها را یک کلخوزی  با شتابزدگی همه 1995جمهور در ژوئن  ترکمنستان، فرمانِ رییس

-سهام"، روندِ تبدیلِ کلخوزها به مزارعِ 1995جمهور در اکتبرِ دَیکان بِیرلِشیک( تبدیل کرد. در تاجیکستان، فرمانِ رییس

شدند. اما، در  )دهکانی( بنا میو مزارعِ دهقانی   های تولیدِ کشاورزی، ای، تعاونی های اجاره ی را شروع کرد که روی زمین "محور

صورتِ مزارعِ اشتراکیِ دهقانی و نه  ی دهقانی، به هزار مزرعه 30سومِ  یک  اس، آی این کشور، برخالفِ روال سایرِ کشورهای سی

که تشکیالتی  شود، با این می  ها در زبانِ محلی کلخوز گفته اند. به این مزارعِ اشتراکیِ دهقانی بیشترِ وقت خانوادگی تشکیل شده

واحد است. به همین شکل  50در تاجیکستانِ امروزی، کمتر از  "حقیقی"سوا از کلخوز کالسیک هستند و تعدادِ کلخوزهای 

ی ازبکی برای  گذاشت. )شیرکت کلمه ی کلخوزها و سُوْخوزها را شیرکت نام همه  ،1988در ازبکستان، قانونِ زمینِ سال 

ی دولت برای اصالحاتِ ارضی )قوانینِ اصالحیِ  ، راهبردِ تازه2003سال بعد، در اکتبر  5تنها تعاونیِ کشاورزی است.( و  شرکت

پس جانشینِ  ها را به مزارعِ دهقانی تبدیل کرد، مزارعی که از آن ی شرکت گیری فراگیری را دستور داد که همه زمین( جهت

 اند. ی مزارع جمعی و شرکتی شده همه

                                                                 
464 - CISالمنافع، بازمانده از شورویِ سابق. : کشورهای مستقلِ مشترک 
 ی ماوراء قفقاز از قلمرو این سه کشور، کمی بزرگتر است. )م.( کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. منطقه - 465

 
، بسیار بزرگتر از قلمرو این پنج  ی آسیای مرکزی، یا آسیای میانه ان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان. اما منطقهپنج کشورِ ترکمنستان، قزاقست - 466

 کنند.   کیانگِ چین و جنوب سیبری را هم جزو این منطقه حساب می ها افغانستان، کشمیر، شمال پاکستان، سین شود، چرا که بعضی کشور شمرده می
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 اند. های اتحاد شوروی سابق نشانگر محوِ تقریبیِ کلخوزها در سراسر سرزمین 2005ا سالِ بندیِ آمارِ منتشره ت جمع

     =========================================================== 

 های مشابه این مزارع در کشورهای دیگر ها یا شکل برای اطالع از سازمان  نک: زراعتِ اشتراکی،

 ی اشتراکی وروی، زیربخشِ کاریِ بریگاد در مزرعهنک: زراعتِ اشتراکیِ ش

  467نک: کیبوتس در کشورِ اسرائیل 

 

 ۴6۸در بزرگداشتِ کلخوزکاران  تندیس،

 

 

 

                                                                 
دانند و اشاره به نام اسرائیل در کتابْ به اقتضای متن و رعایت امانت در  گر و غاصب می نام اسرائیل را اشغال کشور یا دولتی بهناشر و مترجمْ  - 467

ی  خواهانه ی عدالت داورانه ی مطلوب از این شناخت، سوای موضعِ ارزش های اجتماعی و استفاده ترجمه بوده و هیچ بارِ ارزشی ندارد. شناخت پدیده

 هاست.  ی حیات آن ننده در برابرِ چندوچون برپایی و ادامهخوا
مراسمِ بزرگداشت به قدرِ اشباع وجود داشت و هر ساله در سراسرِ کشور و در مراسمِ مختلف، افرادِ زیادی به خصوص   در اتحادِ شورویِ سابق، - 468

مدت در  گیران، مجوزِ مرخصیِ کوتاه شماری از این مدال . به سرآمدانِ انگشترسیدند کشاورزان و کارگران و کارمندانِ جزء به افتخارِ دریافتِ مدال می

گرفتند، یا  شماری هم بودند که مرخصیِ ویالیی می ی انگشت شد. دانشمندان و هنرمندان و ادیبان برجسته می  داچا )ویال(ی کارگریِ دریای سیاه داده

 یاسیِ مرکزیت حزب در کرملین بودند. منتها تا زمانی که مورد تایید هیئت س –ویال داشتند 
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 سُوْخوز

 سازمانی رسماً دولتی –حلِ ایدئولوژیکِ مهندسیِ اجتماعیِ کالن  راه

 ی بریتانیکا: نامه در دانش

ها اراضیِ کشاورزیِ زیر کنترلِ دولت بودند  زبانِ روسی است )سُوِتسکوئه خوزیایْسْتْوُ(. سُووْخوز ی شورایی به  نوشتِ مزرعه کوته

گرفتند، اما ممکن بود  شده بودند. کارگران دستمزد می دهی ی اصولِ صنعتیِ تولید بزرگ مقیاسِ تخصصی سازمان که بر پایه

های اصلیِ  ی اندک مزارعی بود که در طیِ مصادره  یافته تکامل ی شخصی خودشان را هم کشت کنند. شکلِ این مزارع، باغچه

 1929سازیِ دولتی زیاد شد؛ تحولی که از سالِ  ها در دورانِ اشتراکی بودند. تعداد سووْخوز حکومتی به تصرفِ کامل در آمده

دفعه به  ها یک  ه سووْخوز، تعدادِ آنها )یا مزارعِ اشتراکی( ب هم، با تبدیل وضعیتِ تعدادی از کلخوز 1950ی  شروع شد. در دهه

شروع شد،  1953که در سالِ  "های بکر و بایر زمین"های کشاورزی بودند. کارزارِ  ترِ بنگاه ها شکلِ غالب سرعت باال رفت. کلخوز

وزها باال زد. در مساحتِ کلِ زمینِ سووخوزها برای اولین بار از مساحتِ کلخ 1973اتکای سووخوزها راه افتاد. در سالِ  اساسا به

 ی سووخوزها به مزارعِ خصوصی را شروع کرد.   دولتِ روسیه، تشویقِ کشاورزان برای تبدیل آهسته 1990سالِ 

https://www.britannica.com/topic/sovkhoz 

 پدیا: ی ویکی نامه سووخوز در دانش

 شود و به معنای مزرعه دولتی است. هنوز در بعضی کشورهای شوروی سابق استفاده می اصطالحی که

شدند و مثل  می  ای است با مالکیت جمعی. کارکنانِ آن رسما کارگران سُوْخوز نامیده این تعبیر، در برابر کلخوز است که مزرعه

 شدند. یده نمیآمدند، به نام سُوْخوزنیک نام حساب می اعضای کلخوز که کلخوزنیک به

 . "کشاورزی سوسیالیستی در باالترین تراز"ای باشند از  بوجود آمدند تا نمونه 1918مزارع  دولتی شوروی از 

داریِ آرمانیِ دولتی به حساب  ی میانی در انتقال به سوی مزرعه عنوان مرحله کلخوزها یا مزارع اشتراکی، مدت زیادی به

شکل معمول با ترکیبِ مزارعِ انفرادیِ کوچک با یکدیگر  و ساماندهیِ آنان در ساختاری که کلخوزها به  آمدند. در حالی می

ایِ سابق )  های بزرگِ مصادره شد که از زمین هایی سازمان داده می شدند، سُوْخوز از سوی دولت بر روی زمین تعاونی ایجاد می 

بودند.(   باقی مانده  آمدند و بعد از توزیعِ زمین به افراد، یحساب م به "ی دولتی زمینِ ذخیره"هایی که به اصطالح  یعنی زمین

کردند، در  شدند. کارکنانِ سُوْخوز دستمزدِ منظم دریافت می زمین استخدام می کارگرانِ سُوْخوز از بین ساکنانِ روستاییِ بی

https://www.britannica.com/topic/sovkhoz
https://www.britannica.com/topic/sovkhoz
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. در هر دو  رعه در بین اعضا تکیه داشتمحورِ درآمدهای )نقدی و جنسیِ( مز -حالی که نظامِ پاداش در کلخوز، بر توزیعِ تعاونی

شد که کارکنان و اعضا از مناطقِ روستایی به مناطقِ شهری  مانع از این می "ی داخلی گذرنامه"نوع مزرعه، نوعی نظامِ 

ه کردند، ب نوین توصیف می "بردگیِ )سرواژیِ(-زمین"را  ها آن باشند. در عمل، کشاورزان با نظامی که بعضی جایی داشته هجاب

شدن از  برده= سِرف( حقِ جدا-نظامی بود که کشاورز )زمین "بردگی-زمین"بودند.  سُوْخوز یا کلخوز خود محکم بسته شده

 شد.  دست می به زمین نداشت و با خودِ زمین معامله و دست

ی  وجود داشت. اندازه مقیاس( درصدِ تعدادِ کلِ مزارعِ اشتراکی و دولتیِ بزرگْ 45سووخوز ) 23500، اتحادِ شوروی 1990در 

 59هکتار یا  5900و نزدیک به سه برابرِ مساحتِ متوسطِ کلخوزها )  کیلومتر مربع(، 153هکتار )  15300متوسطِ سُوْخوز 

 ( بود. مزارع سُوْخوز در بخش آسیای مرکزیِ اتحادِ شوروی بیشتر رایج بودند.1990کیلومتر مربع در 

، سازماندهیِ دوباره "سهام مشترک"خیلی از مزارع دولتی با استفاده از ترتیبات و مقرراتِ   ،1990ی  در طیِ دورانِ انتقال دهه

دلیلِ مخالفتِ دولت با مالکیت خصوصیِ زمین، محدود  ، هرچند که برآمدن و رشد بازارهای خریدوفروشِ زمین به شدند

 ماند. باقی

 مزارع دولتی در سایر کشورها:

 ی دولتی بودند. اتیوپی، چین، آنگوال، ... هم دارای مزرعه  اکی، مغولستان،اسلو آلمان شرقی، لهستان، چک
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 کیبوتس 

 راه حلِ داوطلبانه و ایدئولوژیک

 :ی بریتانیکا نامه کیبوتس  در دانش

اند، که  صنعتیاست، که معموال کشاورزی و اغلب هم  469های اشتراکیِ اسرائیل کیبوتس  )عبری: دورهمی یا اشتراکی( آبادی

که اعضا از نظر خوراک، پوشاک، و سرپناه، همراه با خدماتِ  شود. بعد از این شکل اشتراکی حفظ می ی ثروت به ها همه در آن

های شخصی دارند،  ساالن خوابگاه شود. بزرگ گذاری می سرمایه-اجتماعی )رفاهی( و درمانی تامین شدند، سودها در آبادی، باز

ها از زمان  وپز و صرفِ غذا اشتراکی است. آبادی شوند. پخت کنند و مراقبت می شکلِ گروهی سکونت می به اما کودکان عموما

ها، که  اند. کیبوتس رفته هایش پیش کم به سمت حریمِ خصوصیِ بیشتر با توجه به فرد و دارایی کم 1948تشکیلِ اسرائیل در 

کنند که در  ای برگزار می های عمومی شوند، هر هفته، مجمع هود تاسیس میای از صندوقِ ملیِ ی های اجاره عموما بر رویِ زمین

 کنند. کننده را انتخاب می کنند و اعضای اداره ها را تعیین می  ها  سیاست ها اعضای کیبوتس آن

 

د، و تا های  دیگری تاسیس شدن های بعد، کیبوتس در دگانیا در فلسطین بنیاد شد. در سال 1909اولین کیبوتس  در سال 

هزار نفر بوده.  100ها بیش از  اند، که جمعیتِ کلِ آن کیبوتس  در کشورِ اسرائیل وجود داشته 250بیش از  21اوایلِ قرن 

ت اشتراکیِ کم به جماعا ها جماعاتِ اشتراکیِ کوچکی بودند که کم این  ها  در فلسطین، عمال کِوُزوت بودند، اولین کیبوتس

ی یهودی در  های تازه ها  نقشِ مهمی در پیشگامیِ آبادی تری تکامل به اسمِ کیبوتس  تکامل پیدا کردند. کیبوتس وسیع

های اولیه  ی اسرائیل در سال شان تاثیری قوی بر روی کلِ جامعه ی  فلسطین بازی کردند، و هویتِ دموکراتیک و برابرخواهانه

شان  م نقش موثری در اقتصاد و رهبریِ اسرائیل دارند، تاثیری قابلِ توجه که با جمعیتِ نسبتا کمها  هنوز ه داشت. کیبوتس

  ناهمخوان است.

 پدیا کیبوتس  در ویکی

ی کشاورزی  ی اسرائیل است که سنتاً بر پایه  ، جماعتیْ اشتراکی در جامعه"آیی انجمن، دورِهمی، گِردِهم"کیبوتس  به معنای 

                                                                 
دانند و اشاره به نام اسرائیل در کتابْ به اقتضای متن و رعایت امانت در  گر و غاصب می نام اسرائیل را اشغال ناشر و مترجمْ کشور یا دولتی به - 469

ی  خواهانه ی عدالت داورانه شناخت، سوای موضعِ ارزش ی مطلوب از این های اجتماعی و استفاده ترجمه بوده و هیچ بارِ ارزشی ندارد. شناخت پدیده

های دیگران بنا  ی غصبِ سرزمین ای تاریخی است که در اساس، بر پایه هاست. کیبوتس پدیده ی حیات آن خواننده در برابرِ چندوچون برپایی و ادامه

 های صهیونیست، یهودیان افراطی و ارتشِ اسرائیل بوده است. نشده و یادآور روابطِ خوبی با همسایگانِ عربِ خود، پیش از تجاوزاتِ تروریست
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های اقتصادی از قبیلِ مزارع صنعتی و  شدنِ سایر شاخه  شد. امروزه، با اضافه تاسیس 1909اولین کیبوتس ، در بوده. دِگانیا، 

عنوانِ جماعات  ها  به است. کیبوتس کن شده ها  ریشه داریِ سابق در کیبوتس های تکنولوژیِ پیشرفته، بخشی از مزرعه بنگاه

های  کار کردند. این خود ترکیبی بود از سوسیالیسم و صهیونیزم. در دهه ی شروع بهوار( و آرمان  آبادی، بهشت ناکجاآبادی )خیال

ِشان )زندگیِ جماعتیِ برابر وار(  ایجاد شده. هرعضوِ   اند و تغییراتی در سبکِ زندگیِ اشتراکی ها خصوصی شده اخیر، بعضی از آن

 نام دارد.  470کیبوتس ، کیبوتس نیک

درصدِ خروجیِ صنعتیِ اسرائیل را تولید  9شان  جات واحد بودند. مزارع و کارخانه 270  ها تعدادِ کیبوتس 2010در سال 

شود.  بعضی از   میلیون دالر می 1700درصد کلِ محصوالتِ کشاورزی را که  40میلیارد دالر است و  8کنند که مبلغِ  می

نفر عضو  200، کیبوتس  ساسا، که حدودا 2010در اند. مثال،  ی پیشرفته و نظامی راه انداخته ها  هم، صنایع عمده کیبوتس

  471آورد. پالستیکِ خود به دست -میلیون دالر درآمدِ ساالنه از صنایعِ نظامی 850دارد، 

جماعت و در  16جماعت، در جنبشِ مذهبیِ کیبوتس  با   230ها در جنبشِ سکوالرِ کیبوتس  با  در حالِ حاضر، این بنگاه

جنبشِ اسکانِ "گی بخشی از  اند که همه یافته جماعت سازمان 2ذهبیِ پوالی آگودات یسراییل با ترِ م جمعیتِ بسیار کوچک

   اند. ")شهرک سازیِ( جماعتی

از هر عضوی انتظار می رفت حداکثرِ تالش را برای خیرِ جماعتِ اشتراکی از طرف خودش بر   ی پیشگامان، در دوره -

 ."کشور کیبوتس  و "سرِ سفره بگذارد: یعنی شعارِ 

ی حذف   های انتزاعی و نه بر پایه  خاطرِ شالوده ی ایثارگریِ اعضاء به ها  تا حدودِ زیادی بر پایه ی کیبوتس ی اولیه ایده -

شدنِ اهمیتِ  ی پیشگامی و کم شدن روحیه علتِ کم ی پیشگامان، به و برچیدنِ کار بود. و بنابر این، بعد از دوره

 ن اعضای کیبوتس  کم شد.های ایثارگری، ارتباط بی ارزش

 فهرست

                                                                 
ی  جا مانده از پیشینه رود، و ردی است به کار می پسوند نیک باید همان پسوند نیک در روسی باشد که به معنای فردِ متعلق به/ مرتبط با یک جا به - 470

 ی زبان ییدیشِ همین مهاجران.    و نیز پیشینهاروپای شرقی به فلسطین -تا حدودی روسی و اسالوِ زبان مهاجران روسی
پرانِ  ها، نوجوانان و زنان و مادران معترض سنگ ای برسیم که با آن های پالستیکی پالستیک ردگیری شود، شاید به گلوله-اگر معنای صنایع نظامی - 471

ستم است، ستمی عریان که به شکل تفی به صورت بشر دیپلمات و  ای است در پیشانی، اما به هر صورت زنند. البته این بهتر از گلوله فلسطینی را می

ای از مردم ساکنِ آن و  بخشی   ی اسرائیل و رضایتی که بخشِ عمده است. موضوعِ ستمِ مجموعه مانده و خشک شده باقی "سیر بشریتِ شکم"بوروکرات و 

هایی منصفانه در تاریخ و  ها و کنکاش طرفانه، بحث هایی بی د، باید موضوع دادگاهدهن های جهان به آن می ها و بوروکرات از مردم جهان و بیشترِ دیپلمات

ها )مسلمان، مسیحی، دروزی و  سیاسیِ جهان، منطقه و خودِ فلسطین باشد؛ این که یهودیان که بودند و که هستند؟ عرب-دینی-جغرافیایِ اجتماعی

شان چیست؟ ستمِ فعلی چیست؟ چه چیزی  اند؟حقوق یهودیان و غیریهودیان فعلی، هر کدام بوده شان چه اند؟ سوابق تاریخیِ حضورِ هر کدام ....( کدام

ها از چه جنسی است؟  های غصبی چیستند، رضایت به سکونت در آن های فعلیِ دولتِ اسرائیل چیستند، شهرک ها و آب دزدی غصب شده؟ زمین دزدی

شویم و به نوشته فرصت  ها نمی عدالتی ها و بی ه باید باشند. اما از این پس، وارد نقدِ ستمهای جامع، عمومی و عادالن همه و همه موضوع آن بحث

و     /Mcfily2https://bit.lyمعاصرِ کیبوتس  ادامه بدهد. نک: -ایِ خود را از واقعیتِ تاریخی ی دانشنامه طرفانه دهیم تا نگاهِ بی می

CCQcGN2http://bit.ly/  

https://bit.ly/2Mcfily
http://bit.ly/2CCQcGN
http://bit.ly/2CCQcGN
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 ها انواع کیبوتس -6

 اصالحا ِ حقوقی -۷

 میراث -۸

 یدمنابع را هم ببین  این -۹

 مراجع -۱۰

 های بیرونی لینک -۱۱

 

 چه تاریخ 

 ها   اولین کیبوتس

بودند. بیشترِ اعضای دومین موجِ مهاجرتِ  ریزی کردند که به فلسطین مهاجرت کرده پایه "بیلو"ها  را اعضای جنبش کیبوتس  

بودند و روستاهای  ن آمده(، که قبل از آنا1903تا  1882(، درست مثل اعضای اولین موج )1914تا  1904ی( یهودیان )  )عالیه

ها و قوانینِ سختِ رژیمِ تزاریِ روس، آنان را  عام بودند، قصد داشتند تا کشاورز بشوند؛ )در هر دو موج، قتل کشاورزی را بنا کرده

اد بسیار ی آمریکا و آقریقای جنوبی رفتند و فقط تعد  دو میلیون یهودیِ اروپای شرقی به قاره 1920تا  1870بود. از  فراری داده

ی موجود در اقتصادِ زراعتیِ فلسطینِ عثمانی بود. اولین کیبوتس   کمی به سرزمین فلسطین( کارِ کشاورزی تقریبا تنها حرفه

 شد. تاسیس 1909بود که در  "دگانیا اَلف"

 اش نوشت: ی تجربه جوزف باراتز، یکی از پیشگامانِ جنبشِ کیبوتس  کتابی در باره

ی  های کهنه شدیم راه کم هر چه بیشتر معتقد می کردیم، اما در عینِ حال، کم که روی زمین کار میحال بودیم  خیلی خوش"

که  یعنی این–نشینانِ قبلی به ما ربطی ندارد. این راه، راهی نبود که امید داشتیم با آن در این کشور ساکن شویم  شهرک

باشد. باید راهِ  یم که اصال نباید کارگر و کارفرمایی وجود داشتههر صورت، فکر کرد ها کارگر؛ به ها رییس باشند و عرب یهودی

 "شد. بهتری پیدا می

کشاورزِ  1909ها را خودشان کشت و زرع کنند و نه کارگرها، اما در سال  خواستند زمین هرچند که باراتز و دیگران می

-ی ورا سازیِ کشاورزیِ یهودی در منطقه دارِ آبادیطرف  طوری که آرتور راپین، ای نبود. به گرایانه ی واقع شدن گزینه مستقل
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مسئله این نبود که آیا آبادیِ انفرادی ارجح است یا آبادی گروهی؛ در واقع مسئله "گوید،  )کشورِ اردنِ فعلی( بعدا می 472اردن

 "ای بر سر این بود که یا آبادی گروهی، یا این که اصال هیچ آبادی

ای، و جنوبِ این سرزمین هم صحرای  های یهودا صخره کوه  ی بود، ی جلیله مرداب . دریاچهفلسطینِ عثمانی، اقلیمِ خشنی بود

کرد. شرایط  ای که خودش اوضاع را بدتر می ی کشاورزی بودند، نکته اطالع از تجربه ها هم بی نشین نِقِب. بیشترِ این آبادی

بردند.  ادرنشین هم به مناطقِ آباد شده و مزارع حمله میهای چ بهداشتی هم فقیر بود. ماالریا، تیفوس و وبا هم شایع. عرب

کردن صرفا  [. اشتراکی زندگی473نیازمندِ منبعِ نقل قولهای آبیاری و سوزاندنِ محصول هم رایج بود] کاری در کانال خراب

گذاریِ   نی، یعنی پایهترین راه برای ایمن ماندن در سرزمینی سرسنگین و  ناخوشامدگو بود. در گامِ اولِ رسیدن به ایم منطقی

باشند که چیزی  توانستند داشته ها  به شکل اشتراکی منابعی را می کنندگانِ کیبوتس بر بود؛ تاسیس -ای سرمایه مزرعه، پروژه

  توانستند.   ماندگار بسازند، اما مستقال و به تنهایی نمی

صندوق ملی یهود سکه انداختند  "های آبیِ جعبه"در آخر سر، زمین را جماعتِ بزرگ یهودی خرید. از سراسر جهان، یهودیان 

ی جلیله در نزدیکیِ  باراتز و نُه مرد دیگر و دو زن خود را در نوکِ جنوبی دریاچه 1909تا در فلسطین زمین خریداری شود. در 

مثل بنا ها شروع به کارِ   جا دادند این نوجوانان به این ترتیب به عنوانِ کارگرِ روزمزد، "ام جونی/جونیه"نشینِ  روستای عرب

شان  نشین شدند. حاال رویای تر یهودی های قدیمی تجاری و مسکونی کردند، یا کارگرِ آبادی  های باتالقی به زمینِ تبدیلِ زمین

 های جماعت دانه"یا  "جماعتِ اشتراکی گندم") "کْوُوتزات دِگانیا"سازی زمین بود. جماعتِ خودشان را  کار برای خود و آماده

 است. شده "دِگانیا اَلف"( نامیدند، که امروزه "غله

زند، سر درد  شود، پاها لنگ می بدن خردوخمیر می"شکن را تاب آوردند: یکی از پیشگامان نوشت:  بنیانگذارانِ دگانیا کار کمر

نستند گزارش کار بدهند توا شد که نیمی از اعضای کیبوتس  نمی بارها می "کند. سوزاند و آدم را ضعیف می کند، آفتاب می می

ها   دگانیا، پنجاه عضو داشت. سایر  کیبوتس 1914مشکالت، درسال   کردند. با وجود این همه را ترک می ها هم آنجا  و خیلی

 ی جِزریل تاسیس شدند که در همان نزدیکی بود. ی جلیله و دره هم، دور و برِ دریاچه

 اوضاع در دورانِ قیمومیت بریتانیا بر فلسطین

                                                                 
ها، بخش جنوبیِ  ها انگلیسی سوریه )شام( نام داشت. بعد  اردن، رود کم آبی است در مرزِ بینِ سوریه و اردن، با اسرائیل. سرزمینِ شرق این رود، - 472

 به نام پادشاهیِ اردنِ هاشمی مستقل شد.   1946ردن( نامیدند. این منطقه در سالِ وَرِ رودِ ا سوریه )امارة شرق االردن( را ورا اردن )فرا اردن، آن
شده.  داده های چادرنشین نسبت ها طبعا به عرب ها و خرابکاری شود.. این سوزاندن می از این پس دراین نوشته به شکلِ ]نیازمندِ منبع؟[ نوشته - 473

 پدیا چنین است. شناسیِ دانشنامه ای و روشِ ویکی گرفته و این ادعا را حداقل نیازمندِ سندِ نقل دانسته. روش حق را جا و به ویراستارِ این نوشته، ایرادِ به
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دنبال داشت، برای جماعتِ یهودیِ فلسطین و  سقوطِ امپراتوریِ عثمانی در آخرِ جنگ اول جهانی، که ورودِ بریتانیا را به

بودند و خرید زمین را محدود.  شان منافعی به همراه داشت. مقاماتِ عثمانی مهاجرت به فلسطین را سخت کرده های  کیبوتس

ها،  "پوگروم=جهودکشی"که خیلی از یهودیان از اروپای شرقی فرار کنند. برای فرار از  گری باعث شد یهودی-باالگرفتنِ تبِ ضد

  به فلسطین مهاجرت کردند، موجی که به مهاجرت سوم مشهور شد. 1920ی  ها هزار نفر یهودیِ روسی در اوایلِ دهه ده

های جناحِ  ی جناحِ راست مثل بِتار تا گروهها از جنبش  شکوفا شدند، 1920ی  های جوانانِ یهودیِ صهیونیستی در دهه جنبش

ها برعکسِ  زَئیر. این نامِ هابونیم درور(، و هاشومر هات بونیم )امروزه به چپِ سوسیالیست مثل درور، بریت هائولیم، قدیمَه، هاب

اشت روسی باشند، بودند. اعضای موج دوم و سوم کمتر احتمال د قبل از عزیمت، کمی آموزش کشاورزی دیده  جوانان موج دوم،

( 1939تا  1918بود. یهودیانِ اروپایی که بین دو جنگ جهانی ) شده ها قطع چون مهاجرت از روسیه، بعد از انقالب اکتبر روس

 طور از آلمان آمدند. ها  ساکن شدند از سایر کشورهای اروپای شرقی و همین در   کیبوتس

ها  این نشست 30و  1920ی  اما در دهه  حدود به موضوعاتِ عملی بود،ها، در روزهای اول، م های جماعتیِ کیبوتس دورهمی

جای این که  نشستند. به خوری جمع بشوند، دورِ آتش در بیرون می که در اتاقِ غذا جای این خیلی غیرِرسمی شدند. به

اش را در  کیبوتسی  در  یکردند. زنی دوران جوان ها را اول از همه بخوانند، نشست را با رقصی گروهی شروع می جلسه صورت

هایی  کردیم، شب ها شرکت می ای خدا، چقدر قشنگ بود موقعی که همه مون توو بحث"آورد:   یاد می طور به رت این ساحلِ کینه

نظرم  گذارم. در طولِ لحظاتِ سکوت، به های مقدس می شون رو شب چیزی که من اسم–گشتیم  دیگه می ]بود که[ دنبال هم

شدند و به عرش نفوذ  ای بزرگ متحد می صورتِ شعله گی به ها همه پرد، و جرقه ای به هوا می هر قلبی جرقه رسید که از می

ها و رقصی که با  کرد، ناله های موزون می وارِمان ناله کردند ... در وسط اردوگاهِ ما آتشی برپا بود، و زمین در زیر رقص دایره می

  "شد. وار همراه می های دیوانه ترانه

های ی مثلِ دگانیا  تر از کیبوتس خواستند بزرگ گذاشته شدند بیشترشان می بنیان 1920ی  های ی که در دهه کیبوتس  

با   ، که یک دهه بعد آمد،"عین هاروت"عضو داشت.  12شد. دگانیا در زمان تاسیس  باشند که قبل از جنگ اول جهانی تاسیس

 کار کرد. عضو شروع به 215

های  فلسطین  نفر در   کیبوتس 700، تعداد 1922رشد کردند و شکوفا شدند. در  40و  1930های  ر دههها  د کیبوتس  

کیبوتس   79نفر در  24105بود. وقتی جنگ دوم جهانی شروع شد،  نفر رسیده 2000این رقم به  1927حضور داشتند. در 

شدند. در  ی زیرِ قیمومیت بریتانیاییِ فلسطین می منطقهدرصدِ یهودیانِ ساکنِ  5نفر(، که  300کردند )میانگین:  زندگی می
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 129000ها  به  ، جمعیتِ کیبوتس1989شد. در  که هفت ونیم درصد جمعیت می  نفر رسید، 65000، این رقم به 1950

 واحد بود. 270ها  در این تاریخ در اسرائیل  نفر رسید؛ تعدادِ کیبوتس 100000، این تعداد کم شد و به 2010رسید. تا سال 

 های کیبوتس ی تکامل و گسترشِ جنبش

به هم پیوستند تا کیبوتس  آرتزی را  "زَئیر هاشومر هات"شد. چندین کیبوتس   جنبشِ متحدِ کیبوتس  تاسیس 1927در 

، عمل کرد "ها کیبوتس  ها آرتزی"عنوانِ موتلفِ  شد، و به گذاری ، حزبِ سوسیالیستِ فلسطین پایه1936تشکیل بدهند. در 

را تشکیل  "زَئیرِ فلسطین هاشومر هات"و حزبِ سوسیالیست با هم ترکیب شدند تا حزبِ کارگرانِ   "ها کیبوتس  ها آرتزی"

 را بسازند. "ماپام"ادغام شد تا حزبِ جناحِ چپِ  "آحدوت ها آوُدا"، با 1948بدهند که در 

ها عمدا  ی ی کِوُتزوت( را تشکیل دادند. کِوُتزوت )اتحادیه "توِر هاکِوُتزُ هه"های  کوچک  و سایر   کیبوتس "دگانیا"، 1928در 

عضو بیشتر نداشتند، با این اعتقاد که رعایت این حدّ، برای حفظ اعتمادِ بین اعضا، شرطی است واجب.  200کوچک بودند و از 

های  وابسته به جنبشِ متحدِ  د. کیبوتسفکری بگیرن-های جوانانِ وابسته در اروپا نداشتند تا پشتیبانیِ مالی ها گروه ی کِوُتزوت

های   عضو بگیرد. کیبوتس 1500بعدا درست شد تا بیش از  "گیوات بِرِنِر"گرفتند.  توانستند عضو می کیبوتس  تا جایی که می

شان را  انبودند. زنان به جای این که شوهر کرده "برابریِ جنسیتی"ها، بیشتر خود را وقفِ  هم، نسبت به باقیِ کیبوتس"آرتزی"

شان  خوابیدند و والدین ها می خانه نامیدند. کودکان در کودک می "ایشی )مردِ من("یاد کنند،  "آقای من"طبقِ عُرفِ عِبری، با 

 دیدند. ساعتی در روز می را فقط چند

بشِ متحدِ کیبوتس جن"و  "آرتْزی کیبوتس "های  هایی هم در بروز و ظهورِ دین در این ساختارها وجود داشت. کیبوتس تفاوت

باشند.  "خدا هایی بی صومعه"کردند  خداهایی قرص و محکم، که با افتخار سعی می سکوالر )دنیوی( بودند، و حتی بی "

کردند. اما با  شان را تحقیر می مادری-طرف( هم، یهودیتِ متعارفِ پدر بی های جریانِ غالب )اکثریتِ بسیاری از  کیبوتس ی

شان مقدس و شبِ  ها بازهم برای شب . جمعه474باشند های یهودی داشته شان مشخصه تند جماعاتِ تازهخواس ها، می وجود این

شد از  هم اگر می گذشت و در روز شنبه  ای سفید و غذای خوب برگزار می شد که همراه با سفره شَبباط )شنبه( حساب می"

ترین روز  روز کیپپور)عید کفاره و توبه، بزرگ"ا تاخیر، ه ها، آن هم بعد از مدت کشیدند. بعضی از کیبوتس کارکردن دست می

شان هم، مراسمِ  های ها  برای بچه ها  پذیرفتند. اعضای کیبوتس ی کیبوتس های آینده عنوانِ روزِ بحث از نگرانی  را به "یهودیت(

 داشتند.   "بار و بات میتزْواه )جشن تکلیف برای پسران و دختران("اشتراکیِ 

                                                                 
 ها در یهودیانِ معاصر، از نوع ابرازِ هویتِ قومی است و نه الزاما دینی. بخشِ قابلِ توجهی از ابرازِ هویت - 474
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شاوُت )برداشت "خواندند، اما تعطیالتی مثلِ  ها  مثل یهودیان معمولی، روزانه نمازهای چندگانه نمی بوتساعضای   کی

خوراک، و   گرفتند، همراه با رقص، و پَسَح )عید آزادی از فرعون( را جشن می "سوککوت )بعد از برداشت پاییزی("، "گندم(

شکلی برجسته از طرف اعضا احیا شد. در مجموع،  به ")تولد درختان( تو بیشوات"مراسم. یکی از تعطیالتِ یهودی به اسمِ 

 ها  باالترین اهمیت را داشتند.  تعطیالتی با عناصرِ کشاورزی، مثلِ پَسَح، و سوککوت، برای کیبوتس

بوتس  ای تاسیس شدند، که به تشکیلِ جنبشِ مذهبیِ کی شکلی خوشه پیش از تاسیسِ اسرائیل، به  های  مذهبی، کیبوتس  

 . ریزی شد پایه 1946بود که در  "عین تزوریم"منجر شد. اولین کیبوتس  مذهبی 

 سازی  دولت

)بعد از جنگِ اول، و برای قیمومیتِ فلسطینِ بعد از عثمانی( و راه افتادنِ موج اقامت جویانِ یهودی  "ی بالفور بیانیه"با صدور 

کم تعادلِ  آمد.  این موج کم ( پیش1929( و در هبرون )1921رشلیم )ای در او های ضدِعرب و ضدیهودی به فلسطین ناآرامی

بود؛  عرب در عمل، دائمی شده-، خشونتِ یهودی1930ی  زد. در اواخر دهه هم می ی منطقه را داشت به شناسانه جمعیت

 هم مشهور است.  "خیزشِ بزرگ"ها به اسم  شناسیِ فلسطینی در تاریخ 39تا  1936های  در سال "شورش عرب در فلسطین"

شد، و مشق و تمرینِ  یا ساخته  خریده  ای را بازی کنند. تفنگ ها  شروع کردند تا نقش نظامیِ برجسته اعضای کیبوتس

های نظامیِ جنبشِ ییشوو  ها  را در فعالیت ، نقشِ کیبوتس475مردِ اسرائیل تیراندازی کردند. ییگال آلون، سرباز و سیاست

 د:ده شرح می  476یابی( )اسکان

راهبردی -هایی بر اساسِ نیازهای سیاسی های پیشگام از همان اولِ کار، حداقل در بخش ریزی و تکاملِ کارِ صهیونیست برنامه"

تنها متاثر از مالحظاتِ توانمندیِ اقتصادی بود، بلکه و حتی اساساً برحسبِ  ها نه گاه شد. مثال، انتخابِ محلِ سکونت تعیین می

باید   ای ممکن ها در آینده گاه هایی از سکونت چنین بلوک گاه، و برحسبِ نقشی که این راهبرد کلیِ سکونتنیازهای دفاعِ محلی، 

ها  اساس بود که زمین و با تمامِ قوا. بر همین  کننده ای تعیین گرفت؛ یعنی نقشِ احتمالی در مبارزه بازی کنند، انجام می

 شدند.  ردستِ منطقه احیا میهای دو خریداری شده یا در بیشترِ موارد در بخش

شد که فلسطین بین  وقتی معلوم 1930ی  ی داشتند. تا اواخرِ دهه ها  هم نقشی در تعریفِ مرزهای دولتِ آینده کیبوتس  

ها در دولتِ  کنند که این زمین شدند تا تضمین ها  در مناطقِ دورافتاده تاسیس می شود، کیبوتس ها تقسیم می ها و یهودی عرب

                                                                 
هی و اشترن متهم به عملیات تروریستی و  های ایرگون، له زیرزمینیِ هاگانا. گروهی که در کنار گروه ی ارتشِ ی پالماخ، نیرویِ ضربتِ زُبده فرمانده - 475

 طلب و نیز غیرِ فلسطینیان( است.  ، یهودیانِ صلح جنایت علیه بشریت )زنان، کودکان و مردانِ فلسطینی
های  ی ساکنان و شهرک در فلسطین انجام گرفت و نیز خودِ مجموعه 1948به بعد تا  1860هایی که برای اسکان یهودیان از سالِ  و تالش  جنبش - 476

 آنان.
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 "یازده برج و باروی تازه"های   ، یک روز بعد از یومِ کیپپور، کیبوتس1946پیوندند. در سال  های دیگر می به زمین یهودی

ی  تری بدهند که بهتر بتواند این منطقه سرعت در بخشِ شمالیِ صحرای نِقِب تشکیل شدند تا به دستِ اسرائیل ادعای محکم به

ی مارکسیستِ جنبشِ  کیبوتس ، کیبوتس  آرتزی، در برابر تقسیم،  صاحب شود. دستهحاصل، اما مهم از نگاه راهبردی را  بی

 آن مخالف بودند.   ها با کرد که عرب ها به فلسطین هم دفاع می بود، اما از مهاجرت یهودی "حلِ یک حکومت راه"طرفدارِ 

شده در کشورِ تازه  درگیری با حیثیتی تقویتبا دولت اسرائیل جنگیدند، و از این   اعراب 1948ها  در جنگِ  اعضای کیبوتس

های سوری به سمتِ جلیله، با کوکتل  کردنِ پیشرویِ تانک شان بیرون آمدند. اعضای کیبوتس  دِگانیا در متوقف شده متولد

ساخت.  ای که جنگ را برد، گلوله می متری میلی 9های سبُکِ  مولوتوف مفید واقع شدند. ماگان میکاییل برای مسلسل

رشد  "صنایع نظامیِ دولت اسرائیل"بعدا از کیبوتس  جدا شد و تا تبدیل به   ی زیرزمینیِ تسلیحاتی ماگان میکاییل، ارخانهک

 کرد.

 بعد از تاسیسِ دولت 

ها  پیش آورد. مهاجران  هایی برای کیبوتس ها و فرصت تاسیسِ اسرائیل و سیلِ فراریانِ یهودی از اروپا و دنیای عرب، چالش

حال به  ها  این فرصت را ایجاد کردند که از طریقِ اعضای تازه و کارگران ارزان گسترش پیدا کنند، اما در عین کیبوتس  برای 

کردند که  های  اشکنازی )یهودیان اروپای مرکزی( باید خود را با اعضایی هماهنگ می این معنی هم بود که کیبوتس

ها  اهل اروپای شرقی بودند، که ازنظرِ  ی اعضای   کیبوتس ، نزدیک به همه1950 . تا سال477ِشان بسیار دور از آنان بود پیشینه

عنوانِ کارگر  به 478"میزراحی"ها  از یهودیانِ  فرهنگی با یهودیانِ مراکش، تونس و عراق تفاوت داشتند. خیلی از کیبوتس

 [مندِ منبع نیازاما کمتر مایل بودند که به آنان عضویت اعطا کنند. ]  کردند، استفاده می

                                                                 
 بودند. یعنی از شمال آفریقا/ خاورمیانه/  آسیای مرکزی/هند آمده - 477
اجیک، ازبک، ای: بابلی، کوهستانی ]عراقی، سوری، بحرینی، کویتی، داغستانی، آذربایجانی، ایرانی، ت یعنی یهودیان شرقی )آسیایی و خاورمیانه - 478

است. غیر از   پاره از نظرِ هویتِ یهودی و میزانِ گرایش به مذهبِ یهود به شدت تکه "اسرائیل"ی یهودیِ  افغان، قفقازی، کرد، هندی و پاکستانی[(. جامعه

)یهودیان اروپای غربی( هم وجود دارند.  های اشکنازی )یهودیانِ اروپای مرکزی و کشورهای اسالو و لیتوانی و لهستان( و سفاردیم ها، گروه گروه میزراحی

تبارِ،  داند. در میان جمعیتِ یهودی های متعددِ جامعه می تر از سایرِ دسته دسته، از نظرِ معنوی و حتی جسمی خود را برتر و برگزیده  هر یک از این سه

تبارانِ مومنِ بسیار ارتدکس )از  گی از افراط تا تفریط؛ از یهودی بیدهای  به تدین و تقید به دین وجود دارد، قط شده بندی  های بسیار متفاوت و قطب نگاه

ی جامعه هم، به  های اداره خدا که همه بر سر مالک تا به شدت موافقِ آن( تا مومنانِ معتدل، تا یهودیانِ سکوالر، الییک یا بی "شدت مخالف اسرائیل به"

ی  ها را چندین سال پیش برای ارائه دینان و سکوالرها، رستوران ها، جلویِ چشم بی که ارتدکس . شدتِ این اختالفات چنان است اند شدت با هم مخالف

های  های علمیه برای نظارت به حرام و حالل بعضی رستوران ی مذهبی از حوزه غذای حالل )کاشر( تحریم کرده و در مواردی پلیسِ خودخوانده

ها، سرنوشتِ شهر قدس  در برابر اشغال، ملتِ یهود، دینِ یهود، دولتِ یهود، رابطه با فلسطینیان و عرب ی اینان فرستادند. موضعِ همه کننده می درخواست

ی  از اینان به چشم و ... کامال با یکدیگر متفاوت است و در مواردی هم، با مواضعِ اسرائیل، کامال زاویه دارد؛ اما در کل. مخالفت و مقاومتِ کامالً موثر

ها را قبول  دانند و هیچ کدامِ قبلی شناسند، دینِ خود را  جدا می رِ این همه، سامریون که خود را محافظِ اصیلِ توراتِ اصیلِ سامری میخورد. در کنا نمی

در این جامعه  و یهودیانِ ضدصیونیسم در این جامعه و در جهان هم مطرح است که  "صلح، همین حاال"ی یهودیانِ  ندارند. از طرفِ دیگر مسئله
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ها حتی در  ها بعضی وقت شدند. این جدایی های دردناکی می مشاجراتِ اعتقادی گسترده بودند، مشاجراتی که منجر به جدایی

شد. اسرائیل در ابتدا هم از طرف  داد و حتی به تضاد و دشمنی در بین اعضا منتهی می های  منفرد رخ می بینِ افرادِ   کیبوتس

گوریون  ، اما دیوید بن479سالِ اولِ پیدایش، اسرائیل عضوِ جنبشِ عدمِ تعهد بود بود. در سه شناسایی شدهآمریکا و هم شوروی 

هایی در جنبشِ کیبوتس  ایجاد کرد.  کم طرفِ غرب را گرفت. پرسشِ طرفداری از این یا آن طرفِ جنگِ سرد، شکاف کم

ها  حتی اعضای  ند و چندتایی از کیبوتسهای سیاسی از هم تفکیک شد های غذاخوری بر سر همین بحث سالن

زداییِ اصلی پس از دادگاه اسالنسکی پیش آمد که در آن،  گی و توهم شان را مجبور به خروج کردند. سرخورده مارکسیست

 در پراگ دادگاهی شد.  "زَئیر هاشومِر هات"ی  فرستاده

غربی پیش آمد. آیا اعضای کیبوتس  درآمدی را که حاصل از جنجالِ دیگری بر سرِ توافقِ تاوانِ خسارت بین اسرائیل و آلمانِ 

عام یهودیان( اجازه داده  گانِ هالوکاست )قتل مانده گرداندند؟ اگر به باقی ضرر و زیانی بسیار شخصی بود باید به کیبوتس  برمی

ها  این  د؟ عاقبت، بسیاری از کیبوتسبو دارند، معنای این کار در برابرِ اصلِ برابری چه شد که پولِ تاوان را برای خود نگه می

گانِ هالوکاست، همه یا درصدی از تاوانِ دریافتی را برای  یافته دادن به نابرابری حل کردند و اجازه دادند نجات مشکل را با راه

 رفت.  ر میکا های تفریحیِ جمع به گشت برای گسترشِ ساختمانی و حتی فعالیت دارند. آن مقداری که به جماعت برمی خود نگه

های مختلفِ  ، شکاف بین دسته1954و  1948های  وقتی که در نهایت سه فدراسیون  کیبوتسی  پیدا شدند، در بینِ سال

 "ماپایی"به حزبِ  "ایهود"درونِ جنبشِ کیبوتس  باال گرفت؛ هر کدام از این سه، متمایل به سه حزب کارگریِ مختلف بودند: 

 . "ماپام"به  "آرتزی"، و "ت هاآوُداآحدو"به  "موهاد"گرایش داشت، 

ی  شان برخوردار شدند. در دهه های اولِ استقالل از بهبودِ تدریجی و یکنواختِ استانداردِ زندگی ها  بعد از دهه اعضای کیبوتس

ها   تر از عمومِ جمعیتِ اسرائیل رشد کرد. خیلی از استخرهای شنای کیبوتس ها  تند ، استانداردِ زندگیِ کیبوتس1960

 [نیازمندِ منبع گردد. ] شان به همین دهه برمی تاریخ

 

خیلی از    60و  1950های  ی خود در ماشینِ دفاعیِ اسرائیل. در دهه ها  بازهم ادامه دادند به ایفای نقشِ برجسته کیبوتس

گذاری کردند.  اهنگِ رزمنده( پایهاسمِ ناهال )جوانانِ پیش ها  را در واقع گروهی از نیروهای دفاعی )ارتشِ( اسرائیل به کیبوتس

                                                                                                                                                                                                          
ی مجلس )کِنِسِت( برای دولتِ تماماً  اند؛ از جمله مقاومتِ اخیر دربرابرِ مصوبه سازیِ کل فلسطین نشان داده های یهودی هایی دربرابر سیاست قاومتم

گیِ آرا در بینِ یهودیان و نیز مسیحیان که  هم ریخته به  مینگانِ سنتاً غالب بر اسرائیل، از ه . اما در کل، نخبه  /q3Zz4B2https://bit.lyیهود: 

کند،  های فاسد و فرصت طلبِ عرب، استفاده می های دولت ی این سرزمین و نیز سوء استفاده طور مسلمانان هفتاد و دو فرقه اند و همین هفتاد و دو فرقه

 ی جهان. برد. جامعه هاست که به پیش می گانِ حاکم را سال  امنیتیِ نخبههای مثال کرده و سیاست  ی اعراب را بهانه جویانه و رفتارِ ستیزه
 کرد. آمدند و شوروی آنان را مترقی معرفی می حساب می ی شوروی به کشورهای بیطرف در جنگِ سردِ آمریکا و شوروی، که عمال در جبهه - 479

https://bit.ly/2B4Zz3q


416 
 

شد. در جنگ شش روزه که اسرائیل  گذاشته های  ناهال در مرزهای پرمنفذ و پرتالطمِ حکومت بنیان بسیاری از این کیبوتس

بدست  1960ی  ها در دهه ها  بودند. حیثیتی که کیبوتس ی نفرشان از اعضای کیبوتس 200سرباز را از دست داد،  800

 15ها  درصد مردمِ اسرائیل  کیبوتسی  بودند، همین 4که فقط  نِسِت )مجلسِ اسرائیل( بازتاب پیدا کرد. در حالیآوردند در کِ

 دادند. درصد اعضای مجلسِ اسرائیل را تشکیل می

ی  طبقهکارگر، یا  ها مشاغل طبقه اند. اعضای آن ها  از هر نظر در حال پیشرفت رسید کیبوتس نظر می ،  به1970ی  تا آخر دهه

 دهقان را داشتند، با وجودِ این، سبکِ زندگیِ طبقه متوسط را داشتند.

 افت و بازسازیِ ساختاری  

با گذشتِ زمان، حسِ معرفیِ خود با استفاده از حیثیت و  اهدافِ کیبوتس ، در اعضا سست شد. علتِ این فرایند هم ناامیدیِ 

بندیِ طبقاتی و نابرابریِ ناشی از رشدِ  ی داخلی و هم در اثرِ الیهی فرآیندها شخصی در بینِ اعضای کیبوتس  در نتیجه

ها  راه  هایی در بیرونِ کیبوتس دارانه بود. در طیِ گذشتِ چندین سال، بعضی از اعضا، کار و کاسبی عملکردهای سرمایه

های کیبوتسی   های فردی و ارزش ارزشبودند. تعادلِ بینِ  بودند، و با این کارِ خود، قدرت، اعتبار و حیثیت جمع کرده انداخته

های  ها و جبران ی کار هم از این اوضاع تاثیر منفی گرفت. تاکید هایی بر روی ترمیم شدن، و انگیزه شروع کرد به نامیزان

 ها به موازاتِ یک بحرانِ سختِ اقتصادی اتفاق افتادند.  وری را تشویق کنند. این فرایند اجتماعی شد تا بهره

های اخالقی و ساختاریِ    ی اسرائیل، بنیان ی جامعه سازی و پذیرشِ باورهای غیرِ تعاونی در همه ی خصوصیفرایندها -

 ها  سر در آوردند و نفوذ پیدا کردند. ای از کیبوتس ها  را زیر تاثیر برد، و با گذشتِ سالیان، نسلِ تازه کیبوتس

ای  بودند تا بتواند الگوی رفتاری شده شده ساخته بت و نهادینهی تالش برای آفرینشِ چارچوبی ثا ها  بر پایه کیبوتس   -

مندی،  های مشترک بپردازد. تالش برای کاشتنِ چنین الگوی قاعده مطرح کند که با موفقیت به مدیریتِ تحققِ ارزش

آن و نظامِ  ای بود که  متناسب با رشدِ  های عملِ کیبوتس ی نیازمندِ کاربردِ خالقیت در گزینش و بکارگیریِ شیوه

ی پیرامونی باشد؛ اما رهبریِ کیبوتس ، صاحبانِ ابداع و فکرِ خالقه، و اندیشمندانِ  متغیر کیبوتسی  و جامعه

شد یا منتهی به پذیرشِ  کردند، کاری که منجر به شکست در برخورد با تغییرات می سنج و منتقد را سرکوب می نکته

 کردند.  ایِ کیبوتس  را نفی می یهای که اصولِ پا دارانه های سرمایه حل راه

از الگوهای اسکانِ   ی اسرائیل، سال، جامعه ها  الگوهای اسکانِ روستایی داشتند، اما با گذشت چندین کیبوتس   -

ی اسرائیل، خواستارِ  ِ جامعه نشین و اکثریت ی کیبوتس  آهنگی بینِ الگوهای جامعه شهری تبعیت کرد. نبودِ هم

جمعی و اشتراکی فرصتِ  ی مدلِ دسته ی اسرائیل شد، اصلی که به ادامه ها و کلّ جامعه بوتسپیوندی محکم بین کی
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نشین و  های یهودی سرزمین "اسرائیلی کردنِ-تمام"خاطرِ ضعفِ داخلی و نبودِ مشروعیتِ سیاستِ  داد )به رشد نمی

 اشغالی از سوی اسرائیل(. 

بودند و ساختاری بودند برای تحققِ رویای صهیونیستی. در آن  ها  در طیِ دورانِ پیشگامی تاسیس شده کیبوتس   -

  بودی و بهروزیِ کلِ جماعت بکار بگیرد، شد که حداکثرِ تالش خود را برای نیک از هر عضوی خواسته می  دوران،

فردی  تر بود که با مشکالتِ مشترکِ اش راحت عنوان گروه، برای کیبوتس  به  عالوه، یعنی: کیبوتس  و حکومت. به

داد تا در آن دوران، تعدادِ زیادی آدم را برای حفظِ امنیتِ جماعت استخدام  که به آن اجازه می ای  نکته–برخورد کند 

برای تحققِ اهدافِ   های زندگی در آن دوران، ی زندگی نسبت به سایر شیوه دلیل، این شیوه همین کند، و به

 تر بود. صهیونیستی مناسب

های انتزاعی و تصوری بود و نه بر  ی ایثارگریِ اعضا در راهِ شالوده ها  تا حد زیادی، بر پایه تسی کیبو مفهوم اولیه -

های  ی پیشگامی و افتِ اهمیتِ ارزش دلیلِ افتِ روحیه به  ی پیشگامان، بعد از دوره  ی الغاءِ کار، و بنابراین، پایه

 ایثارگری، پیوندِ بینِ اعضای کیبوتس  کم شد.

ی اسرائیل، بسیار  در جامعه  شد، ها و اهداف ملی برداشت می ی کیبوتس ، ابتکارِ عمل برای ارزش از کلمهوقتی که  آن -

اش معرفی کنند. با  ویژه و اهمیت-تر بود که خودشان را با کیبوتس ، کار شد و برای اعضا، راحت از آن قدردانی می

ی اسرائیل، نقشِ  های اجتماعی در میان جامعه گی ستهها و برج حداقل رسیدنِ اهمیت شدنِ قدردانی از آن و به کم

 هویتِ کیبوتسی  تضعیف شد. 

قادر نبودند باالرفتنِ استانداردِ زندگی را مدیریت   های جماعتیِ اشتراکی، خاطرِ با معنا ماندنِ ارزش ها  به کیبوتس   -

خیلی از اعضا؛ و همین تغییرات باعثِ ها سرانجام منجر شد به تغییراتی در الگوهای زندگیِ  کنند؛ این باالرفتن

 ای شد که با این تغییرات هماهنگ نشد.  تضعیفِ مناسبت و معناداریِ چارچوبِ اشتراکی

ِ کیبوتس  در جلوگیری از ورودِ آن فرایندها، جوامعِ کیبوتسی  را در معرضِ  گردانی و شکست فرایندهای جهانی -

باشند، اعضا در  شان تلویزیون داشته شد که در خانه که به اعضا اجازه داده فرهنگِ متفاوتی قرار داد. مثال، بعد از این

توانستند  گرفتند و می پاداش می  ها بر حسبِ کارشان، آدم  ها، قرار گرفتند که در آن زندگی "زندگیِ شیرین"معرضِ 

شان  کرده و مدیریت مقابله توانستند با این فرایندها ها  نمی چیزهای لوکسِ مختلفی برای خودشان بخرند. کیبوتس

 کنند. 

ها  هم مثل  کیبوتس  اش، تضعیفِ باورهای سوسیالیستی در سراسر جهان بود، فروپاشیِ بلوکِ کمونیستی، یک نتیجه -

 ها دچارِ این وضع شدند. باقیِ سوسیالیست
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گیری  های چشم ها کردند، و تنش نها شروع به  بیرون رفتن از آ ، خیلی دنبالِ اوجِ بحرانِ کیبوتس  ، به1980ی  در طی دهه

 نیفتادن از اوضاع، شروع به قبولِ تغییرات مختلفی کردند. خاطرِ عقب ها  به آمد. بعضی کیبوتس خاطرِ وضعیتِ اقتصادی پیش به

 بندی شوند:  نوعِ اصلی تقسیم توانند به سه تغییراتی که اتفاق افتادند می 

 ی خدما ِ  کیبوتس  سازیِ گسترده خصوصی -

است. هرچند که بیشترِ این  ها  نفوذ کرده ی گذشته به خیلی از کیبوتس سازی در طی دو دهه گونه خصوصی ، این رواقعد

سازی  های ی که خصوصی آمدند. در حالِ حاضر، خیلی از کیبوتس حساب می فرایندها در مسایلی رخ دادند که نسبتا جزئی به

هایی که زمانی  اند؛ نظام ام آموزشی و بهداشتیِ خودشان را هم خصوصی کردهگیرند( نظ اند )بعضی از آنان یارانه می شده

 آمدند. ]مرجع؟[ حساب می نزدنی به دست

 دستمزد افتراقی ) متفاو ( -

گرفت که متناسب با نیازهایش بود، و ربطی نداشت  ی برابری می ی مشهورِ کیبوتس  این بود که هر عضو بودجه یک مشخصه

دهند، متفاوت پول  ی کاری که انجام می ها، اعضا بر پایه داد. اما حاال در خیلی از کیبوتس اری که انجام میی ک به نوع و اندازه

 کنند. دریافت می

 ها انتقالِ دارایی -

به مالکیتِ فردیِ   عنوانِ جماعتی تعاونی[، اند ]کیبوتس  به هایی که متعلق به کیبوتس  کند به انتقالِ بعضی از دارایی اشاره می

. این اموال شامل 480سازیِ خدمات( سازیِ حقیقی است )برخالفِ خصوصی کار عمالً  به معنای خصوصی اعضای  کیبوتس . این

شود. این تغییر به  در بین تجهیزاتِ تولیدی کیبوتس  می "ابزار مجموعه"کنند، و نوعی   ها زندگی می هایی که اعضا در آن خانه

 هایی بفروشند یا به کسی دیگر واگذار کنند. ها را با رعایت محدودیت این داراییدهد که هر دو نوعِ  اعضا امکان می

گیری در سَبْکِ زندگیِ خود دادند، دائماً زیاد شد، و در  های ی که تغییراتِ چشم ، تعدادِ کیبوتس1990ی  ی دهه از میانه

ها  هنوز هم  شماری از کیبوتس عدادِ انگشتطوری که تنها ت کم افت کرد، به حال مقاومت نسبت به این تغییرات کم همان

جاست که هر کیبوتسی  فرآیندهای مختلفِ تغییر را متحمل  ی مهم این کنند. اما نکته تر عمل می برطبقِ الگوهای سنتی

های آخرِ خطِ  ها، که معتقدند این تغییرات نشانه های خیلی زیادی هستند، چه در بیرون یا درون کیبوتس است. آدم شده

ی جِزریل،  در دره "مِگیددو"اند،  ها  رسما دست کشیده یبوتس  هستند. در میانِ جماعاتی که اخیرا از جمعِ کیبوتسک

 [نیازمندِ منبع ی باال و بِیْت نیر در صحرای نِقِب و ...  هستند. ] ریم در جلیله  گوش هاگ

                                                                 
 بعد از انتقال دارایی به شخص، نه. درآمد خالص به کل کیبوتس  و اعضایش برمی گردد، اما  در خدمات، - 480
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ها   های نخستینِ کیبوتس ی ارزش که عیناً بر پایه ای الگوی کیبوتس ی–اند  را ایجاد کرده "کیبوتس -نو "این فرآیندها 

 "مدلِ اشتراکی"دهند، با عنوانِ  های نخستینِ کیبوتس  ادامه می های ی که کارشان را بر اساسِ ارزش نیست.   کیبوتس

 شوند. می   شناخته

 ی پرداختِ دستمزد    الگوهای تازه

 این روزها سه الگوی پرداخت وجود دارد: 

که هر عضو چه  کنند، فارغ از این شان برابر دریافت می تیِ اشتراکی/کیبوتس  شیتوفی، که اعضایکیبوتس  سن  (1

 کند. می

ایِ دستمزدِ  همراهِ بخش پایه اش به کیبوتس  مختلط/ کیبوتس  مِشاُلو، که در آن هر عضو درصدِ کوچکی از حقوق  (2

 کند.  ی اعضا را دریافت می مساویِ همه

اش از کار،  و گاهی  هادِش، که در آن درآمدِ هر عضو صِرفاً عبارت است از درآمدِ فردی میت کیبوتس / کیبوتس -نو  (3

 شود. شاملِ شامل درآمد از سایرِ منابعِ کیبوتسی  هم می

هستند،  "کیبوتس -نو"( االن از الگوی ٪72ها  ) واحد از کلِ کیبوتس 188ی دانشگاهِ حَیْفا،  گرفته بنا به پژوهشِ انجام

ی پژوهشِ کیبوتس  و آرمانِ  شان کرد.  دکتر شلومو گتز، رییسِ موسسه تر تعریف توان فردگرایانه های ی که می سکیبوت

های  بیشتری وجود خواهند داشت که به این یا آن الگوی جایگزین  ،   کیبوتس2010تعاونی، معتقد است که تا پایانِ سال 

 تغییر وضعیت بدهند.

 ایدئولوژیِ جنبشِ کیبوتس 

  دلیل، ها سکوالر و غیرِدینی بودند. به همین ی موجِ دومی مهاجرینِ اولین موجِ مهاجرت بیشترشان مذهبی بودند، اما عمده

یکی از رهبرانِ صهیونیست، این نکته را به این صورت   اخالقیاتِ یهودیِ کار، جای سلوکِ مذهبی را گرفت. برل کاتزنلسون،

   "رود. اش می دنبال رود، حضورِ الهی هم به یهودی می هرجا که کارگرِ"بندی کرد که  جمع
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عنوانِ  شد، فلسطین به به دست می که دورتا دور اروپایِ شرقی دست 482ییدیش 481صهیونیستیِ در ادبیاتِ معاصرِ ضد

شد. ]مرجع؟[ اعضای کیبوتس  سرخوشیِ عمیقی در برگرداندن حیات به زمین حس  ، مسخره می"سرزمینی که مرده"

شمار و سختِ دیگری برای پیوندزنی، تا زمین  های بی ها و فعالیت کاری، زهکشیِ باتالق ند، با کارهایی مثلِ درختکرد می

نشینانِ صهیونیست در موقعِ درخواست کمک مالی  ها  و شهرک استثنا باتالقی( را حاصلخیز کنند. ]مرجع؟[ کیبوتس )زمینِ بی

 کردند. ]مرجع؟[ معرفی می "صحرا شکوفاندنِ"های خود را  از دیگران، فعالیت

این دلیل   ها را به گذاری شدند. این زمین پایه "ساحلیِ شارون دشتِ"و  "ی جِزریل دره"، "اردنِ باال  درهْ"ها  در  اولین کیبوتس

ها  ن زمینها معتقد بودند که جمعیتِ عرب، از آبادکرد بودند که مردابی بودند و ماالریا زده. صهیونیست برای فروش گذاشته

شان این بود که دشمن کشاورزانِ عرب،  آورد. ]مرجع؟[ رهیافت شان منافعی اقتصادی با خود می شوند چون برای شکرگزار می

شان. ]مرجع؟[ اولین  شان اِفِندی یا اَفَندی= ارباب، به ترکی بود(، نه همتایان کشاورزِ یهودی دارانِ عرب هستند )که اسم زمین

ای ایجاد کنند که برابر  امیدوار بودند که چیزی بیشتر از کشاورزِ صِرف باشند. دنبالِ این بودند که جامعهها   اعضای کیبوتس

 باشد و آزاد از استثمار. ]نیازمندِ مرجع؟[

شان در جاهایی شبیه کمونیسم بود. کارل  هایی کالسیک و متعارف نبودند، هرچند که نظام ها  مارکسیست اعضای کیبوتس

ها با صهیونیسم دشمن.  ملت مشترک بودند و لنینیست-بندیِ متعارفِ دولت ردریک اِنگلس هر دو در تحقیرِ فرمولمارکس و ف

های آنارشیستی جذب  ها، تابنکین و یاری، در ابتدا به سمت آرمان ، دو تن از رهبرانِ کیبوتس1930ی  همه، در اواخرِ دهه با این

ها او را شِمِش هاآمیم )خورشیدِ  استالینی که خیلی–اشتِ دیکتاتوریِ استالین شان را به سمتِ بزرگد های شدند، و جنبش

 سمت و سو دادند.  –نامیدند ها( می ملت

نیست، استالین  "کمونیست بِشو"اتحاد شوروی، در سازمان ملل به تاسیس اسرائیل رای داد. وقتی معلوم شد که اسرائیل 

هایی بزرگ و  پلماتیک و نظامی اش در دنیای عرب رفت. این جریان باعثِ بحرانسراغِ منافع دی دشمن شد و اتحاد شوروی به

در  1952های نمایشیِ رودلف اسالنسکی در  شد، بخصوص بعد از دادگاه "آرتزی ها"و  "موخاد"خروجِ انبوه، هم در کیبوتس  

 "ی دکترها توطئه"طور پس از جنجالِ  همینشده یهودی بودند و  ها بیشترِ مامورانِ حزبیِ متهم و اعدام شهر پراگ، که در آن

                                                                 
هی، اشترن، ایرگون  فرقِ روشنی بینِ یهودی و صهیونیست وجود دارد، فرقِ روشنی بینِ یهودی و صهیونیست با نیروهای مسلحی مثلِ ایرگون، له - 481

نی بوده و هستند که از همان قرن نوزدهم، با تفکری به اند. یهودیا عام و تروریسم بوده بشریت، قتلِ گی متهم به جنایت علیه و هاگانا وجود دارد که همه

در ضمنِ مذاکراتِ  1978استناد به یهودیت. از  اند، چه با خواستگاهِ مذهبی و توراتی و چه از سکویِ سکوالر و بی شدت مخالف بوده نام صهیونیسم به

 است. "دو دولت، دو ملت"اش  ، که اولین هدف"اکنون  صلح، هم"صلح با مصر، گروهی متولد شد به اسمِ 
های اسالو، و  ای از زبان مادریِ آلمانیِ علیا، هم جوش با عناصری از عبری و آرامی و نیز زبان ها(، آمیزه زبان یهودیان اروپای مرکزی )اشکنازی - 482

 های رومَن با خط عبری. هایی از زبان رگه
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در بستر  1953ها  وقتی استالین در اول مارسِ  ها، خیلی از کیبوتس . با وجود این483در مسکو که بیشترشان یهودی بودند

ولتی در گریِ د سامی های کمونیستی و ضد ورزی را لغو کردند. با وجودِ خشونت "پوریم"مرگ افتاد، باز هم به احترامِ او جشنِ 

زَئیر )گاردهای جوان(، استالین را  های  چپِ تندتر، مثلِ هاشومر هات اتحادِ شوروی و اقمارش، خیلی از عضوها در کیبوتس

این نگاه را بازتاب  "اَل هامیشمر )در رصدگاه("ی حزبیِ  دیدند. نشریه  ای از ترس و احترام می و با آمیزه "اردوگاهِ صلح"رهبرِ 

 داد.  می

ها  در داخلِ خود هم،  کرد. کیبوتس اسرائیل کار می "بازار آزادِ"های اشتراکیِ درونِ نظام عمدتاً  عنوانِ بنگاه س  بهکیبوت 

شدند و مشارکتِ کامل در انتخاباتِ  های کیبوتس  برگزار می ویژه-آوردند، با انتخاباتی که برای کار عمل در می  دموکراسی را به

انداختند. مناسکِ مذهبیِ یهودی در  ها رای می استایِ خطوطِ ایدئولوژیِ جنبشِ کیبوتس  در آنای که اعضا عموما در ر ملی

 شدند. های  چپِ تندتر ممنوع بودند یا با اکراه مواجه می خیلی از کیبوتس

 های جماعتیِ معاصر نبودند:  ی بنگاه  ها  تنها نمونه کیبوتس

بود. در مشاو، بازاریابی فروشِ  اسمِ مُشاویم، مشاو( را دیده های جماعتی )بهجنگ هم، پیدایش و تکاملِ روستا-فلسطینِ پیشا

 های زندگی خصوصی بودند. ]مرجع؟[ ی زراعتی اشتراکی بود، اما سایرِ جنبه محصوالت و خریدهای عمده

 .484شد "کارگر"و  "مِرِتز"، "کادیما"ها، نصیبِ احزابِ  ، بیشترِ رایِ اعضای کیبوتس2009در سال 

 گیِ اشتراکی و جماعتیزند

شکلِ فردی مالک ابزار، یا حتی لباس  ها  به شد. اعضای کیبوتس می نهایت جدی گرفته بی 1970ی های دهه اصلِ برابری تا سال

شکلِ  ای به شدند. اگر عضوی هدیه ی مشترک تبدیل می شدند به گنجینه نبودند. هدایا یا درآمدی که از بیرون دریافت می

هایی در بینِ  بحث  –خرجِ والدین خارج به مثلِ دیداری از یکی از بستگان، یا سفری به–کرد  دریافت می 485نخدماتیْ رایگا

ها. تا همین اواخر هم، اعضا در سالن غذاخوریِ جماعتی غذا  افتاد در موردِ برازندگیِ پذیرشِ این نوع هدیه  جلساتِ اعضا راه می

 شد.    می به وجه مهمِ زندگیِ جماعتی دیده عنوانِ وفاداری خوردند. همین نکته به می

                                                                 
د یهود، در اواخر عمر استالین، قرار بوده گروهی دکتر، اکثرا دکترهای یهودی، استالین و ی ادعاییِ ض در این سناریو ی کارزار تبلیغاتی و توطئه - 483

کند. چند هفته  فوت می 1953شود. استالین در  یهودیان از سرِ کار شروع می  صدها نفر و اخراج  دستگیری 1952قتل برسانند. سال  سایر رهبران را به

 شود که تمام قضیه ساختگی بوده. شوند. کمی بعد اعالم می شود و اسیران آزاد می بسته میبعد پرونده به ادعای نبودِ شواهد کافی 
 هر سه سکوالر و غیرِ راست.  مرتز و کارگر، چپ، و کادیما، میانه رو و لیبرال )به معنای اجتماعی(. درهر صورت، - 484
485  
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 ها  بچه

شدند. یکی  ای مطرح شدند که باید حل می های اخالقی دنیا آمدند، ناگزیر بعضی دوراهه ها در کیبوتس  به وقتی که اولین بچه

معمول، زنان فقط جزوِ ها این بود که کیبوتس  در تالش و جستجوی برابری بود، از جمله برابری جنسیتی. مطابقِ عرفِ  از آن

شدند. حال، برای  مقید می "قلمروِ خصوصی یا خانگی"خود به  به زاییدند، پس خود شدند، چون بچه می می دیده "اندرونی"

داری مقید  گی و بچه توانستند خود را منحصرا به وظایفِ خانه که آزاد بشوند و کیفیتِ جنسیتِ خود را ارتقاء بدهند، نمی این

به  "چایوتا باسل"آنان فرصت بدهد تا کارشان را در بخشِ کشاورزی و صنعتی ادامه بدهند.  خواست به بوتس  میبدانند. کی

 486"آموزشِ جماعتی اولین قدم است به سمتِ آزادسازیِ زنان."همین دلیل بود که گفت 

ای بود واقعی. گرایشِ  زندگی، دغدغهی راهِ جماعتیِ اشتراکی  ی والدبودن در زیرِ سایه در راستایِ برابریِ جنسیتی، مسئله

گذارِ کیبوتس  همگی بر این باور بودند  باشد. اعضای بنیان خواهد بر او سلطه داشته داند و می والدانه، بچه را ملکِ شخصی می

پسندانه شود. این فکر را هم داشتند که میلِ والدین به کنترلِ فرزند، خود که این راه به زیستِ جماعتیِ اشتراکی ختم نمی

 دهد تا به عنوانِ شخصیتی مستقل رشد کند. است و فضایی به کودک نمی

کردن  شان را با آموختن، بازی ها بیشترِ وقت های اشتراکی را ایجاد کردند، که بچه خانه گذاران برای حلِ این مسائل، کودک بنیان

 شان بودند.  های وز، بعد از کار و قبل از شام با بچهگذراندند. والدین سه یا چهار ساعت در غروبِ هر ر جا می و خواب در آن

ها از نظرِ مالی،  بودند. بچه جا آمده گذاران از آن ی پدرساالری که بنیان داریِ اشتراکی راهی هم بود برای فرار از جامعه بچه

کرد و پدرساالری را  حذف میشان وابسته نبودند و این خودش اقتدارِ پدر را  ها به پدران اجتماعی، حقوقی، یا سایرِ جنبه

 کن. ریشه

ی  شد با این روش، کیفیتِ رابطه ها بودند. حس می دیده مسئولِ نگهداری از بچه ها، پرستاران و معلمانِ آموزش خانه در کودک

ر محیطِ ها د شود، چون والدین مجبور نبودند که صاحبانِ انحصاریِ قدرتِ انضباطی باشند. بچه شان بهتر می ها و والدین بچه

                                                                 
بنا به طبیعتِ خود،   د هیچ نقشی را به زنان تحمیل کرد. طبیعی است که زن،توان و نبای گاندی در همین جا تعریضی به این رهیافت دارد: نمی - 486

ی  بسته کار بسیار مهم تربیت فرزندِ خود و مدیریت خانوار را در داخلِ خانه باز هم به عهده داشته باشد، کمی مثل گذشته، اما نه در پشت درهای

برابر فراهم شود که زنان به هر کارِ اجتماعیِ دیگری که بخواهند دست بزنند، اما حتی در این  چنان تقسیمِ کار و فرصتِ ، اما باید آن"پرده"اندرونی و 

های مردانه اتفاق بیفتد.حق نداریم الگوی زن خلبانِ جتِ جنگی و کوماندو و کارگر کارخانه را برای زنان  ساحت هم نباید هیچ تحمیل و تقلیدی از نقش

ان حتما و حتما باید از کارِ آشپزخانه رهاییِ معتدل و نه مطلق پیدا کنند به سمت کنشِ اجتماعیِ آزادانه. چنان که مدِ روز کنیم. اما در هر صورت آن

ی کیبوتس . آنان بر خالفِ الگو  خانه ی خودشان بزرگ شوند و  نه در کودک شان در خانه های دهند بچه خواهیم دید، زنان کیبوتس ی، امروزه ترجیح می

 های آموزش و بهداشت. اند، کارهایی در حوزه لیه، بعدا به کارهایی متفاوت با کارگری در مزرعه و کارخانه تمایل نشان دادهی او و تجربه
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ها در اشتراک با جماعت  بودند. مسئولیتِ مالیِ بچه دنیا آمده شدند که در یک سال با آنان به هایی بزرگ می جماعتی، و با بچه

 بود. 

گذارانِ کیبوتس  دِگانیا  ای از پایه توانست در گزاره ها بودند که می دنبالِ آموزشی پویا برای بچه گذارانِ کیبوتس  به بنیان

 دی شود:بن جمع

از آموزشِ رسمی به دانشِ برآمده از زندگی، از کتاب به کارِ بدنی، از انضباطِ اطاعتِ کورکورانه به نظامی از فعالیت و خالقیت "

 "در هوایی از آزادی.

شان ی محبوبِ کودک تبدیل کنند. کامال تجهیز خانه را به خانه کردند تا کودک شان را می ساالنِ جماعت بیشترین تالش بزرگ

خوبی  ی کودکان به محاصره است با حیاطی که برای نیازهای رشدیابنده"ی سنی را بتوانند بپذیرند.  کردند تا هر رده می

 "های بازی. باشَک، و زمین شده، همراه با گل و بوته، جاهایی برای قایم مجهز

بود و تاکید زیادی بر روی پرورشِ  درک شده ی نفوذِ نظریات فروید ی کودکی در زیرِ سایه های اولیه اهمیتِ تکامل در سال

های  ها و سنت جای گذارِ طبیعی از دیدگاه شد. در عمل، به ای به محیط پیرامون می حسِ فردیت، خالقیت و اعتماد پایه

پر  جای بال و گرفت و پرورش عمال به گی، به شستشوی مغزی و تزریقِ دیدگاه به کیبوتس  و جنبشِ کیبوتسی  انجام خانواده

شد. این روشِ پرورشِ  "گرایی فردیت"بیشتر در برابر  "رنگیِ تک"سازی و  دادن به حسِ فردیت و خالقیت، منجر به مشابه

ی تقریباً کاملی بود از سنگِ بنای زندگیِ  ها بود، بلکه جداییِ آگاهانه بچه "سازیِ اشتراکی"تنها  گیر نه شکلی چشم کودک، به

 ای.  ی هسته خصوص بر خانواده نواده، بهیهودی، یعنی: تمرکز بر خا

دیدیم  وقتی می"برانگیز و هشداردهنده بود:  ای تامل ها تجربه ها، ورودِ بچه گذارانِ اصلیِ کیبوتس هر چند، برای خیلی از بنیان

قاپند، شدیدا  هم میها را فقط برای خود، از چنگِ  بازی زنند، یا اسباب همدیگر را کتک می "پارکِ بچه"مان در  های اولین بچه

های خودپرستانه را  توانست این گرایش شدیم. چه معنایی داشت که حتی آموزش در زندگیِ اشتراکی نمی نگران و مضطرب می

   "شد. کم داشت نابود می مان کم ی آباد و بهشتِ( تصورِ اجتماعیِ اولیه کن کنند؟ ناکجاآبادِ )خیال ریشه

 بچه داری 
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شان در  جای آپارتمانِ والدین ها به ی داشتند که بر اساسِ آن بچه ها  نظام ، بیشترِ کیبوتس1970ی  تا دهه 1920ی  از دهه

 487بود. "الدیم بیت یه"شان  خوابیدند، که اسم های اشتراکیِ کودکان می خانه

ندهای نزدیکی با آنان شان کی هستند و پیو دانستند که والدین شدند، می ها مستقیما تحتِ نظرِ والدین بزرگ نمی اگرچه بچه

خانه  توانستند به سراغ کودک یعنی زمانی که می  انتظارِ آخرِ کار بودند، ی وقتِ صبح، والدین چشم کردند. در همه برقرار می

 ها را برای بازی با خودشان ببرند، به خود بچسبانند و عزیزشان کنند.    بروند و بچه

در اوجِ رونقِ این  ها خیلی جالب بودند. های زندگیِ  کیبوتسی  بودند که برای بیرونی گی کودکان یکی از ویژه  جماعتِ اشتراکیِ

گذراندند. در کیبوتس  آرتزی والدین اجازه  شان می های ها با بچه ظهر والدین فقط دو ساعت در روز، معموالً بعداز، ها   جماعت

کردند که  شدند، والدین طاقت این را پیدا می تر می ها بزرگ بچهطور که  ها را خودشان به بستر ببرند. همین ها بچه نداشتند شب

 شکلی تصادفی در جایی از زمینِ بازی ببینندشان. که به جز این  که فرزندشان را ببینند، آن بی  ، آخر برسانند روز را به

شان دودل بودند  جربه بودند، باقیگفتند عاشقِ این ت گذاشتند، می هایی که جماعاتِ اشتراکیِ کودکان را پشتِ سرمی بعضی بچه

ها بعد، یک عضوِ  کیبوتس ،  پدرمادر خیلی سخت بوده. سال شدنِ بی بود که بزرگ  که چه بگویند. یک گروه آوازی معتقد

 اش را در جماعتِ اشتراکی شرح داد: کودکی

مان باد کند، در این حال بود  و ریه شدیم تا گریه کنیم می که هر چهار ساعت حق شیرخوردن داشتیم، تنها گذاشته در حالی"

مان  ِ توالتِ کنار هم روی لگن های زمانیِ منظم،  شدیم. در حالی که در فاصله که بدونِ امنیتِ بنیانی برای بقا بزرگ می

، ما با هم ها ی این سان باشیم؛ اما با همه گرفتیم که یک یاد می  کرد، مان می دستی کردیم که بغل نشستیم، همان کاری را می می

کرد،  دانستی که حتما جایت را خیس خواهی کردند و چراغ را خاموش. می ترها اتاق را ترک می فرق داشتیم ... در شب، بزرگ

   "چون رفتن به توالت خیلی خیلی وحشتناک بود.

ای از  ند. وقتی عمه یا خالهی نظامِ برابریِ کیبوتسی  بزرگ شد زند که در زیرِ سایه هایی می هایی از بچه یوسف کریدِن، مثال

آورد، بچه با هیجان جعبه را  شوکوالتی با خود می عنوانِ هدیه، جعبه اش را ببیند و به آید تا خواهر یا برادرزاده شهر مجاور می

به  ها را ی شکوالت افتد به سمت باقیِ گروه و بقیه ها را خواهد خورد. بعد بچه راه می بازخواهدکرد و چندتایی از شکوالت

شد: به خود ارزش بدهی، اما همیشه به  ها تلقین و تزریق می ای است که در بچه بخشد. این ایدئولوژی قطاران خود می هم

جا هم  دنیا آمد و در همان زند این است که وقتی پسرش، که در کیبوتس  به دیگران هم فکر کنی. مثالی دیگر که یوسف می

خواستند جعبه را در  ای کردند. یعنی می هایش از افسرِ ناظرشان درخواست جعبه ختیت به سربازی رفت، او و هم  بزرگ شد،

                                                                 
 از این پس، جماعتِ اشتراکیِ کودکان - 487
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خواستند  رسید، موادش را در آن بگذارند و با هم شریک بشوند. نمی شان می ای برای وسط اتاق بگذارند و هر وقتی که بسته

 کرد. اش پنهان می را زیر تخت هایش مثل بیشتر واحدهای افسرانِ شهری و شهرستانی باشند که هر افسری بسته

های کیبوتسی  را در موقع جدایی از مادر و جدایی از  ی بچه شده ، اثرات تجربه1977]مرجع؟[ در پژوهشی در سال  "فاکس"

ها  رسیدند، بچه هم می شد، اما وقتی دوباره به شد بچه در هر دو حالت، دچار محنت و پریشانی می شان مقایسه کرد. متوجه  دایه

ای که   دادند تا به دایه. آنان به جداییِ بعدی از مادر و پیوستن به دایه می بسته نشان ه شکلِ چشمگیری به مادرشان بیشتر دلب

کردند تا  شان برقرار می تری با والدین های کیبوتسی  پیوندهای محکم کردند. اما، بچه شد اعتراض می آنان معرفی می  دوباره به

ها هر روز در کیبوتس  سه تا چهار ساعت هم با پدرمادرشان  شدند، چون بچه روزی فرستاده می ی شبانهها آنانی که به مدرسه

 بودند. 

شده در محیطِ اشتراکیِ درون کیبوتس  نشان دادند که نسبت به کسانی که  ، گروهِ بزرگ"شارف"ای دیگر از سوی  در مطالعه

های تصوریِ جدایی دارند. این یافته، معانیِ وسیعی برای  ای کنارآمدن با وضعیتِ کمتری بر اند توانایی شان بزرگ شده با خانواده

فارغ از بود و نبود –بحث سازگاریِ دلبستگیِ کودک و بنابراین نهادهایی مثل کیبوتس  دارد. این شگردهای جالبِ کیبوتسی  

 برانگیزند.  خود جنجال خودیِ به –شان ها و نتایج این پژوهش

ها   سالی که در کیبوتس نفر بزرگ 20، ترکیبی از انتقاد و حسرت از طرفِ "کودکانِ خورشید"در فیلمی به اسمِ  2007در سالِ 

ها در  سال  پروریِ آن های کودک های مخالف و موافقِِ شیوه افتادنِ جنجال ثبت رسید. این فیلم باعث راه بودند به بزرگ شده

  شده و به آن اضافه شدند. ی اصلیِ فیلم ترکیب خههایی با نس ها  شد. بعدا هم مصاحبه کیبوتس

  آموزشِ عالی

که کیبوتس  به  ی کشاورزی بود. از وقتی شد، چون بیشترِ کار در حوزه در اوایلِ کار، به آموزشِ عالی ارزشِ زیادی داده نمی

عالی را دنبال کنند. درصدِ کلِ  ها و مدارسِ عالی رفتند تا آموزشِ سمتِ تولید و صنعت رفت، جوانانِ زیادتری به دانشگاه

باال رفت.  1990درصد در  54به  1978درصد در سال  38آموزانِ کیبوتس  از  اعضای در حالِ تحصیلِ دانشگاهی از بینِ دانش

 ها  همراه با بحرانِ کیبوتس ، بعضی کیبوتس 1980ی  داد، اما در دهه طورِ کامل می ی دانشگاه را به اوایل، کیبوتس  شهریه

 های تحصیل.  تری از هزینه کم شروع کردند به دادنِ سهم کوچک کم

 برابریِ جنسیتی
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ها  طی کرده  گذاریِ اولین کیبوتس هایی را از زمانِ پایه است و چرخه نقشِ برابریِ جنسیتی بر رویِ کیبوتس  خیلی پیچیده

اند. بعضی  ای متفاوتی را در هر کیبوتس  خاص داشتهه زنان تجربه  اند، های  مختلفی وجود داشته جایی که کیبوتس است. از آن

 است.  که دیگران اصرار دارند که نابرابری وجود داشته حالی گویند زنان کامال با مردان برابر بوده و هستند، در می

  این، وجودِ ود. باسمتِ تسلطِ مردانه و همراه با شمارِ چشمگیرِ اعضای مرد ب  شان به ها  گرایش در روزهای اولِ جنبش، کیبوتس

دادند، و  کردند، نگهبانی می دادند. هم مردان و هم زنان در مزرعه کار می زنان خیلی از کارهای یکسان را مثلِ مردان انجام می

کردند، در کارهایی  زمان، نقشِ سنتیِ زنان را هم ایفا می کردند. هرچند که بیشتر، این زنان بودند که هم کارِ سنگین هم می

تر باشد یا مردان هم، نقشِ  ی انجامِ نقشِ مردانه به سمت مردان سنگین پخت و پز، دوخت و دوز و نظافت؛ نه این که کفه مثلِ

 عهده بگیرند.   زنان را به

رفتند و  خواستند ازدواج کنند، به دفترِ اسکان می  ای در کیبوتس  نبود. اگر زن و مردی می ها، ازدواجِ سنتی در اولین دهه

شد برای انحاللِ پدرساالری و دادنِ جایگاهِ  به معنای راهی دیده می  شدند. نداشتنِ ازدواج سنتی، ان اتاقی مشترک میخواه

ای مثبت هم برای جماعت به طورِ کلی  عنوان نکته تکیه به یک مرد )از نظر اقتصادی یا اجتماعی(؛ و به اصلیِ به زن، بی

 جه اصلی کیبوتس  بود. شد، چرا که زندگیِ اشتراکی و محسوب می

گی مقید  گذاران نگران شدند که همین باعث شود زنان به خدماتِ خانه دنیا آمدند، پایه ها در کیبوتس  به وقتی که اولین بچه

 دار شدن، زاید و بنابر این، طبیعی بود که با بچه کردند که تنها فرقِ بینِ مرد و زن این است که زن بچه می بشوند. آنان فکر می

شوییِ اشتراکی از همان اول، بخشی از کارهای  گی  مقید شوند. پخت و پز و رخت داری و وظایفِ خانه خود به بچه به خود

عمومیِ کیبوتس  بود. البته طرحِ این نقشه به دلیلِ زندگیِ اشتراکی بود، اما به این خاطر هم بود که زنان را از این وظایف آزاد 

شکلِ اشتراکی بزرگ کنند و  تصمیم این شد که آنان را به  ها، ی دیگر آزاد باشند. با ورودِ بچهها کند تا برای کار در بخش

بندیِ  های دیگر آزاد کنند. داشتنِ آرزوی آزادیِ زنان از وظایفِ سنتیِ مادرانه، نوعی پی بخوابانند تا زنان را برای کار در زمینه

شکلی که در  به  شدند، "گی آزاد یوغِ خدمتِ خانه"ود. به این ترتیب زنان از ب "نظامِ جماعتِ اشتراکیِ کودکان"ایدئولوژیکِ 

 گرفت. پز به شکل اشتراکی انجام می و شویی و پخت شد، و رخت شان مراقبت می های جریانِ آن از بچه

شترِ زنان به سمتِ بخشِ تر بودند. سرانجام، بی میل های سنتیِ زنانه، خیلی بی برای انجامِ نقش  ها، زنانِ متولد در کیبوتس

جماعاتِ "ها و  خانه دنیا آمده بودند، سرانجام از دستِ کودک ها  به خدمات متمایل شدند. نسلِ دوم زنانی که در کیبوتس

ی خوبی از پرورشِ خودشان در  خالص شدند. بیشترشان به این نتیجه رسیدند که هر چند تجربه "اشتراکیِ کودکان

 باشند. شان در کنار داشته های خودشان را در خانه خواستند بچه  ما حاال میاند، ا خانه داشته کودک
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آبادیِ  ناکجا"هدفِ   488کند. بندی می را جمع "نگاهِ زنان به برابری در کیبوتس "تغییر در  "ی کامل دایره"فیلمِ مستندِ 

کردند. زنان که از  ها زندگی می خانه کودک کامل بود. کودکان در "برابریِ جنسیتیِ"گذاران  پایه "وارِ( )خیاآلبادی، بهشت

ی  های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی مشارکت داشتند. اما در دهه دوشِ مردان در بخش هم  ، بودند گی آزاد شده وظایفِ خانه

ومِ زنانِ  بود، نسلِ د را پذیرفته 489باوری )فمینیسم(  که باقیِ دنیای غرب خواهانِ برابری دو جنس بود و زن ، در حالی1960

شان را رد  ترِ جنسیتی. آنان دستاوردهای آرمانیِ اجدادیِ کیبوتس ی های سنتی زاد شروع کردند به برگشت به نقش-کیبوتس 

های اقتصادی و صنعتیِ  داری برگشتند. امروزه، بیشترِ زنان در بخش روب و بچه-و -رُفت  وپز، کردند و به وظایفی مثلِ پخت

  490اند. ند. این زنان حتی ازدواجِ سنتی را هم پذیرفتهکن کیبوتس  مشارکت نمی

اَل( -ی سنتیِ عبری )بَه گذارانِ کیبوتس  از کلمه ی کیبوتس  این است که پایه طلبانه ی دیگرِ تغییر در ماهیتِ برابری نمونه

پذیرد که  رود و می ر میکا به "مالک"و  "صاحب"یا  "ارباب"کردند، چون در حالتی دیگر به معنای  برای شوهر استفاده نمی

ی  ها، از همان کلمه گذاران با وجودِ دیدنِ بیزاری مادربزرگ های مونثِ پایه زن، مطیعِ همسرِ مقتدرِ خود است. امروزه اما، نوه

                                                                 
سوی یک سری مردِ متفکرِ پیشگام  اش از توان دید که طراحی ایده های مردان را می هایی از تحمیلِ تقلید از نقش بندی احتماال رگه در این جمع - 488

رمه وار، از سوی یک سری -گرانه و شبان ماندگیِ زنان را محو کنند. یعنی رفتاری هدایت وار، عقب انجام گرفته تا به اصطالح، با نگاهِ میسیونری و  پیشگام

جا زنان(  ی مستقلِ خود ذینفعان )در این ودجوشِ آگاهانهجا زنان(. باز هم با فقدان حرکتِ خ های انسانی )در این تر برای هی کردن رمه آدمِ آگاه

شدن  گیرد و به احتمال زیاد به پایمال های خود در جاهای دیگر، به نیابتی خودخوانده از سوی صاحبانِ حق انجام می روبروییم. حرکتی که شبیه مشابه

 شود.   حق خود ذینفعان ختم می
   feminaی  )به معنى زن آسا، زنانه، مونث( است که در اصل از زبانِ فرانسه و نهایتا از ریشه   Feminine ی ی فمینیسم از ریشه واژه - 489

ای که معتقد  است.  فمینیسم در دو معنای نزدیک به هم در زبان انگلیسی به کار می رود. در معنای نخست، فمینیسم عبارت است از نظریه شده گرفته

هایی از  تِ مساوی با مردان در تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنند. در زبانِ فارسی معادلها و امکانا است زنان باید به فرصت

است این است  آزادخواهی برای این کاربردِ لفظ فمینیسم ذکر شده است. معنای دیگری که برای لفظِ فمینیسم ذکر شده گرایی، زن باوری، زن قبیلِ زن

نهادینه کنند. در زبانِ   –که در معنای نخست ذکر شد– کنند تا اعتقاد و باور فوق را هایی اجتماعی اطالق می شود که تالش می شکه این لفظ بر جنب

ها  های گوناگون و مختلفی در میانِ فمینیست است .گرایش شده ی نهضتِ زنان یا نهضتِ آزادیِ زنان گُزیده فارسی، معادلِ این معنا از فمینیسم، واژه

حال  ها استفاده کنند. اما با این ی فمینیسم ی فمینیسم از واژه جود دارد و همین نکته باعث شده که گروهی از اندیشمندان به جای استفاده از کلمهو

م )انسان محوری( ی اومانیس ِمشترکِ مبنایی با هم دارند و آن این است که در آبِشخورِ اندیشه های فمینیستی یک وجه توان گفت تقریبا تمام نحله می

که زنان  ها بر آن اتفاقِ نظر دارند؛ اول آن ی فمینیست چنین دو مولفه اساسی وجود دارد که همه رسند. هم که از مبانیِ تفکرِ غربی است به همدیگر می

یض اصالت ندارد و باید از بین برود. که این ظلم و تبع اند و این ظلم و تبعیض، ریشه در جنسیتِ آنها دارد و دوم آن تحتِ ظلم و تبعیض قرار گرفته

دهند اما آغازِ واقعیِ جنبشِ فمینیسم  گرچه سازمان یافتنِ جنبشِ فمینیسم در شکل کنونیِ آن و رواجِ واژه فمینیسم را به اواخر قرن نوزدهم نسبت می

رفتنِ نظامِ سلطنت به دنبالِ انقالبِ فرانسه، فردی  مهوری و از بیناند. بعد از استقرارِ حکومتِ ج زمان دانسته ( هم1799-1789را با انقالبِ کبیرِ فرانسه )

ای را به مجلس پیشنهاد کرد که در آن از حقِ کارِ زنان و حقوق قانونی در خانواده  به نام اولیمپ دگونک که در انقالبِ کبیرِ فرانسه نقش داشت، الیحه

 (  www.porseshkadeh.comسخن رفته بود: ) 

 «فمنیست: شخصی که به برابریِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ هر دو جنس معتقد است.»تعریفی دیگر: 

های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی، با مردان برابر باشد. این  باز هم تعریفی دیگر:  برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه

 شود. های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال می ف شاملِ تالش برای برقراریِ فرصتهد

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85و نیز : 

 
که از درگیری در  آن های بیولوژیک و خانوادگی، بی تقلیدِ کامل از مرد، یا به عهده گرفتنِ نقش  مقایسه شود با نظرِ گاندی در همین مورد: برابری،  - 490

ما الزم نیست در تربیت ی وقت زن را اشغال کند و او را محروم کند از هر نقشِ دیگری که می خواهد داشته باشد. ا اجتماع دور شود. خانه نباید همه

ی مشاغلی مثلِ کارگریِ معدن، راننده لوکوموتیو،  فرهنگِ عمومی اصراری شود بر شرکت در وزنه برداریِ سنگین، فوتبال یا ترجیحِ عمدی یا مُدپَرَستانه

 جارو کِشِ خیابان، خلبانِ جت جنگی، پلیسِ عملیاتِ کماندویی.

http://www.porseshkadeh.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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اند. و جوّگیر  گان بیش از حد حساس  اند که اجدادشان روی واژه های مونث مدعی کنند. نوه اَلِ سنتی برای شوهر استفاده می-بَه

 خطر افتاده است. ی برابریِ جنسیتی به ی اولیه خواهانه  در واقع، اصولِ برابری

که مردان در  در حالی  ، کنند گی کار می های خدماتی و خانه کنند که امروزه اکثریتِ زنان در بخش های آماری ثابت می داده

ی  ، برابریِ جنسیتی نه در قلمروِ کار و نه در حوزه1940 ی دست آمده ازدهه های به ی داده کنند. بر پایه بخشِ تولید کار می

ی  گرایانه گیریِ عمل ، که فدراسیونی بود با جهت"ایهود"، در هشت کیبوتس  1948سیاست وجود نداشت. مثال، در سال 

در   آموزش(، ساالن، مراقبت از کودک، کردند )خدمات برای بزرگ و سه دهمِ درصدِ زنان در خدمات کار می 78سوسیالیستی، 

و دو دهمِ  درصدِ زنان در تولید کار  15دهمِ درصد بوده. درهمان سال،  و هفت 16حالی که همین شاخص برای مردان 

 و دو دهم درصد مردان کامال فرق داشت. وضعیت در زندگیِ سیاسی هم مشابه بود. 58کردند که با  می

های  درصدِ نیروی کارِ زنان در شاخه 12فقط "داری مرتبط بودند و  رعه، فقط نه درصدِ زنان با نوعی فعالیتِ مز1979تا سال 

 دهند. درصدِ کارکنان خدماتی و آموزشی را تشکیل می 84.  زنان "1920درصدِ سال  50تولیدی شاغل بودند، در مقایسه با 

سازیِ  زنانه"، هیچ تالشی برای وجود داشت "سازیِ زنان مردانه"هایی برای  ای از تحوالت، تالش  اگرچه در نقطه  در ضمن،

 کردند. یاری کار نمی انجام نگرفت. زنان ممکن بود در مزارع کار کنند، اما مردان در بخش کودک "مردان

 زندگیِ اجتماعی

ها  انحصارا از  های غذاخوریِ کیبوتس زندگیِ اجتماعی هم به همراه دارایی و ایدئولوژی در اشتراک بود. مثالً، بیشترِ سالن

عنوانِ راهِ دیگری برای بیان  ها به ی کمتر یا راحتیِ بیشتر، بلکه چون از نیمکت خاطرِ هزینه  به کردند، نه  یمکت استفاده مین

شدند،  ها  از نشستن کنارِ هم ترسان می وشوهرها در کیبوتس شد. در اوایلِ کار، بعضی از زن های جمعی استنباط می ارزش

کرد. پائوال   گیِ متفاوت را تحمل نمی آمد و اشتراکی بودن ویژه حساب می گیِ متفاوت به هارِ ویژهِ اظ چون ازدواج، یک نوع شکل

، از خریدِ کتریِ 1950ی  در دهه  ،"هار"کند که کیبوتس   گزارش می "جماعتِ کیبوتسی  و کشورسازی"ی  مَن، در نوشته رِی

که  جای این های صاحبِ کتریِ چای به که به این معنا بود که زوجنبود، بل  کرد؛ مسئله هزینه چای برای اعضایش خودداری می

 گذراندند. شان با هم می شان را با جمع در سالنِ غذاخوری بگذرانند،  وقتِ بیشتری در آپارتمان وقت

هر چیزی  باشند، و ای مثل کتریِ چای داشته شد وسایلِ شخصی ها، به اعضا اجازه داده نمی کارِ کیبوتس در دورانِ شروع به

ای مثلِ کتریِ چای، کتاب، رادیو و ...  بود که اجازه پیدا کردند اموالِ شخصی 60و  1950ی  شدیدا اشتراکی بود. در حدود دهه

 "بیاید. پایه پیش شود که انحراف آشکار از اصول مشکلِ برابری فقط وقتی جدی می"ی کِریدِن و گِلب،  باشند. به گفته داشته
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ب عالی بود، اما داشتن ماشین پذیرفتنی نبود. چیزهایی مثلِ ماشین را اشتراکی مالک بودند و اعضا باید از داشتن چندتایی کتا

 شدند.  کار گرفته می کردند یا برای وظایف مرتبط با کار به قبل آن را درخواست می

کرد. از  عدادی اعضای تازه پیدا میها سخت است. هر  کیبوتسی  بعد از چند سالی، ت معلوم شد که زندگیِ اشتراکی برای بعضی

ای تایید  ای نداشتند، هر گونه خریدی از بیرونِ فروشگاهِ کیبوتس  باید از طرفِ کمیته بانکیِ شخصی جایی که اعضا حساب آن

د، کوش نبودن ها  هم مثل هرجای دیگری، دچار اعضایی بودند که سخت گیر. کیبوتس بار و وقت ای بالقوه حقارت شد، تجربه می

ی کِریدِن و  وجود داشت. هرچند بنا به گفته "ها انگل"هایی از این  کردند. همیشه رنجش استفاده می یا از اموال اشتراکی سوء

خورها افکارِ عمومی  شان در برابرِ مفت کنند که سالح خور نیستند. اعضا اظهار می ها  مفت گِلب، اکثریت غالبِ افرادِ کیبوتس

شان از  شوند و نظرات اندازند، با اَخم و تَخم روبرو می بینِ جماعت، بارِ خودشان را به دوشِ دیگران میهایی که در  است. آدم

نشین،  عنوانِ جوامعِ کوچکِ گوشه ها، به طرفِ جمع جدی گرفته نشده و مسئولیتی به آنان واگذار نمی شود. سرانجام، کیبوتس

کار و فراغت، وضع  ی  ی برنامه گیرانه ا نبود حریمِ خصوصی و جدولِ سختبه صورت جاهایی برای بدگویی از هم درآمدند که ب

 بدتری پیدا کرده بودند. 

شدند، تصمیماتِ روز به روز در  گیری تعیین می ها  با اجماع یا رای ی کیبوتس ی آینده هرچند که تصمیماتِ عمده در باره

ها  با  رجوع به  طورِ معمول، اعضای کیبوتس شد. به نتخب گرفته میها در کجا کار کنند از طرفِ رهبرانِ م که آدم ی این باره

  491شدند. شان خبردار می ی در سالن غذاخوری از وظایفِ هر روزه "ی وظایف برگه"

جریان و -های فلسفیِ آزاد ها از مشاجراتِ داغ تا بحث دهند که نشست گزارش می  ی پیشگامان ها از دوره خاطراتِ کیبوتس ی

می گویند که  1960ی  تا دهه 1950ی   ها  از دهه که خاطرات و گزارشاتِ ناظرانِ کیبوتس فاوت بودند، در حالیخودجوش مت

 حضور شدند.-مدارانه، اما کم ها  کاسب های کیبوتس نشست

دی در ی بع کردند. کسی ممکن بود یک هفته در مزرعه کار کند، و هفته ها  اقدام به گردشِ مشاغل برای افراد می کیبوتس

شویی باشد. حتی مدیران هم باید در کارهای پَست  ی دیگر در رخت ی کیبوتس ، اما هفته داری، و بعد هم در کارخانه دام

کردند، اما این روش باعثِ مزاحمت در فرایندِ  کردند. از راه گردشِ شغلی، افراد در هر نوع کاری شرکت می شرکت می

 شد.  شان می یابی تخصص

ها در  شب  ساله(، 19تا  13، جزوِ ایدئولوژیِ کیبوتس  نبود؛ برای رسیدن به این هدف، نوجوانان )حدودا بیزاری از سکس

ی این  کارانه ها  از دیدن شدتِ گرایشِ محافظه گانِ کیبوتس شدند، اما بازدیدکننده جماعاتِ اشتراکیِ کودکان از هم جدا نمی

                                                                 
 ها  اهِ پادگانگ در صبح "دستورِ روز"مثلِ اعالنِ  - 491
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وقتی "کند که،  از یک دوستِ کیبوتسی  نقل می "های رویا بچه"در کتاب شدند. برونو بِتِلـْـهایم  زده می جماعات بهت

کردند تا جایی که ممکن است خود را سکسی نشان بدهند، دخترانِ ما  و سعی می  رسیدند، دخترهای آمریکایی به خودشان می

نما باشد خودداری  هر مُدی که بدن شان را جلوه بدهد، یا از ی ها هایی که پستان پوشاندند و از پوشیدنِ لباس خودشان را می

ساالنِ جماعت، متاسفانه، میزانِ ازدواجِ با هم،  نهایت پایین بوده و هست. از نگاهِ  بزرگ ها  بی کردند. میزانِ طالقِ کیبوتس می

های کیبوتس   هکارانه به سهمِ بچ این نگاهِ محافظه 492پرورده پایین است.-در هر دو جنس به یک اندازه در بین فرزندانِ جماعت

های غیرِ فامیل،  ها، حتی بچه گیریِ جنسیِ معکوس است، یعنی بچه نوعی نقشکه   –شود  می نسبت داده "اثرِ وسترمارک"به 

پس بزنند. کودکانی که با   های بالقوه عنوانِ جفت اند که یکدیگر را به باشند، بیشتر مایل های اولیه با هم بزرگ شده اگر از سال

های نزدیکِ ماندگاری  کردند و با هم پیوند شان به چشمِ خواهر و برادر نگاه می ها بزرگ شدند، به همتاهای خانه هم در کودک

 داشتند. 

گر، یا  بازی  ها نویسنده، اند و هنر پرور. خیلی از کیبوتس ی دوست ها  از همان اول، شهرت داشتند که فرهنگ کیبوتس  

های عالئقِ خاص راه  های ورزشی، و کالس های تاتری، گروه کر، ارکستر، گروه معمول، شرکتطورِ  ها  به هنرمند شدند. کیبوتس

کار،  به صحنه برد، و برای این 493ها ی خیزشِ مَکابی را در باره "برادرانِ مَحشَرم"، گیوات برِنِر نمایش 1953اندازند. در  می

هزار نفر اجرا  40اه با کاشتِ درختانی واقعی. این نمایش برای شد همر ای به عنوان صحنه ساخته روستایی واقعی در باالی تپه

عنوانِ   کردند، عضو کیبوتس  بوده، و بازیگری را به ی کیبوتس  را دنبال می ی بازیگران، در حالی که کارِ معمول روزانه شد. همه

 دادند. ی کاری انجام می بخشی از وظیفه

 کاری خالف

تر  کاری پایین ای چشمگیر از میانگینِ ملیِ خالف ها، میزانِ کلیِ خالف با حاشیه کیبوتسهای حساس در  کاری با وجود خالف

 است. بوده

 شناسانه  های روان جنبه

 درگیریِ عاطفی

                                                                 
 هاست. ترها( انتظارمان بیشتر از این های کیبوتس  خیلی خوش ندارند با هم ازدواج کنند، در حالی که ما )قدیمی بچه - 492
ومتِ ی آنان از سلوکیان و تشکیلِ حک ساله  100سیاسیِ -، که به استقاللِ دینی ق. م.( 167شورش یهودیان به رهبریِ یهودا مَکابی در یهودیه ) - 493

 همین مناسبت است.  ی یهودیان به"حَنوکا یا خَنوکا"ها آن سرزمین را اشغال کردند. عیدِ  که رومی خاندانِ مکابی منجر شد تا این
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(، برونو بِتِلـْهایم و میخاییل 1958ها  کار کردند، مِلفورد ای. اسپیرو ) ی زندگیِ روانی در کیبوتس گری که در باره سه پژوهش

شان این بود که تربیتِ  کیبوتسی  منجر به تولیدِ افرادی شد که مشکالتِ بزرگتری در  بندی همه ( بودند. جمع1963مَن )بَیْزِرْ

هایی پایدار. از سوی   دهی به دوستی یا شکل "شدن عاشق"شان داشتند، تعهداتی مثل  ایفای تعهداتِ عاطفیِ قوی، بعد از تربیت

تر  ین افراد، پیداکردنِ تعداد زیادی دوست با عمق و درگیریِ کمتر و زندگیِ اجتماعیِ فعالرسید که برای ا نظر می دیگر، به

 تر است. آسان

های  شوند، گرایش دارند که بچه بافت بزرگ می هایی که در این جماعاتِ تنگ گران به این نتیجه رسیدند که بچه  بعضی پژوهش

شان  دادند وقتی به بلوغ برسند، در بیرونِ جماعت ینِ دوست ببینند و ترجیح میبرادرانِ جایگز-عنوانِ خواهر دور و برشان را به

ای  کردن در بینِ هم، به شکلِ روزانه و عمال از تولد تا حاال، گونه دادند که زندگی دنبالِ جفت بگردند. بعضی هم نظریه می

ی  را نسبت به هم محو کرد و از بین برد. در اغلبِ ایجاد کرد که جذابیتِ جنسیِ نوجوانانِ کیبوتس "اثر وسترمارک"افراطی از 

کردند که بخشی از علتِ آن همین فرایندِ پیدانکردنِ جفت از  می  شدند زندگیِ کیبوتسی  را ترک موارد، جوانان وقتی بالغ می

 داخلِ کیبوتس  بود. 

 داراییِ شخصی

کردند  شناسانی را جلب کرد که تالش می شناسان و روان ی اسرائیل توجه جامعه های  مستقلِ غیردولتیِ جامعه عصرِ کیبوتس

 این پرسش را پاسخ بدهند:

 هستند؟   چه "اموالِ شخصی"تاثیراتِ زندگیِ بدونِ  

 جدا از والدین بر رویِ زندگی چه هستند؟ شدنِ  تاثیراتِ بزرگ

جایی بیشتر از  در هیچ"وتس  بود. او نوشت، بِتِلـْـهایم معتقد بود که نبودِ اموالِ شخصی، علتِ نبودِ عواطف در اعضای کیب

به عواطف خصوصی ربط دارد. اگر یکی از این دو   های عمیقِ ذهن، کیبوتس  به این نتیجه نرسیدم که داراییِ شخصی، در الیه

  494"غایب باشد، دیگری هم غایب است.

 فشار گروهی برای همرنگی

                                                                 
 ی این مفاهیم ، برای بحثی کلی در باره"کمونیسمِ بدوی"، و "گرایی بدوی"ن. ک.  - 494
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ل خاصی قوی است. درونِ جنبشِ کیبوتس  بحثی در این باره وجود دارد شک در زندگیِ کیبوتس ی، فشارِگروه برای همرنگی به

است؟   استعداد تا چه حد موفق عمل کرده بخشی و بالیدنِ استعدادهای کودکان با که آموزشِ کیبوتسی  با موضوعِ تکامل

کرده؛  همتِ بلند را خفه میگویند سیستم اشتراکی و جماعتی،  کنند و می چندین کودکِ سابق کیبوتسی  به پشتِ سر نگاه می

 شدند.]مرجع؟[ استعداد با این همه، تشویق می های پر گویند که بچه اما دیگرانی هم می

 

های کیبوتس ی[ رهبر و  ]بچه"مایگی خواهد بود:  اش میان بود که آموزشِ کیبوتسی  حاصل بینی کرده برونو بِتِلـْـهایم پیش 

 ٪5ها  فقط  حال، ذکر شده که هر چند کیبوتس با این "کنند. هنر دست پیدا نمی فیلسوف نخواهند شد، به چیزی در علم و

اند.    دان، دکتر، و رهبرِ سیاسی شده دهند، با کمالِ شگفتی، تعداد زیادی از اعضایش معلم، حقوق جمعیتِ اسرائیل را تشکیل می

 ]مرجع؟[

نامِ  کیبوتس  اَتید )امروزه به"با آنان در  60ی  تِلـْهایم در دهههایی را ردگیری کرد که بِ نگاری بچه  ، روزنامه1990ی  در دهه

های آکادمیک، کار و کسب، موسیقی، و  ها در حوزه شد که این بچه بود. او متوجه مصاحبه کرده "کیبوتس  رامات یوهانان(

  "بود. بِتِلــْهایم مسئله را کامال اشتباه فهمیده"بودند.  نظامی در سطحی باال کارآزموده شده

 اقتصاد

مرغ تا لبنیات و میوه و  از تخم  ی کاالهای کشاورزی خودکفا بشوند، کردند تا در همه ها  در روزهای اول، تالش می کیبوتس

ی دولتی  شد. بعدها، به یارانه کار ممکن نیست. زمین عموما از طرفِ صندوقِ ملیِ یهود تامین می شدند این گوشت، اما متوجه

 وابسته شدند.

دِگانیا "بود به گسترش از کشاورزی به سمتِ تولیدِ صنعتی. کیبوتس   ین جنبش حتی قبل از تشکیلِ اسرائیل هم شروع کردها

اش به چندین میلیون دالر آمریکا در  مالیِ ناخالص جا که گردش ای باز کرد برای ساختِ ابزارِ برشِ الماس، تا آن کارخانه "الف

شرکتی است  چندملیتی که  "نِتافیم". "ای آبیاریِ قطره"ای دارد برای تجهیزاتِ  کارخانه "هاتزِریم"سال رسید. کیبوتس  

سازی گسترش یافت تا پالستیک و  از گلوله "ماگان میخاییل"میلیون دالر در سال است. کیبوتس   300اش  فروشِ ناخالص

آورند. موجِ  میلیون دالر به داخل می 100ساالنه بیش از ها  ابزارِ پزشکی بسازد، و آموزشگاه زبان عبری راه بیندازد. این بنگاه

اعضا در بخشِ کشاورزی کار  ٪15فقط  2012آمد، تا جایی که در  پیش 1960ی  ها  در دهه کردنِ کیبوتس بزرگِ صنعتی

 کردند. می
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شد،  ْکار الزم می ه کمکانگیز بود. موقعِ برداشتِ محصول، وقتی ک بکارگیریِ کارگرانِ فصلی در جنبشِ کیبوتس  همیشه بحث

خواستند از راه انجامِ کار یدی )دستی( به ملتِ  گذارانِ جنبشِ کیبوتس  می گشتند. بنیان در بیرونِ کیبوتس  دنبالِ کارگر می

کیبوتس  دِگانیا  1910ی  خواند. در دهه یهود ادای دین کنند و بکارگیریِ  غیرِیهودیان برای کارهای سخت، با این هدف نمی

کارِ یهودی پیدا کند، و  شان را بسازند، اما نتوانست بنّای سنگ های گشت تا خانه دنبالِ بنّای یهودی می نتیجه به اصراری بیبا 

 کار بگیرد. ها را به مجبور شد عرب

ای به داخل  های کارگران خارجی دسته 1990ی  ها  بارها و بارها کارگرِ عرب گرفتند. از دهه کیبوتس 1970ی  در دهه

 شان از تایلند و چین بودند. های شدند که خیلی آورده

های این  نمونه "ناهشولیم"و  "الوی"، "کیریات )قریة( آناویم"کرده؛    گری هم سرایت پیدا ها  به بخش گردش فعالیتِ کیبوتس

کْفَر "و  "لوتان" پذیر دارند. چندین کیبوتس ، مثل  دهند یا مهمان ها  خانه اجاره می گسترش هستند. خیلی از کیبوتس

ها ویترینی است برای نمایشِ  کنند. این گردش ها برگزار می نگریِ در آخرْهفته گردی و پرنده ی بوم ، برنامه"راپپین

 ساز. های کمپوست  های گِلی و توالت های پایدار، مثلِ کلبه آوری ی فن شان در زمینه دستاوردهای

 2010اندازند. مثالً، در سالِ  می  های نو، و کارآفرینان[ راه ی خطرپذیر]برای ایدهها گذاری ها  سرمایه کیبوتس  امروزه، بعضی

است. کیبوتس    آورده  پالستیک خود بدست-میلیون دالر درآمد ساالنه از صنعتِ نظامی 850عضو،  200، با "ساسا"کیبوتس  

گردانه تبدیل  گریِ بوم ای محبوب برای گردش جاذبه آوریِ خورشیدیِ اسرائیل است، و به سرآمدِ پیشرفت و تکاملِ فن "کِتورا"

 است. شده

 انواع کیبوتس 

 سه نوع جنبشِ کیبوتسی  وجود دارد:

 ی دو جنبش و ایدئولوژیِ جدا از هم است:  ، که سازمان دربرگیرنده"جنبش کیبوتس ی" -۱
ی   کِوُتسوت و  کیبوتس  متحد و اتحادیه تر: عنوانِ ادغامی از دو جنبشِ قدیمی به 1979جنبشِ متحدِ کیبوتس ، تاسیس در  -

 کیبوتس یم، و 

 ئیر، کیبوتس  آرتسی هاشومِر هات زََ

 ،"هاپوئل هامیزراچی"جنبشِ مذهبیِ کیبوتسی   -۲

 پوآلِی آگودات ییسرا ئِل -۳
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هانوآر هااُوِد "گذاری شدند، که  های جوانانِ اسرائیل پایه های ناهالِ وابسته به جنبش ها  اول از سویِ گروه خیلی از کیبوتس

 اند. از این دسته "هاماخانوت هااُولیم"و  "ئیر زَ هاشُمِر هات"، "وِهالُمِد

کمانیِ  ائتالفِ رنگین"خواهیِ  دنبالِ فرجام ها  در طول سالیان دراز از سر گذراندند و به در پیِ تغییراتِ زیادی که کیبوتس

شد که تعریفِ دقیقِ کیبوتس  را دوباره  التِ  اسرائیل، از حکومت خواستهعد عالیِ از دیوانِ 2001در سال  "دموکراتیکِ میزراحی

ی حقوقی در  شده ها  اعطا  کند. تعریفِ احیا دقیقا روشن شوند که قانون باید به اعضای کیبوتس کند تا حقوق و منافعی تعریف

بندی سه نوع کیبوتس   شد. بنابه این طبقه  هدولت اسرائیل عَرض "صنعت، بازرگانی و کارِ"، به وزارتِ 2005دسامبر  15تاریخ 

 وجود دارد:

 کند. .  کیبوتس  شیتوفی: کیبوتسی  که هنوز هم نظامِ تعاونی را حفظ می1

شده در  اش )مثلِ حداقلِ درآمدِ تضمین های تعاونی در اهداف . کیبوتس  میتچادِش: جماعتی است با داشتنِ تعدادی از نظام2

 ها و غیره(.  ابزارِ تولید، مشارکت در مالکیتِ زمین جماعت، شراکت در مالکیتِ

کیبوتس   100به بعد در حدودِ  1970ی  ها(. از دهه گاهی موجود )شهرک کیبوتس  شهری: جماعتی موجود در بینِ سکونت -3

بخشِ  شان در ی اعضای  گذاری شدند. آنان از خود بنگاهی نداشتند و همه پایه "اسرائیل"شهری در شهرهای فعلیِ 

)نزدیک اورشلیم(؛ هورِش  در کیریات یووِل )اورشلیم(؛ بیت  "شِمِش بیت"در  "تموز"هایَش  کردند. نمونه غیرِکیبوتسی  کار می

 ییسرائِل در گیلو، اورشلیم و میگوان در سدِرُت هستند.

 اصالحا  قضایی

، نزدیکِ "گیل یام"اند. کیبوتس   درگیر شده "تس عنوانِ کیبو شان به وضعیت"ها  در اقداماتِ حقوقی مرتبط با  بعضی کیبوتس

عدالت خواستند  عالیِ سازی به دادگاه ارائه داد. هفت عضوِ کیبوتس  بِیْت اورِن از دیوانِ ی خصوصی هرزلیه، دادخواستی در باره

عنوان نوعی  یاورد و آن را  بهها  بیرون ب بندیِ کیبوتس ی ثبتِ رسمیِ مجامعِ تعاونی حکم کند بیت اورن را از طبقه که به اداره

ها مدعی بودند که کیبوتس  با دادن دستمزدهای متفاوت )افتراقی(، بستنِ سالنِ غذاخوریِ  ها جا بدهد. خواهان دیگر از تعاونی

اش را عوض کرده است. این تغییرات با تعریفِ  سازیِ نظامِ آموزشی و سایرِ خدمات، کامال شکلِ زندگی و خصوصی  اشتراکی،

ها، که اختیارِ ثبت و  ی ثبتِ تعاونی خصوص با اصلِ برابری در مصرف. سرانجام، اداره خوان نبودند، به  قانونیِ کیبوتس  هم

بندیِ رسمیِ کیبوتس  بیت اورن را تغییر داد. خودِ کیبوتس  پاسخ داد که هنوز بر سرِ  بندیِ جوامعِ تعاونی را دارد، طبقه طبقه



435 
 

شده برای جلوگیری از یک موردِ سقوطِ مالی، و بهبود وضعیتِ اقتصادی  باقی است، اما تغییرات انجام  ایِ کیبوتس  اصولِ پایه

 اند. الزم و حیاتی بوده

رافائل؛ تا این -آویو الیعاذِر بن به ریاستِ استادِ دانشگاهِ تل "رافائِل-ی بِن کمیته"همین پرونده منجر شد به تاسیس دولتیِ 

ی اختصاصِ  باشد و نظرِ خود را هم، در باره ها  تناسب داشته ای پیشنهاد بدهد که با تحوالتِ کیبوتس تازه کمیته تعریفِ قانونیِ

ی  بندیِ تازه آپارتمان به اعضای کیبوتس  تسلیم کند. این کمیته، گزارشی مُفـَـصَل تسلیم کرد که همراه با گنجاندنِ دو طبقه

شد،  نامیده "کیبوتس  اشتراکی"بندی،  شوند. اولین طبقه ها  شناخته می یبوتسهایی  بود که امروزه جزو ک حقوقی به شهرک

ی تحوالت و تغییراتی  شد و دربرگیرنده نامیده "کیبوتس -نو"یعنی تعریفی همتای تعریفِ سنتی از کیبوتس . دومین دسته، 

 495ری حفظ شود. ی ضمانت دو سویه و براب   ، البته با این شرط که اصول پایه زندگی بود در سبکِ

جای تعریفِ حقوقیِ جاریِ کیبوتس ، دو مرزبندیِ متفاوت به شرحِ زیر ایجاد  کمیته بنا بر همین اساس باال، پیشنهاد داد که به

 شود، 

ها،  دارایی "مالکیتِ جمعیِ"نشینی جدا باشد، و بر اساسِ مالکِ  الف( کیبوتس  اشتراکی: جماعتی برای اسکان، که اسکان

 در تولید، مصرف و آموزش تشکیل شده باشد. "برابری و همکاری"لی، و اشتغا-خود

-ها، خود در دارایی "مشارکتِ جمعی"نشینی جدا باشد، و بر اساسِ مالکِ  کیبوتس : جماعتی برای اسکان، که اسکان-ب( نو

دو سویه در بینِ اعضایش را  باشد؛ جماعتی که ضمانت مصرف و آموزش تشکیل شده  در تولید، "برابری و همکاری"اشتغالی، و 

 ی مواردِ زیر باشد: اش شاملِ بعضی یا همه برقرار کند و اصول اساسنامه

 ها مطابق با میزانِ سهمِ فرد یا بر اساسِ ارشدیت تخصیصِ آپارتمان  پرداختِ دستمزدهای نسبی -

 تخصیصِ ابزار تولیدی به اعضایش، بجز زمین و آب -

کند و نیز با این شرط  جماعتِ تعاونی کنترلِ خود را بر روی ابزار تولید حفظ میی تولیدی، با این شرط که  سهمیه -

 پذیریِ ابزار تولید تخصیصی را محدود کند. که موادِ اساسنامه، مصالحه و مذاکره

 ، از سوی هیئتِ دولت اسرائیل پذیرفته شد.2004این پیشنهادات در سال 

 میراث

                                                                 
 های اشتراکی و جوامعِ تعاونی. دو اصلِ مهم در جماعت - 495
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ی  در باره "وکاست کم یک فلسطین، بی"اریخ فلسطینِ زیر قیمومیتِ بریتانیا با عنوانِ است در ت 496"مُوَرِخ-نو"تام سِگِو که 

 جنبشِ کیبوتس  چنین نوشت:

فقط  1920ی  پذیر. تا دهه ای بود مرزی و مناقشه ی اجتماعیِ اصیلی بود، و در عینِ حال همیشه هم پدیده کیبوتس  آفریده"

و نیم درصدِ یهودیانِ فلسطین  2کردند، که جمعاً  کیبوتس  زندگی می  30باً نفر شامل کودکان،  در تقری 4000کمتر از  

بود، نه اقتصادی یا اجتماعی.  آنان حافظانِ   کرد، نظامی ی ملیِ یهودی می ترین خدمتی که این جنبش به مبارزه شدند. مهم می

  ای کشور را بعدها تعیین کرد. جنبشِ کیبوتس ،شان تا حدِ بسیار زیادی مرزه اسکان  سرزمینِ صهیونیستی بودند، و الگوهای

  "ی خود داشت. تاثیری قوی هم بر روی تصورِ صهیونیستی از چهره

ای در ابداعاتِ  جا رسیدند که کیبوتس  نقش عمده ها به این آفرینی و توصیفات، خیلی از پژوهش  در مقابلِ این شخصیت

ها، مثلِ آبیاری سرآمدِ دنیا شد.  برد که در بعضی بخش جا پیش سرائیل را تا آنداشته؛ ابداعاتی که صنایعِ کشاورزیِ ا  کشاورزی

به  "تولید برای صادرات"های مردم و اسرائیل را هدایت کرد تا با  ها، تالش ِ کیبوتس جات در دورانِ بعدی خیلی از  کارخانه

اهمیتی عمده داشت.  کیبوتس   1948شان تا  ها و مداخالتِ سیاسی که مشارکت حالی خودکفایی اقتصادی برسند، در عینِ

کردند، اما از  یابی )ییشووْ( را تهدید می های اسکان بر سیاست "گوریون بن"تسلطِ   ،1940ی   موخاد و کیبوتس  آرتزی در دهه

کردند که بیشتر  می  چرا که دیکتاتوریِ استالین را تحسین  ی افکار عمومی را از دست دادند، بعد، پشتیبانیِ گسترده به 1949

ها   اند. خیلی از کیبوتس انتقاد رفته  شان هم زیرِ خاطرِ کوتاه آمدن از زندگیِ آرمانی ها  به دانستند. کیبوتس اش می  مردم محکوم

خودکفا نیستند و مجبورند افرادِ غیرِ عضو را برای کارگری در مزرعه ) و بعدها هم برای کارگری در کارخانه( به خدمت بگیرند. 

برانگیز شد، استخدامِ کارگرانِ عرب بود، چرا که در عینِ حال، آنان را از امکانِ پیوستن به کیبوتس   موضوعی که مخصوصاً بحث

 497کردند.   عیار استثنا می عنوانِ عضو تمام به

اند تا کیبوتس   چرخیده داری های سرمایه   ها  انتقاد شده که اصولِ سوسیالیستی را رها کرده و به سمتِ پروژه از بعضی کیبوتس

 را از نظر اقتصادی خودکفا کنند. کیبوتس  شامیر شرکتی برای محصوالت نوری )لنز( دارد که در فهرستِ بازار بورسِ نصدَک

                                                                 
از تاریخ حضورِ یهودیان در سرزمین فلسطین و نقش  "اسرائیل"ها اسمی است کِشدار برای گروهی وسیع از مورخینی که به روایتِ غالبِ  مورخ-نو  - 496

یشات و شان از گرا تکِ کنند، در عینِ حالی که تک ها به بحثِ صلح پشت می و تمایلِ عرب 1948ها در سال  ی عرب آن دولت در خروجِ ناخواسته

 "صلح، همین االن"طور افکارِ نزدیک به جنبشِ  کنند. هم مورخینِ ضدِ صهیونیست و هم صهیونیست و همین های تاریخیِ مختلفی پیروی می تخصص

 گیرند.    بندی جای می در این دسته
بلکه جماعتی   ای دولتی و عمومی نبوده، بوتس  ادارهشده. چون کی باید توجه داشت که این حقِ کارگران عرب نبوده که حتما باید به آنان داده می - 497

عنوان  بنیاد بوده و طبعاً هر جماعتی هم حق دارد مالک گزینشیِ خود را برای گرفتنِ عضو تعیین کند. منتقدین بر رویِ مالکِ قومیت و زبان، به خود

اند. به همین دلیل است که متن باال، از  گذاشته تی بر روی این رفتار میدرس پرستی را به اند و طبعا اسم نژاد گذاشته ها، انگشت می مانعِ عضویت عرب

 کلمه ی استثنا کردن استفاده کرده، و نه از محروم کردن از حق. 
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(NASDAQحضور دارد. کیبوتس ) هایی از داراییِ خود را برای اهدافِ  اند و بخش شده های  متعددی هستند که از مزرعه دور

ها  اند که به غیر عضو های کیبوتسی  ساخته هایی در زمین  و کارخانه  اند، مراکزِ بزرگِ خرید نعتی بسط دادهبازرگانی و ص

های  از کیبوتس  برد . برعکس، ها یا فروش می و همزمان کیبوتس  سودی از اجاره  کنند، دهند یا آنان را استخدام می خدمات می

 اند. ی حکومتی است که برای بقاء خود وابسته به یارانه ، انتقاد شدهاند نوعِ تحوالت نشده ی هم که درگیر این

اند که بسیار باالتر  ی اسرائیل داشته یابی )ییشووْ( و بعدها در جامعه ی اسکان ها  نقشی در جامعه ها، اعضای کیبوتس باوجودِ این

اند. ابداعِ نظامِ  رهبرِ سیاسی به اسرائیل خدمت کرده است، خیلی از اعضا به عنوانِ شان در این دو جامعه بوده از نسبتِ جمعیتیِ

شهرکِ  52شود که عضوِ کیبوتس  بوده. با کمکِ این طرح، حضورِ   می  داده نسبت "شلومو گــُـر"به  498"برج و بارو"

ان ملل تعیین سازم 1947نوامبر  29ی تصمیمِ  نامه ،  تا حدِ زیادی مرزهای اسرائیل را در قطع1947تا  1938شده از  تاسیس

 کردند.

های فلسطینی از  بر ضدّ عرب  "جنبشِ اسکان"ی حیاتیِ  نظامیِ  ی مبارزه ، که  برنده1942تاسیسِ ارتشِ زیرزمینیِ پالماخ در 

های تابنکین و سایر رهبرانِ کیبوتس   بود و تاسیسِ اسرائیل را ممکن کرد، به همتِ تالش 1948می  15تا  1947نوامبر  30

ترین  . یکی از آنان ییگال آلون و دیگری به اسمِ شیمون آویدون، عضوی از کیبوتس  آرتزی، دو تن از مهمموخاد بود

ها عضو هیئتِ دولتِ اسرائیل شدند، عضوهایی که از   را بردند، و تعدادِ زیادی از کیبوتس ی 1948فرماندهانی بودند که جنگ 

 2001تا  1999زاده از  کردند. ایهود باراکِ  کیبوتس  ان زیادی تعیین های اسرائیل را به میز ، شکلِ سیاست1977تا  1955

، به 1953وزیری در  آویو سر کرد، بعد از استعفا از نخست گوریون که بیشترِ عمرش را در تل و دیوید بن وزیر بود،  نخست

باز هم عضو کیبوتس   1955اسرائیل در  اش به هیئتِ دولتِ کیبوتس  اِسْدِ  بُکِر در صحرای  نِقِب پیوست. او بعد از برگشتن

 ماند. باقی

از دورنمای   30و  1920های  ها  به میزان زیادی در رشدِ جنبشِ فرهنگِ عبری سهم داشتند. راشلِ شاعر در دهه کیبوتس

 "ندنِ بیابانشکوفا"است. رویای کیبوتسی   ی جلیله در شعرهای خود به وجد و نشاط درآمده های  متعددِ کنارِ دریاچه کیبوتس

 هم هست. "اسرائیل"ی  بخشی از رویای جامعه

                                                                 
این قانون زدند.  کار می به -که قَیّمِ فلسطین بود-، بعضی یهودیان برای دور زدنِ قانونِ دولتِ بریتانیا 39تا  1936های شگردی بود که در سال  - 498

کرد. اما بریتانیا موافقتِ زیرِ زبانی داشت با ساختن برج و بارو برای تامینِ امنیتی در  برابرِ  یزرع و بایر ممنوعِ می های لم ها را در زمین نشین ساخت آبادی

شد اگر سقفِ آن  ای تخریب نخواهد نونیشورشِ اعراب. یهودیان با ظرافت از قانون هنوز جاریِ عثمانی استفاده می کردند که هیچ ساختمانِ غیرقا

 واحد کیبوتس  بود و چندین تعاونیِ مُشاو. 52شدند که  آبادی نشینِ یهودی در این مدت ساخته 57باشد. نتیجه:  شده زده
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 منابع را هم ببینید:  این

 ، ها فهرست کیبوتس، کشاورزی در اسرائیل، داوطلبِ کیبوتسی،  زراعتِ اشتراکی و گروهی

 ،  آژانسِ )سازمانِ( یهود برای اسرائیل، یهودیان در فلسطین "خریدِ زمین"، هانوآر هاتسیونی

  کالچر اونِیدا استریپی، ی کیبوتس  فهرستِ فیلم در باره

 

 

 تصویرِ سراسرنمای کیبوتس  بارکایی در منطقه ی وادیِ آرا

 

 

 کیبوتس  کْفَر ماساریک

 

 فلسطین ۱۹۴۸نیکیو ( در حال آموزشِ نظامی در میشمار هااِمِک در طیِ جنگ   زنانِ کیبوتسی  )کیبوتس

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_farming
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_farming
https://en.wikipedia.org/wiki/Kibbutz_volunteer
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kibbutzim
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoar_Hatzioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoar_Hatzioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_land_purchase_in_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_land_purchase_in_Palestine
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 دال کارگران موجِ دوم مهاجر  )پیشگامان( با چَفیه، موقع ناهار در مزارع میگ

 

 کیبوتس  لوتان

 

 

 ی دام اولین ساختمان در کیبوتس  کیریا  )قریه( آناویم، طویله
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 ۱۹5۰ی  یبوتس  گان شْموئِل، دهههای علوفه در ک آوریِ عدل جمع

 

 ۱۹۳6عضوِ کیبوتس  مَعبارو  در پستِ نگهبانی، 

 

 های کیبوتس  در کنار تیپِ نظامیِ گیواتی بچه

 



441 
 

 

 ۱۹5۸ی کیبوتس  شَمیر،  مزارع پنبه

 

 ۱۹5۳غذاخوریِ موقت در گان شْموئِل، 
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 کودکان در کیبوتس  گان شْموئِل

 

 اطفالِ کیبوتس 

 

 ل کار در باغِ پرتقالِ کیبوتس  نَعنزنی در حا

 

 

 ۱۹۷۲-۱۹6۸سالنِ غذاخوری در کیبوتس  مروم گوالن )جوالن(، 
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 ۱۹5۹کیبوتس  گان شْموئِل در جشنِ شاوو ، 
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 مُشاو

 حلی تعاونی و داوطلبانه راه

 

 بریتانیکا:

ی اصلِ مالکیتِ  رزیِ تعاونی است. مشاو که عموما بر پایهآبادِ کشاو آباد( در اسرائیل نوعی کوچ مُشاو، )به عبری یعنی: کوچ

آبادِ ملک خصوصی و  خصوصیِ زمین، خودداری از کارگر گرفتن، و بازاریابیِ اشتراکی است، بازنمای حالتی میانی بینِ کوچ

. 499اند ود یا حکومتهایی بنا می شوند که مالِ صندوق ملی یه ها بر روی زمین زندگیِ کامال اشتراکیِ کیبوتسی است. مشاو

شود. در نوعی  های کشاورزیِ زیرِ کشتِ خصوصی تشکیل می زمین آبادِ کارگران( از قطعه ترین نوعِ مشاو، مشاو اُوْدیم )کوچ رایج

اما برخالف روش   شود، داراییِ بزرگ کشت می صورت یک تک آباد مشارکتی( زمین به  تر، یعنی مشاو شیتوفی )کوچ تازه

داری رایج است؛ مشاو  صنایع سبک همراه مزرعه  شوند. در مشاو شیتوفی، ارها به شکلِ مستقل از هم اداره میخانو  کیبوتسی،

 کند. داریِ مختلط تاکید می قدیمی، یعنی اُوْدیم بر روی کشتِ مرکبات و مزرعه

 

های موفق این نوع، ناهال و  آباد وچهای قدیمی برای اول بار قبل از جنگ جهانی اول تاسیس شدند اما پا نگرفتند؛ اولین ک مشاو

نه  ( و به1936فَرهیتیم ) های شیتوفی که شدند. اولین مشاو ساخته 1921حزقیل بودند که در دشتِ اِسْدرائِلون در سال  فَر یه که

 ی جلیله( بودند.  ی پایین )راس جنوبیِ دریاچه ( بودند که هر دو در جلیله1938دِت؛  ریت )مُوله به

 

ای برای مهاجرینِ  آباد مطلوب و آرمانی (، مشاو تاسیس شد تا کوچ1948مهاجرتِ بزرگِ پس از تشکیل اسرائیل ) ی در دوره

نفر در  136000در حدود  1970ی  شان عادتی به زندگیِ اشتراکی نداشتند. در اواخرِ دهه کدام ای باشد که تقریبا هیچ تازه

 ها. در شیتوفینفر هم  7000کردند و  مشاوهای اودیم زندگی می

======== 

                                                                 
جنگِ شش -های پسا ینافکنی و تروریسم و بعدها هم با اشغال سرزم صحت داشته. اما از آن پس با اعمال هراس 1948ظاهرا این نکته تا سالِ  - 499

 الطرفین ثابت شود. ی مرضی توانند غصبی حساب شوند، مگر این که خالف اش در دادگاه عادله هایی که در دست دولتِ بعدی افتاده همه می روزه، زمین
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اش هستند، که در اثرِ نیازهای مهاجرینی پیدا کردند که هم  آبادهای تعاونی کوچ "اسرائیل"ای یگانه در مدیریتِ کشاورزیِ  گونه

 گی داشتند. ی کشاوزی تازه گی داشتند، و هم در حرفه شان تازه برای محیطِ اطراف

 

خانوار زارع دارد و با سازمانِ  150مشاو و کیبوتس هستند. مشاو روستایی است که تا های تعاونی  آباد ی کوچ ی اولیه دو نمونه

کند  ی خود زندگی می شود. هر خانواده واحدی است اقتصادی و اجتماعی، که در خانه ای پشتیبانی می ی تعاونیِ قوی چندکاره

اما امنیتِ اجتماعی و   خانواده مستقل است، کند. هر چند که هر ها کار می کند و در آن های خود را اداره می و زمین

کند، تجهیزاتِ مزارع و  کند. تشکیالتِ تعاونی برای محصوالت بازاریابی می اش را ساختارِ تعاونیِ روستا تضمین می اقتصادی

 کند. و اعتبار و سایر خدمات برای کشاورز تامین می  خرد، خانوارها را می

 

 7000است. مثال یک انجمن، فدراسیونِ دهقانی    یافته های دهقانی کشاورزی سازمان انجمنشدت در  ، به"اسرائیل"کشاورزیِ 

های گسترش و تکاملِ کشت و زرعی برای محصوالتی مثلِ شراب، میوه، شیر و پنبه  ها و اتحادیه کار دارد. شرکت عضو مرکبات

 وجود دارد. 

 

 ویکی پدیا:

اش  به ویژه  نوعی از جماعتِ کشاورزی تعاونیِ متشکل از مزارعِ منفرد که پیشگام  است، "اسرائیل"آبادِ در  مشاو  نوعی کوچ

 500توان نامید. های کارگری در دومین موج مهاجرتِ یهودیان بودند. ساکنینِ مشاو را مشاونیک می صهیونیست

 

دنبالِ  سازی و به ی دولت ی از برنامهعنوانِ بخش مشاوها شبیه کیبوتزها هستند. این ساختار به  با تاکیدی بر روی کارِ جماعتی،

های  در فلسطینِ زیرِ سرپرستیِ بریتانیا طراحی شد، اما برخالفِ کیبوتس 20آباد( در طی اوایل قرن  انقالبِ سبزِ ییشوف )کوچ

 501فردی و/یا همدارِ ی مساوی و ثابت گرایش دارند. کارگران از راهِ کار و منابعِ با اندازه  اشتراکی، مزارعِ مشاو به مالکیتِ فردی

ها را برای تامینِ نیازهای خودشان  کنند و سود و خوراکی کار )بانکِ کار و منابع(  در امالکِ خود محصول و کاال تولید می

شوند. این مالیات  های جماعتی با مالیاتی ویژه تامین مالی می کند. امکانات و پروژه دارند. شورای انتخابی، مشاو را اداره می برمی

                                                                 
ی  ی روسیه الگوگیری از تجربه ای دارد به خاستگاه ملیِ قبلیِ این مهاجرین و پسوند نسبتِ روسی است که استفاده از آن اشاره "نیک"پسوند  - 500

 سوسیالیستی.
501 - : commons مشاعات( یا ]منابع[ مشترک )  داشته، مشاع همدار )اسمِ جمع(، هم(commons منابعی فرهنگی یا طبیعی هستند که به صورت )

قرار دارند. به عنوان مثال، هوای موجود در جو  انسانی و سایر موجودات زنده ی اعضای جامعه« همه»رایگان و بدون نظارت دولتی یا خصوصی در اختیار 

 کتاب، همدارها )مشاعات(.   یوتوپیا(. نک: همین  ی زمین در شمار همدارها هستند. )سایت مجله ها و سیاره زمین، دریاها و اقیانوس
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شد،  کرد که وضع مالیِ کشاورزانِ خوب بهتر از کشاورزانِ بد می ی خانوارهای جماعت برابر بود، و لذا نظامی ایجاد می برای همه

ی اعضا از یک سطحِ زندگی برخوردار  کم به لحاظِ نظری( همه یعنی نظامی که برخالفِ کیبوتسِ اشتراکی بود که در آن )دستِ

 بودند.

 انواعِ مختلفِ مشاو

 شان از این قرارند: ترین چندین گونه مشاو وجود دارد که رایج

نوع( و متکی به خریدِ تعاونیِ تدارکات و  405آبادِ تعاونیِ کارگری. این مشاو متنوع تر است ) مشاو اُوْدیم  )کارگری(، کوچ

 است.بازاریابیِ تعاونی محصوالت است؛ هرچند خانواده یا خانوار، واحد بنیادیِ تولید و مصرف 

 

های اجتماعیِ   های اقتصادیِ کیبوتز را با خاصه مالکین که خاصه آبادی مشارکتی خرده مشاو شیتوفی )مشاوِ مشارکتی(، کوچ

بودنِ  شود. این شکل، به اشتراکی شکل برابر تقسیم می شود و سودها به شکل مشارکتی انجام می کند. زراعت به مشاو ترکیب می

است، تولید و بازاریابی اشتراکی است. برخالف مشاو  -یا خانوار –ند که مصرف، بر بنیادِ خانواده تر است: هرچ کیبوتز نزدیک

 رود. صورتِ اشتراکی به زیرِ کار می شود، بلکه به زمین به خانوار یا افراد تخصیص داده نمی  ، اُوْدیم

 

 چه: تاریخ

 1986بنیاد شد. تا  1921سپتامبر  11شود( در  می   ن هم نامیدهی اِسدرائلو ی جِزریل )که دره ، در دره502اولین مشاو، ناهاالل

 کردند؛ اکثریتِ بزرگِ این افراد عضوِ هشت فدراسیون بودند.  مشاو زندگی و کار می 448نفر  در  156700در حدود 

 

  همین دلیل، به  503کرد ها[ خانواده را به عنوانِ مرکزِ زندگیِ اجتماعی حفظ می مشاو ]بر خالفِ کیبوتس  چون تشکیالتِ

زدن به تجربیاتِ  تر بودند؛ مشاوها از دست در چشمِ مهاجرینِ میزراحی خیلی جذاب 60و اوایل  1950ی  مشاوها در دهه

های اشتراکیِ خیلی رادیکال  کردند، تجربیاتی که کیبوتس داریِ اشتراکی، یا برابریِ جنسیتی خودداری می ای مثلِ بچه جسورانه

های جذب و انطباقِ  ترین شکل ترین و موفق یکی از کاربردی  "های مهاجرین مشاو"اصطالح  ردند. این بهآو عمل در می به

داد که با سرعتِ  های مسکونی، به آنان اجازه می آبادها در مقایسه با وضعیتِ شهرک مهاجرینِ شرقی بود؛ این کوچ

در   ساختاری برای زندگیِ برای مهاجرینِ میزراحی شد،خاطر، مشاو   ی متوسط شوند. برای همین تری وارد طبقه یکنواخت

                                                                 
 در بریتانیکا، ناهال یا نَهال ضبط شده. - 502
 ها بر خالف کیبوتس  - 503
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 ها باقی ماند. که جنبشِ کیبوتس اساسا ساختاری  برای مهاجرینِ اشکنازی حالی

 

 –از جمله به فلسطینیان–به بعد، هر دو ساختارِ مشاو و کیبوتز روز به روز به نیرویِ کار بیرونی  1967ی  روزه از جنگِ شش

شکلی که درصد  باالی زایش و   ی سختی زد، به همان  به مشاوها ضربه 1980ی  های مالی در اوایلِ دهه ثباتی متکی شدند. بی

، 1980ی  داد. در اواخر دهه به مشاو فشار می  هایی که ممکن بود بخواهند در جماعت باقی بمانند، ی بچه  مشکلِ جذبِ همه

کم  نحوی که بعضی مشاوها کم  غیرکشاورزیِ بیرونِ جماعت رفتند، بههای  اعضای مشاو روز به روز به سراغِ استخدام در بخش

طورِ کلی، مشاوها   گشتند. به شان صبح سرِ کار می رفتند و غروب برمی شدند که ساکنان هایی  شبیه شهرهای اقماری و حومه

ها فراهم شد؛ به  رگر برای کیبوتسی تسلطِ حزبِ کا موقعیتی که در دوره  قرار نگرفتند، "گیِ سیاسی نخبه"هرگز در موقعیتِ 

 80و  70ی  ها در دهه  (،1977ِ حیثیت و اعتباری که کیبوتزها در طیِ دوران تسلطِ حزبِ لیکود )از  افت  همین نسبت هم،

 گریبانِ مشاوها را نگرفت.  حس کردند،
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 ی روژاوا  تاربه

 

 2012ه معنای  غرب )غربِ کردستان و شمال سوریه( است. بعد از جنگ و مناقشاتِ داخلیِ سالِ روژاوا به کردیِ کُرمانجی ب

وجود آمده که تالش کرده نوعی اقتصادِ نوین را برای خانوار و سرزمین جاری کند. این  در این کشور، در شمالِ سوریه نظمی به

 است.  نظم به روژاوا مشهور شده

 504(، و کنفدرالیسم دموکراتیکِ عبداهلل اوجاالنآزاداَندیشرتارییَن سوسیالیسم )سوسیالیسمِ ی لیب اساس این نظم بر ایده

اش به نوعی سوسیالیسم رسید که مالکیتِ متمرکزِ دولتی و  ی مارکسیستی پیشین ها استوار است. او بعد از گذار از نظریه

ی همگانیِ جامعه، او به کنفدرالیسم دموکراتیک رسید که  ه(. برای ادارآزاداَندیشکند )سوسیالیسمِ  کنترلِ اقتصاد را رد می

در کامیونالیسم است. کامیونالیسم یعنی  آزاداَندیشی سوسیالیسمِ  ی ایده ی مورِی بوکچین در باره شدت متاثر از اندیشه به

یِ مالکیتِ کمونی. کنند و نیز اصول و روالِ عمل های مستقل در یک فدراسیون شرکت می ی دولتی که در آن کمون نظریه

بندی با  مراتبِ باال به پایین نیست. تعبیر کامیونالیسم برای مرز جا به معنای پذیرش حکومت یا سلسله ی دولت در این واژه

 است. کاربردهای قبلیِ کمون در فرهنگ آنارشیستی، سوسیالیستی و/یا کمونیستی بکار رفته

 یل شوراها اقدام کردند.طرفدارانِ او به تشک  بعد از این اعالمِ نظر،

 

موری  "شناسیِ آزادیِ بوم"ی  کردنِ نظریه از عملی  (،2005اوجاالن بعد از اعالم کنفدرالیسمِ دموکراتیک در کردستان )سال 

عنوانِ کنفدراسیونِ دموکراتیکِ جماعاتِ کرد بدون تخطی از  بوکچین در کردستان طرفداری کرد که از راهِ شوراهای شهری به

های مشترک ایجاد کرد: دفاع محیط زیستی، دفاع  عمل درآید. او سکویی از ارزش دولتیِ سوریه، عراق، و ترکیه باید به مرزهای

                                                                 
گرا و مسلح  گذار حزب کارگران کردستان، یک گروه چپ اش به نام آپو مشهور است رهبر و بنیان ( که در میان پیروان1948ه عبداهلل اوجاالن )زاد - 504

ی کردها در برابر دولت ترکیه تأسیس شد. دولت ترکیه مدعی است سی هزار نفر از  برای مقاومتِ مسلحانه 1978در ترکیه است. این حزب در پاییز 

رباییِ  اند. اوجاالن که تحت تعقیب نیروهای دولتی بود در جریان یک آدم ن درگیری نیروهای این حزب با ارتش ترکیه کشته شدهها در جریا چریک

اش شدند. تحت همین   ی عادالنه های اروپایی خواستار محاکمه در نایروبیِ کنیا دستگیر شد. دولت 1999ی  ی دولتِ ترکیه در فوریه شده رسما اعالم

هشتمین کنگره خود را برگزار کرد و ضمن اعالم  2002، دادگاه او را به حبس ابد محکوم کرد. حزب در واکنش به تحوالت جهانی در سال فشار ها

را تأسیس کرد و اوجاالن را همچنان به عنوان رهبر معرفی کرد « کنگره آزادی و دمکراسی کردستان»انحالل حزب کارگران کردستان ترکیه، 

ی فکری خود را مبنی بر اولویتِ کنفدرالیسم  اش و مردمِ جهان، تحوالت تازه های خود به طرفداران رسانی فارسی(. او در زندان، با پیامپدیای  )ویکی

اجتماعیِ مورِی بوکچین -طلبی و پیروی از بیشترِ نظریات سیاسی های موجود مناطق کردنشین، ردّ تجزیه ملت- دموکراتیک در چارچوب مرزهای دولت

 است. طرح کردهم

ها در داخل مرزهای ملی و  ملّت سوی دمکراسی حقیقی، اقتصاد همیارانه، و امحاء تدریجی بوروکراسی دولت ی او: جنشی جهانی به ترین نظراتِ تازه مهم

ی  تژیک اساسیِ این نگاه تازههای کارگرگردان. عناصر استرا ، تعاونی”دولت شهرگردانیِ بی“در پیِ آنْ تحلیل رفتن معنایی و تدریجی مرزهای ملی، 

های او رسما  هستند. تعدادی از کتاب« گرا و اقتصادِ کامیونالیستی بوم ملتِ دمکراتیک، صنعتِ زیست»ایدئولوژیک  -اوجاالن برای انجام این وظایف فکری

 اند. شده به فارسی ترجمه
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هم زدن مرزهای  ی او، به ی تازه گرایانه برای دین، سیاست و فرهنگ. در نظریه از خود، برابریِ جنسیتی، و مداراجوییِ کثرت

 شود.    ی جماعاتِ کوچک تاکید می غیرِ الزم است و در عوض تاکید بر اصالحِ ساختار ادارهطلبی از اساس  فعلیِ کشورها و جدایی

================= 

 اقتصاد:

، 2012کند. در  کند که تعاونی و بنگاه خصوصی را با هم مخلوط می دی اف ان اس )یا روژاوا(، مدلی از اقتصاد را جستجو می

نامید و بعدا طرحِ اقتصادِ مردم   تکاری را به راه انداخت که طرح اقتصادِ سوسیال میحزب اتحاد دموکراتیک )پی وای دی( اب

ی ایدئولوژیِ سوسیالیستیِ آزاد منشِ عبداهلل اوجاالن قرار  های پی ای پی در قدم اول بر پایه )پی ای پی( نام گرفت. سیاست

شود. دکتر دارا کُرداخی، مقام  حفاظت می "از راهِ استفاده مالکیت"ی اصلِ  دارد. از کارآفرینی و مالکیتِ خصوصی در زیر سایه

اش بیشتر این است که مالکیتِ خصوصی را  اما هدف  هم برخالفِ مالکیتِ خصوصی نیست، روشِ روژاوا خیلی"است:  روژاوا، گفته

  "کنند. ی مردمی قرار بدهد که در روژاوا زندگی می در خدمتِ همه

وکار بسته نشد؛ سازمانِ اداری از راه تعرفه و از راه  مالیات مستقیم یا نامستقیمی بر روی مردم یا کسبدر روژاوا، در اوایلِ کار، 

ی   ، گزارش شد که سازمانِ اداری در منطقه2017کند. اما در ماه جوالی  فروش نفت و سایر منابع طبیعی پول جمع می

، روزنامه وال استریت 2016در منطقه تامین کند. در ماه مه  آوری مالیات کرده تا خدماتِ عمومی را جزیره، شروع به جمع

 گران، در کل سوریه، این منطقه را تنها جایی دیده اند که مجبور نیستند رشوه بدهند. جورنال گزارش کرد که معامله

 

 

ر عهده دارند و در ساخت ها بخش بزرگ تولید کشاورزی را ب اند. تعاونی  ها تاسیس شده برای تامین مواد ضروری کمون و تعاونی

اند. چند صد موردِ  و بازارهای عمومی فعال "های بوداده دانه"پروری، تولید پسته و  جات، تولید انرژی، دام و ساز، کارخانه

وزارتِ  نفره. بنابه اظهارِ 35تا  20های تقریبا  با کمون  اند، راه افتاده داریِ اشتراکی در سراسرِ شهرها و روستاهای منطقه به مزرعه

سوم تولید به مدیریتِ مستقیمِ  ی مالکیت جماعتی و یک ها زیرِ سایه ی دارایی چهارمِ همه اقتصادِ دی اف ان اس، تقریبا سه

 است.  شوراهای کارگران منتقل شده

 

ی دیگرِ  قهی فرات از دو منط گیری دارد. منطقه ی گندم و پنبه است و صنعتِ نفتِ چشم ی عمده ی جزیره تولیدکننده منطقه

های بزرگی برای بازسازی دارد، و اخیرا بعضی ساخت و سازهای کشاورزی  است و چالش شمالِ سوریه بیشتر تخریب شده

اش در روغن زیتون و صابونِ زیتونِ حلبی بوده، تولید  ی اَفرین تخصصِ سنتی ای در آن انجام شده است. منطقه خانه گل

است. کنترلِ  است، چرا که حلب دچار جنگ دراز مدت داخلی بوده حلب داشته اش صنعتی بیشتری نسبت به شهر همسایه
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توانند قیمتِ کاالهای اساسی مثل خوراک و لوازم پزشکی  دهند، که می های دموکراتیکِ هر منطقه انجام می ها را کمیته قیمت

 را تنظیم کنند. 

 

 5۰5اقتصاد سوسیال در روژاوا:

 506نوشته دکتر احمد یوسف

 

النهرینِ  الش کنیم و بخواهیم به عمق تاریخ روابط اجتماعی و اقتصادی از اولِ ظهورِ جماعاتِ انسانی در بیناگر کمی ت

شویم که سرشت روابط اجتماعی و میزان نفوذ یک طبقه  ی دیگری در این سیاره وارد شویم، متوجه می خاورمیانه یا هر منطقه

 کنند. ادی در آن جماعات را تعیین میهاست که روابط اقتص بندی بر سایر طبقات و دسته

 

شان با هم فرق  های اقتصادیِ وجود دارد و این تعاریف بسته به مکتب "اقتصادی"به همین شکل، تعاریفِ زیادی برای تعبیرِ 

تعاریف  گیِ المللی چندگانه داری، اقتصادِ سوسیالیستی، و اقتصادِ بین دارند. یعنی بر اساسِ اقتصادِ سیاسی، اقتصادِ سرمایه

 آید. بوجود می

 

ها در یک جماعت یا بین  اجتماعی و سیاسی و سرشتِ روابط بینِ گروه  ی یک وضعیتِ مشخصِ اقتصادی، این تعبیرات نشانه

 اند، اما بازتابِ واقعیتِ دانشِ اقتصاد نیستند. جماعاتِ متنوع

دهد، و نه این که  ه به نیازهای جماعات پاسخ میشود ک کنند که اقتصاد به دانشی تبدیل می مان می شواهد تاریخی مطمئن

 های خاصی را به حداکثر برساند. ثروتِ گروه

 

دهد، و نه این که  شود که به نیازهای جماعات پاسخ می کنند که اقتصاد به دانشی تبدیل می مان می شواهد تاریخی مطمئن

 های خاصی را به حداکثر برساند. ثروتِ گروه

                                                                 
تواند محتوایی ادعایی داشته باشد. لذا باید آن  ه خود به آن باور دارد و طبعا میپردازد ک ای می ی این گزارشْ به معرفی پدیده توضیح مهم: نویسنده - 505

 ای دید و با همین مالحظه آن را قضاوت کرد.  را متفاوت از متنی دانشنامه
 / rojava-in-economy-social-my.info/thehttps://cooperativeeconoمنبع:  - 506

https://cooperativeeconomy.info/the-social-economy-in-rojava
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ای نیست. به سخنی دیگر،  نگر( نباشد چیزِ باصرفه است که باید متوجه شویم اگر اقتصادْ سوسیال )جامعهاز روی همین تعریف 

عنوانِ اقتصاد تعریف شود، اما قطعا  تواند به ی اعضای جامعه نباشد نمی اش دستیابی به رفاه اجتماعی همه  هر اقتصادی که هدف

 و فرهنگی. مکانیزمی است پیچیده در جهتِ غارتِ مالی، فکری

 

 های اجتماعی در روژاوا است. ی نظری برای بالیدنِ اقتصادی و سیاست این تعریف اقتصادیات پایه

 روژاوا: جغرافی، جمعیت و ررو 

 

ی مناطقِ کردنشینِ  ای که گستره جغرافیای روژاوا از شرقِ دور تا غربِ دور در شمال سوریه امتداد دارد، یعنی در غرب حوزه

 اش روژاوا )غرب به کردی کُرمانجی( است، چون در غربِ مناطقِ کردنشین است. ر خاورمیانه است. اسمبینِ چند کشو

 است: توزیع شده 507کیلومترِ مربع است که بین سه کانتون )استانِ مستقل( 18300مساحتِ این ناحیه 

های پنهان مثل نفت و گاز  ست و از نظر ثروتترین استانِ کرد نشینِ روژاوا ا جزیرَه، کوبانی، و عَفرین. کانتونِ جزیرَه بزرگ

مند است، و کانتون عفرین در همه  ی سوریه  در حالی که کانتون کوبانی در تولیدِ غالت ، پنبه ثروت  طبیعی غنی است،

 خاطر تولید روغن زیتون شهرت دارد.  به

درصدِ کل  20تا  18جمعیت روژاوا بین  درصدِ کل سوریه است، در حالی که 55تا  50تولید ناخالص ملی در روژاوا بین 

 رسد. میلیون می 20جمعیت کشور است که به 

 5۰۸مفهوم و خصوصیا  اقتصاد سوسیال

مفاهیم می توانند با هم ترکیب شده و   اقتصاد سوسیال از نظر کیفیت بیرونی و ظاهری شبیه اقتصادِ بازارِ سوسیال است. این

 در نظر اول یکسان به نظر برسند.

 

                                                                 
ها از نظرِ جمعیت و وسعت، در مقایسه با تقسیماتِ دیگری مثل ناحیه )کانتی(،  طور کلی کانتون بندیِ کشوری است. به کانتون نوعی تقسیم - 507

در سوییس هستند. از دیدگاه نظری )و  –شان ی مهمترینو از نظر سیاس–ها  ترین کانتون شده ترند. در کل دنیا شناخته دپارتمان یا استان، نسبتا کوچک

 اند.  هایی نیمه مستقل های سوییس به عنوان اجزای کنفدراسیون سوییس، دولت تاریخی( کانتون
این  های کوچک یا بزرگی بین پدیا است. ممکن است تفاوت وجود دارد که گزارش ویکی "اقتصاد سوسیال"در همین کتابْ بخش مستقلی به اسم  - 508

 دو گزارش دیده شود.
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شود به این که فکر کنیم اقتصاد  ایم، چون منجر می اگر فکر کنیم که این دو کامال یکی هستند، دچار اشتباه خطرناکی شدهاما 

 داری ظاهر شده است. ی شرایطِ اقتصادیِ خاصی در نظامِ سرمایه سوسیال واکنشی طبیعی است که در نتیجه

 

به شروع ظهور  اوجاالنارد. برای این که آن را بهتر بفهمیم، عبداهلل در حالی که اقتصاد سوسیال کامال با موارد دیگر فرق د

ها در  ی این علم محدود به تامین نیازهای اساسی انسان دهد که وظیفه دهد و توضیح می عنوان علم ما را ارجاع می اقتصاد به

 چارچوب منابع کمیابِ موجود است.

 آن باشد.  "ایِ ارزش مبادله"تر از  ی کاال باید بزرگ "هارزش کاربران"می گوید در اقتصاد سوسیال  اوجاالن

بر اساس همین نکته، می توانیم اقتصاد سوسیال را به عنوان علمی تعریف کنیم که به دنبال تامین نیازهای جماعت در   حاال،

 بیرون و در ورای چارچوب انحصار ابزار تولید است. 

 خصوصیا  اقتصاد سوسیال

 متمرکز نیست. ریزیِ برنامه، که از نوع 509قتصادی است ضد لیبرالاقتصاد سوسیال، ا -1

 رسد. شناختی )سازگار( می گیِ صنعتی و بوم به یکپارچه -2

 اقتصاد به روی همه ی فعالیت های بوم )سازگار( شناختی )کشاورزی، صنعتی و تجاری( باز است. -3

 های اخالقی قرار دارد.  ی ارزش اقتصاد برپایه -4

 م اقتصاد سوسیال در روژاوااصول نظا

 اصول سازمانی                                                                اصول پایه

 های عملیاتی مالکیت محترم است                                            سیاست

 دارها منیت سوسیال از راه همشناسی                                                        ا بوم

 ای                    بازار غیر انحصاری تر از ارزش مبادله ارزش کاربرانه بزرگ

                                                                 
509 - Liberalismبرابرِ در برابری و حکومت اتباع رضایتِ اندیشی، آزاد و اختیار ی پایه بر است اخالقی و سیاسی ای فلسفه لیبرالیسم یا مَنِشی : آزاد 

 از) فرد حقوقِ محدود، حکومتِ پشتیبانِ عموما اما د،کنن می حمایت ها دیدگاه از ای گسترده های آرایه از اصول این از شان فهم به بسته ها لیبرال. قانون

 آزادیِ بیان، آزادیِ گرایی، الملل بین نژادی، برابریِ جنسی، برابریِ سکوالریسم، دموکراسی، ،(آزاد بازار) داری سرمایه ،(بشر حقوقِ و مدنی حقوقِ جمله

 اندیش است. دمعنای عمومی لیبرال، اهل مدارا و آزا .اند دین آزادیِ و بیان نشرِ
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 های توزیع درآمدی                                                  کمونی                                                             سیاست    

 ی اقتصاد سوسیال در روژاواها شالوده

اصلی( به معنای پذیرفت ارزش های اقتصادی ای است که دموکراسی ملت را به  –حفاظتِ محوری )هسته ای  -الف

 کنند. همراه نهادهای اقتصادیِ سوسیال )مثلِ نهادهای محیطی( را حفاظت می

)نقاط( مفاهیمِ بنیادی ای است که به شکل  اقتصادِ سوسیال و شناساییِ  "جانِ"نگرش اقتصاد سوسیال به معنای  -ب

ترینِ این مفاهیم   کارگیری این روش شناسی هستند. مهم ها و توجیه آنان برای به ی مثال علمی و تاریخی بازنمایی کننده

 )نقاط( به شرح زیرند:

 ها کمون

 ی فضاهای اجتماعی  و اقتصادی. سازمان مشترک زندگی در همه

( 2016های اجتماعی و اقتصادی بنا کنیم. این روزها )سال  در روستاها و شهرهای هر سه کانتون کموندر روژاوا شروع کردیم 

 35تا  20اند. تعداد اعضای هر کمون در حدود  کمون فقط در کانتون جزیره داریم که هر روزه در حال بالیدن 400در حدود 

 نفر است. 

  اقتصاد سوسیال و اهمیت انتخاب

ها انجام  می شوند اقتصاد سوسیال هستند، که معنایش بیرون کشیدن اقتصاد از تنگ  که در متن کمون هایی ی روال همه

 است. "فقط سود"چشمی مفهوم 

بلکه آن را از سرشتِ جامعه و اخالق می   فایده نیست که گفته شود اقتصاد سوسیال مشروعیت اش را از قوانین نمی گیرد، بی

 گیرد.

 ال در روژاواهای اقتصاد سوسی گزینه

 دهد. سازی: اقتصاد سوسیال اگر به خودی خودْ دموکراتیک دیده نشود معنایش را از دست می ساالر ی مردم گزینه -1

شود به تشویق ظهور فردگرایی، و به این  ناخواه منجر می بر این باور هستیم که هر فعالیت اقتصادیِ بدون هدف سوسیال خواه

 مردم ساالرانه خواهد رفت. های ترتیب به سمت کاهش روال

 

 شناسانه: ی تغییر وضعیتِ بوم گزینه -2

 ی کاربردی هستند. های اقتصادی روال های بوم شناسانه برای گذار دموکراتیک خیلی مهم است، چون روال  این بحث،
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 اقتصاد سوسیال کار گروهی است: -۳

 ها: مشارکت در کمون ها از راه این فعالیت

 توزیع:  -1

 ها هستند.  ی کسانی است که در کمون های اقتصادی برای همه محصوالتِ فعالیتتوزیع 

 پشتیبانی و همیاری: -2

های کوچک و غیره. اما در اقتصاد  ها، وام های زیادی زیر این عنوان وجود دارند، مثل خیریه در نظام سرمایه داری، روال

چرخند که ممکن است بین  ای می ی پشتیبانی و همیاری دایره های اقتصادی در درونِ ی فعالیت بینیم که همه سوسیال، می

ایم به  ی تعاونی هاست. این روزها شروع کرده کمون ها در روستا ها یا شهر ها بوجود بیاید، چون سرشتِ این اقتصاد بر پایه

 )تعاونی های بهداشت، کشاورزی، صنعتی(.  ها در کانتون عفرین تاسیس تعاونی

 بودنخواهان عدالت  -3

 آزادی:  -4

 ی ملت دموکراتیک است. ساالری(، که ستونی مهم برای نظریه یعنی دموکراسی )مردم

 نگرد های اساسی  اقتصادی را چگونه می اقتصاد سوسیال فعالیت

 ها و تعاونی هاست. ترین شکلِ تولید از راه کمون : برای تولید بخش خصوصی وجود دارد، اما مهمتولید -۱

 ی کارگران باید در پروژه های کمونی کار کنند.  مهه کارکردن: -2

 مالکیت محترم است. مالکیت: -3

ای باشد و بازار سهام هم  تر از ارزشِ مبادله : بازار بخش اصلیِ اقتصاد سوسیال است، اما ارزشِ کاربرانه بایستی بزرگبازار -۴

 وجود نخواهد داشت.

 شناسانه بستگی دارد. ها و توازنِ بوم ت: فناوری خیلی مهم است و  به فعالیفناوری -5

 شناسانه نباشد، وجودی نخواهد داشت. در نظام اقتصادی و اجتماعیِ ما این نکته بسیار مهم است. : اگر صنعت بومصنعت -6

 ایم. ی تکامل و بالندگیِ متوازن بین سه کانتون وابسته : ما به نظریهرشدِ اقتصادی -۷

 جارت بین کانتون هاست. این شکل به اهمیتِ ارزش کاربرانه تقدم و تکامل می بخشد.: شکل اصلی تجارت، تتاار  -۸
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داری نیست؛ بلکه فقط برای پس انداز پول و کمک به  های نظام سرمایه : نظام بانکی شبیه بانکامور مالی و تامین مالی -۹

چون این  تمرکز گرایی وجود نخواهد داشت، کند. منبعِ تامین مالی، درامد پروژه هاست؛ در نظام مالی کمون ها عمل می 

 سیستم به کمون ها وابسته است.  

 عناصر موفقیت اقتصاد سوسیال در روژاوا

ی دیگرانی  و همه  ها عرب  های روژاوا است، یعنی کردها، کارگیریِ اصلِ ملتِ دموکراتیک، که خواهان برابری در بین مولفه به -1

 .اند که به کانتون وابسته

 گیِ آن ثروت ها. گونه لکیتِ روژاوا بر منابع طبیعی و گونهما -2

 عنوان ثروت بزرگ انسانی در روژاوا به "وجود" -3

 اقتصادی است  کننده ای که حافظ استثمار در فعالیت ضعف نظام کنترل -4

 کارگیری اقتصاد سوسیال الزم است.  فراهمیِ اخالق، که برای به -5

 در روژاوا موانع موفقیت اقتصاد سوسیال

 ی اولین بودن در خاورمیانه دشواری ناشی از تجربه -1

 ی شرایط ضعیفی که در سه سال گذشته در سوریه غالب بوده است. مهاجرت استعدادهای علمی در نتیجه -2

 ضعف توان مالی در دستیابی به اولین گام بزرگ در راه رسیدن به قدرت بیشتر   -3

 در روژاوا  ساختار نهادین اقتصاد سوسیال 

 : برای تربیت اقتصاددانانهای اقتصادی آکادمی -الف

 : با هدف گیریِ ها  کمون -ب

 آموزش سوسیال -1          

 تقسیم کار -2          

 سالمتی -3          

 تامین نیازهای پایه -4          
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 : تعاونی ها: با هدف گیریِج      

 تامین نیازهای اولیه -1           

 کار تیمی )گروهی( -2           

 : بخش خصوصی کوچک و متوسطد     
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 های زاپاتیستا گردان بوم

های  ای هستند که پایگاه تقسیماتِ سرزمینی 511خودمختارِ شورشیانِ زاپاتیست )مارِز( 510های گَردان( شهرداری )بوم

 اند. تاسیس شده 1994اپاس در کنترلِ نظامی دارند و در دسامبر در ایالتِ مکزیکی چی "نوین های زاپاتیست"

 

های خودمختار در دست ندارد. بنا به  گَردان( ، هیچ قدرتی در این شهرداری )بوم"ای زد ال ان"ارتشِ زاپاتیستا، یا 

این نوع فضاها پستِ مسئولیتی یا  تواند که در نمی "ی زیرزمینیِ بومیان انقالبی کمیته"شان، هیچ فرمانده یا عضوِ  اساسیِ قانونِ

 512باشد. اداری داشته

 

وجود   های رسمی قرار دارند، و حتی چندین ساختار از این دست، در یک حوزه گردان( ی شهرداری )بوم این فضاها درون حوزه

ها هدفِ  کنند. این شورا می ها را هماهنگ ی سان آندره الرایْنْزار و اُکوسینگو. شوراهای خودمختار، مارِز دارند، مثل دو نمونه

مسکن، و امورِ تامینِ سوخت هم   ، کار و تجارت، شان ارتقاء آموزش و بهداشت در قلمروشان است. آنان برای حقوقِ زمین اصلی

 پردازند.  ی مسائل قضایی هم می های بومی(، و اداره ی زبان و سنت خصوص در زمینه کنند و به ترویج هنر )به مبارزه می

 ه:پیشین

های پلیس را به  های چیاپاس را اشغال کردند، پاسگاه ، هزاران عضو ارتشِ زاپاتیستا، شهرها  و شهرک1994در اولِ ژانویه ی 

زمین،   کار،"های دولتی را اشغال کرده و با ارتش مکزیک زدوخورد کردند. ارتشِ زاپاتیستا خواستارِ  آتش کشیدند، ساختمان

                                                                 
510 - municipalityعنوان معادلِ ساختاری به اسم میونیسیپالیتی در کشورهای  ای است مبهم و کشدار در زبان فارسی به واژه "شهرداری"ی  : کلمه

ی سیاسی،  جدی و تعیین کنندهها در فرانسه، ترکیه، تونس، و ... انتخاباتی است بسیار  انگلیسی زبان و در بسیاری از کشورهای دیگر. انتخابات شهرداری

ی شهرداری وجود داشته، هیچ وقت  عنوان نهاد تقنینیِ باالسریِ اداره که همیشه بحث انجمن شهر و بعدا شورای شهر به که در ایران با این در حالی

 برابر در شهرداری فارسیِ ی کلمه از استفاده جای به است بهتر این نکات، به توجه سیاسی پیدا نکرده است. با-اهمیتِ درجه باالی اجتماعی

 فرمانداری ؛(هزاره ی نامه واژه) شهرداری شهرستان، شهر، ؛(آشوری ی نامه واژه) شهرداری گردان، خود شهر.  شود ابداع دیگر ای واژه میونیسیپالیتی،

 این مطرحِ برابرهای( پور آریان ی نامه واژه) شهرداری دارای شهرِ شهرداری، اداری دستگاه ،(جعفری ی نامه واژه) فرمانداری شهرداری، ،(باطنی ی نامه واژه)

. است زیستگاه معنای به افشار صدری ی نامه واژه در بوم. است کرده اشاره شهر خودِ به پور آریان و خودگردانی کارکرد به آشوری ی نامه واژه فقط. اند کلمه

 تا شود می استفاده مونیسیپالیتی برای گردان  بوم از عجالتاً حاضر کتابِ در. باشند نزدیکی یبرابرها گردان بوم و خودگردان شهرِ اصطالح رسد می نظر به

 آن باشد.  متفاوتِ کارکردِ و آن ی کننده اداره سازمانِ قلمرو، نوع این ی دربرگیرنده که شود انتخاب تعبیری که زمانی
511 - 19-https://en.wikipedia.org/wiki/Rebel_Zapatista_Autonomous_Municipalities#cite_note  
فقط سخنگوی  "معاون فرمانده مارکوس"شان ترین عضو شده است.  شناخته "برای هر کس همه چیز، برای ما هیچ چیز!"شعارِ اصلیِ زاپاتیستا،  - 512

جُستار، مقاله و داستان نوشته که درین بین،  200ی کلی هم وجود ندارد.  بیش از  روانه ندارد. در عمل فرمانده گیری تک آنان است. او قدرت تصمیم

ی  ه و  رهایی را برای همگان، همهاش به ملت مکزیک، آمریکای التین و به جهانیان، رفا های منتشره است. در پیام های کودکانِ او پرخواننده بوده داستان

اَنترمیالن ایتالیاهم هست و حتی ازین تیم هم رسما برای  ی تیم فوتبالِ  شده دار شناخته ای خاص. مارکوس طرف برای طبقه ها خواستارشده و نه انسان

ی  روابط و چهره  ا این اوصاف، محتوای اختیارات،به علت پنچربودن توپ خودشان. ب  بوده، همراه با درخواست توپ بازی، بازیِ دوستانه دعوت کرده

 های شورشیِ دیگرِ تاریخِ قدیم و معاصرِ قرنِ بیستم بسیار فرق دارد.  ها در گروه  ارتباطیِ مارکوس و زاپاتیستا با مردم،  با همین مشخصه

https://en.wikipedia.org/wiki/Rebel_Zapatista_Autonomous_Municipalities#cite_note-19
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شان شدند. زاپاتستا بیش از  درجماعات "تی، آموزش، استقالل، آزادی، دموکراسی، عدالت و صلحمسکن، خوراک، مراقبتِ بهداش

 513شان تصرف کردند.  چهارصدهزار هکتار زمینِ بزرگ مالکان را در طی انقالب

 ها گَردان( توزیع جغرافیاییِ شهرداری )بوم

تا است 29اند که تعدادشان  تقسیم شده 514"حلزون"اسم های خیلی کوچکی به   ها به گروه"مارِز"طرف،  به این 2003از سال 

که  1994نوین بعد از اجالسِ دمکراتیکِ ملیِ سوم اوتِ  اند. قبل از آن، زاپاتیستاهای گَردان( توزیع شده شهرداری )بوم 5که در 

جالس بود برای این ساختار استفاده یِنتِز که برگرفته از اسمِ محلِ آن ا را تشکیل داد، از عنوانِ آگواسکالی  ارتشِ زاپاتیستا آن

ساالران در  ینتز در طیِ انقالبِ مکزیک که امیلیانو زاپاتا و دیگر جنگ ای هم بود از اجالسِ آگواسکالی کرد. این نام کنایه می

 برگزار کردند و زاپاتا با پانچو ویال  ائتالف کرد. 1914

 حاکمیت و اداره  

انه و آنارشیسمِ چپ آزاداَندیشهای سوسیالیسمِ  ساالریِ مشارکتی، شبیه آرمان ز نوع مردمحاکمیتِ زاپاتیستایی کنفدراسیونی ا

 است.

تواند در  سال می 12کنند که هر آدم بیشتر از  خانوار شرکت می 300در سطحِ محلی، مردم در مجلسی عمومی متشکل از 

اما این توانایی را هم دارند که به رای اکثریت   ند،کنند به اجماع برس ها تالش می هایش شرکت کند، این مجلس سازی تصمیم

 نشینی کنند. هر جماعتی سه ساختار اداری دارد:  هم عقب

 ی روز به روزِ امور است؛ ( کمیساریا، که مسئولِ اداره1)

 های جماعاتِ همسایه است؛  داری و مناقشه ( شورای کنترلِ زمین، که درگیرِ جنگل2)

 جماعتی دفتر پلیس  ( آژانسیا،3)

 

گَردان(های خودمختاری را تشکیل بدهند که  )بوم  دهند تا شهرداری با سایر جماعات فدراسیونی را تشکیل می جماعات در کل، 

دهد. زاپاتیستاها از پنج  دهند که جمعا یک منطقه را شکل می گَردان(ها تشکیل می )بوم  ها هم فدراسیونی با سایر شهرداری آن

 نفر دارد. 300000که در مجموع جمعیتی در حدود  د،شون منطقه تشکیل می

  اقتصاد

                                                                 
ین نمایندگان ریاست جمهور با زاپاتیستا در حضور روزه ب 4ماه بعد از شروع شورش(، پس از مذاکراتی   )یک سال و سه 1995آوریل  9از  - 513

 اند. زیستی کرده از آن پس، دولت و زاپاتیستاها هم  ی زندانی هم آزاد شدند.   مارکوس و حداقل یک شاهد، قرارداد صلح امضاء شد و دو فرمانده
ی   طرف به نشانه  کردند؛ این کار از یک فراخوانِ عمومی استفاده می، از نوعی صدفِ حلزون )بوق، صور( برای  ها در قدیم گذاری: مایا  علتِ این نام - 514

 گذارد. در نظام اقتصادیِ مهاجمِ جهانی انگشت می "رشد"ی  احترامِ به فرهنگِ مردم و از طرفِ دیگر، به ضرورتِ حرکتِ آهسته، اما پیوسته
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. این است 515گرایی و آنارشیسم اشتراکی از نوعِ دو سویه آزاداَندیشاقتصادی سوسیالیسم های  اقتصادِ زاپاتیستا شبیه نظریه

 516"اکمیتِ درست )صالح(شوراهای ح"های درون جماعتی با  های کارگری، مزارع خانوادگی و مغازه اقتصاد بیشتر با تعاونی

کنند.  و مراقبتِ بهداشتی برای جماعات تامین می 517بهره، آموزشِ رایگان، ایستگاهِ استفاده از رادیو گیرد که وامِ کم شکل می

خوک و پوشاک   خروس، و مرغ  موز، شکر، دام،  ها بیشتر غله، لوبیا، قهوه، خود و کشاورزی است. تعاونی به اقتصاد، غالبا متکی

اند،  اند ونوعی نظام اشتراکیِ زمین بنا کرده ها مالکیتِ خصوصی )و نه شخصیِ( زمین و اموال را برچیده کنند. جماعت لید میتو

فروشند. با مالکیتِ اشتراکیِ زمین و نظامِ دموکراسیِ  المللی می میلیون دالر کاال به بازارهای بین 44و هر ساله بیش از 

 نهایت کمتر است. ی مکزیکی بی باقیِ جماعاتِ فقرزدهمشارکتی، گرسنگی و خشونت از 

  خدما ِ عمومی

آموزان و جماعات به  کند که دانش زاپاتیستاها صدها مدرسه با هزاران معلمِ هماهنگ شده با محورِ آموزشِ دموکراتیک اداره می

 وند.ش بندی نمی گیرند و شاگردان هم کالس ی درسی تصمیم می ی برنامه شکل گروهی در باره

 

مرگِ نوزادان  ِ خاطرِ کاهش مراقبتِ بهداشتیِ فراگیرِ زاپاتیستاها خدماتی است پر کیفیت که از سوی سازمانِ بهداشتِ جهانی به

شان با  های زاپاتیستا معتقدند که خدماتِ بهداشتی و تامینِ مراقبتِ اولیه به ساکنان تحسین شده است. ساکنانِ جماعت

ژادپرستیِ کمتر نسبت به بومیان در مقایسه با بیشترِ خدماتِ بهداشتیِ دیگر در استانِ چیاپاس است. پرسنلِ بهتر، مجهزتر و ن

پذیرد که خدماتِ انحصاریِ  های دیگری را می های مجاور همکاری دارد و بیمارانِ سرپاییِ جماعت این سرویس با بیمارستان

اند  راه انداخته کلینیکِ بهداشتیِ تازه در منطقه به 18ها دو بیمارستان و به بعد، زاپاتیستا 1994زاپاتیستاها را ندارند. از سال 

 تا رفاهِ جماعات را بیشتر کنند.

 

گرا اعالم می کنند و استخراجِ نفت، اورانیوم، الوارِ درخت، و فلز را از  زاپاتیستا خود را به شدت محیط زیست های عتجما

ها و  سوسیالیست-اند. اکو ها و کودهای شیمیایی در زراعت را ترک کرده کش آفتو استفاده از   جنگلِ الکاندون متوقف کرده

اند. اما همین زاپاتیستاها،  های زاپاتیستاها را برای ساخت جماعتی اکولوژیک تحسین کرده های متعددی تالش آنارشیست-اکو

                                                                 
 نید.شان در همین کتاب نگاه ک برای آشنایی با هر سه مفهوم، به تعاریف - 515
516 - good government   کشورداریِ درست، حاکمیتِ درست )نیک یا خوب یا صالح( شرح هنجارینِ انتظار از دولت است که باید بر چه اساسی :

: good governanceشده است.  مداران مختلف به کار گرفته ها و سیاست تشکیل و تاسیس شود. این شرح بارها از طرفِ متفکرانِ سیاسی، ایدئولوگ

 اند که قرار است حاکمیتِ درست را اِعمال کنند. کشورداریِ درست. این شوراها در واقع مدعی
به علتِ کمبودِ پول و دوری از شهر، هنوز هم دسترسی به رادیوی شخصی ندارند. در بعضی نقاطِ هند،   های چشمگیری از جهانِ ما، مردم بخش - 517

باطری( یا  های رادیویی )حتی با استفاده از رادیوی کوکیِ بی  ی گروهیِ روستاییان از آموزش استفاده هایی برای آفریقا و آمریکای التین، اتاق

 های اینترنتیِ ترویج کشاورزی و بهداشت وجود دارد.    راهنمایی



463 
 

ادند که چرا به قطعِ درخت، زراعت و خانه سازی مایاهای الکاندونیِ بومی به شدت زیرِ انتقهم گراها و  زیست هم از طرفِ محیط

 د.نکن د و حتی تشویق هم مینده ی جنگلِ الکاندون مجوز می شده در مناطقِ حفاظت

 وابستگیِ سیاسی 

 "مارِز" سیاسیِ چپ نیستند. اما عملکردِ های گی به ایدئولوژیِ سیاسیِ خاصی فراتر از اندیشه زاپاتیستاهای نوین، مدعیِ وابسته

-گراییِ ماگونیستی )نوعی آنارکو د و در عین حال زاپاتیستا و بومیکن ی عمل از چپِ سنتی جدا می را از نظر برنامهآن 

 کند.  مارکسیسم خودمختار، و آنارشیسم معرفی می  ،آزاداَندیشکمونیسم( را متاثر از سوسیالیسمِ 

 انتقادا 

ها مدعی  . آنارشیستهستند ها روبرو ها و آنارشیست ختلفِ سوسیالیستهای م های متعددی از طرفِ گروه زاپاتیستاها با انتقاد

اجاره، و   ،"کارِ دستمزدی"ی  دارانه های سرمایه ی کافی برای برچیدنِ روال های زاپاتیستا به اندازه اند که جماعت شده

اند  رِ آنارشیست، از آنان انتقاد کردههای غی اند. در حالی که سوسیالیست شان تالش نکرده گذاریِ چندملیتی از جماعاتِ سرمایه

های سوسیال  اند تا برنامه اند و چرا منابعِ طبیعی شان را به خدمت نگرفته ی کافی متمرکز نکرده شان را به اندازه که چرا قدرت

ها از  آنارشیست-اکوِشان را تامینِ مالی کنند و فعالیت انقالبی را در سراسر مکزیک پشتیبانیِ مالی کنند. بعضی از   در جماعات

کنند و  اند، هنوز هم از پالستیک استفاده می خوارانه رو نکرده اند که چرا کامال به سبکِ زندگیِ گیاه ها  انتقاد کرده جماعت

 تراشند. های اطراف را برای پرورشِ دام می جنگل

 5۱۸کارزاری از نوعِ دیگر

 24ملی زاپاتیستا )زد. اِی. اِن. اِل.(. رهیافتی تازه در زندگی  بخش ای است سیاسی از طرف ارتش آزادی این کارزار برنامه

 2006( برای شناسایی، تامین و حفظ حقوق بومیان و خودگردانی در مکزیک. شروع آن از سال 2018ی این ساختار )تا  ساله

مکزیک و در طی چندین ماه اعزام  خود را برای سفرِ پیاده به سراسر گوی اصلیِ سخن  فرمانده مارکوس، . زاپاتیستا، معاونْهبود

کرد. این کارزار برای ایجاد ارتباط بین زاپاتیستا و با تمامِ اقشارِ اجتماعیِ محذوف و محروم، حتی قشرهای مورد سرزنش و لعنِ 

انجام ی مدنیِ سراسرِ مکزیک  های پیشین مقاومت و نهادهای متفاوتِ جامعه روسپیان و دگرباشان(، و نیز گروهمثلِ جوامع )

های بومیان، دولت مکزیک به اصالح قانون اساسی  گرفت. در نهایت زاپاتیستا امیدوار بوده که با شناساندن حقوق و خواسته می

 های نئولیبرال )از جمله پیمانِ نفتا با آمریکا و کانادا( اقدام کند. و دست کشیدن از سیاست

زنِ عضوِ شورای فرماندهی  7رامونای فقید، یکی از   اشت مقام فرماندهخاطر بزرگد ، فقط به"صفرْ مارکوس نماینده"دیدارهای 

 سوم اعضا در این شورا زن هستند.  ی کوتاهی شد. یک دچار وقفه

                                                                 
518 - _Other_Campaignhttps://en.wikipedia.org/wiki/The  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Other_Campaign
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حضور داشت در حضور جمع بزرگی از  "فرمانده مارکوس معاونْ"ی و اسم چریکیِ  کسی که در پشت چهره 2014در ماه مه 

آید و ازین  اش پایین می شود، از مقام رهبری اش بازنشسته می ی سازمانی کرد که ازین چهره ها رسما اعالم مدعوین و رسانه

 شود. او اعالم کرد: پس ناپدید می

اش  شناسیم. مارکوس، این شخصیت دیگر الزم نیست  ... هویت مان را می مان و مهلت همین دلیل نقش ایم و به ما رزمنده"

اش را با این جمله امضا  ی طوالنیِ شاعرانه او بیانیه "خواهند نابود کنند. ن، زاپاتیستاها او را میشد و حاال خالقانِ آ روزی ساخته

 ی خود اشاره کرد.  و با این کار به هویتِ جعلیِ تازه "ی شورشی گالیانو. فرمانده اسم من گالیانو است. معاونْ"کرد که 

مارکوس  نفره ندارد، اما مردمْ که زاپاتیستا مدعی است رهبری تک الیاست. در ح هویتِ واقعی نماینده صفر تاکنون کشف نشده

ی امورِ نظامی و  شود. در باره های جماعتیِ مردم گرفته می شناسند. تصمیمات سیاسی اما در جَرگه )مجلس( را رهبر می

   گیرند. مندترانِ بومیِ زاپاتیستا )در شورای فرماندهیِ کل( تصمیم می تشکیالتی، سال

 

 شده،  گرفته کار به و  طراحی مکزیک ملیِ بخشِ آزادی زاپاتیستیِ ارتش سوی از که است سیاسی روالی و   فلسفه جدید پاتیسمزا

. بوده مشغول کار این به چیاپاس ی مناقشه شروع زمان از و کند می حکومت چیاپاس استان در بزرگی قلمروِ بر که ارتشی

 ایدئولوژیِ زاپاتیسم": نیست ایدئولوژی روالْ و فلسفه این گوید، می صریحا انقالبی انبومی مخفیِ کل فرماندهیِ که طور  آن

 شعارهای یا مقررات قوانین، ها، تاکتیک مشی، خطوطِ دستورالعمل،...  نیست کهنه های ایدئولوژی تکرارِ یا ای تازه سیاسیِ

 .تازه دنیایی یعنی، تر،به دنیایی ساختنِ: دارد وجود میل یک فقط. ندارند وجود شمولی جهان

 که است ی"همگان برای سایز یک های  برنامه" یا ای کلیشه و قالبی سیاسیِ های ایدئولوژی نوع آن از دور بسیار که زاپاتیسمو

 روش این: که این شبیه است چیزی بیان خدمت در شوند، گرفته کار به محلی هر در و شده صادر جایی هر به توانند می

 شما خود به حاال است، مکزیک چیاپاسِ در جا این در قدرت موجودِ مراتبِ سلسله و ساختارها و داری سرمایه با ما رویاروییِ

 در مشابه اهدافی برای توانند می ایم گرفته یاد مان  مصاف از ما که هایی درس و ما ی مبارزه ی نمونه آیا ببینید که است مربوط

 زاپاتیستا، سخنگوی رو همین از. شوند گرفته کار به توانند می چگونه که این و نه یا شود گرفته کار به هستید که جایی آن

 :که است کرده اظهار( دهد می ادامه گالیانو فرمانده معاون نام با 2014 سال از که) مارکوس فرمانده معاون

 که منعطف و گشوده یاربس چیزی/.است شهود یک/.نیست فروختنی و خریدنی ای نظریه/ نیست، ایدئولوژی زاپاتیسمو"

 مرا که است چیزی چه/کرده؟ محروم مرا که است چیزی چه/:کند می مطرح را مسئله زاپاتیسمو/.دهد رخ جایی هر تواند می

 که/است، متِکثِر پاسخ که کند می تصریح و/کند می مطرح سوال فقط زاپاتیسمو/.دارد فرق پاسخ جایی هر در... /کرده؟ منزوی
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 ... است جوانب ی همه شاملِ پاسخ

 

 

 

 "برد. می  دهند و حکومت هم فرمان جا مردم فرمان می در قلمروِ شورشیِ زاپاتیستا هستید. در این"تابلوی باال: 

 )صالح(.  درسترانیِ  کمی شمالی. شورای ح منطقه"تابلوی پایین:  

قاچاقِ اسلحه، کشتِ موادِمخدر، مصرفِ موادِمخدر و مشروبِ الکلی، و فروشِ غیرقانونیِ چوب اکیدا ممنوع 

 است. تخریبِ طبیعت ممنوع. جاده ی شماره ۳۰۷ فدرال، چیاپاس

 این  ها را هم ببینید:

پروژه ی رسانه چیاپاس  - درگیریِ چیاپاس  -شوراهای حاکمیت درست )صالح(  - زاپاتوریسمو - مناطق خودمختار 

 519دائمی - ارتش زاپاتیستیِ آزادی ملی - سوسیالیسم آزاداَندیش

Chiapas Media Project   Chiapas conflict   Councils of Good Government    Zapaturismo   

Permanent autonomous zones   Zapatista Army of National Liberation   Libertarian Socialism 

 

 
                                                                 

 Libertarian Municipalism     ،Communalism   ،EZLNنک:    - 519

https://en.wikipedia.org/wiki/Chiapas_Media_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiapas_conflict
https://en.wikipedia.org/wiki/Councils_of_Good_Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Zapaturismo
https://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_autonomous_zones
https://en.wikipedia.org/wiki/Zapatista_Army_of_National_Liberation
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Communalism#Libertarian_municipalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Communalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Zapatista_Army_of_National_Liberation
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5۲۰زیستی ساده
 

 

ها مثال  روال  گیرد. این سبکِ زندگیِ فرد را در بر می  سازیِ (های داوطلبانه برای ساده زیستی تعدادی از روال )ورزه ساده

شود، یا باالبردنِ  می مالیسم اقتصادی( گفته گرایی )مینی اسمِِ کمینه  کردنِ اموالِ فرد، که عموما به ها باشند: کم توانند این می

، توصیف شود. هرچند "خواهند چه که می نآ"به جای  "چه که دارند آن"تواند با خشنودیِ افراد از  زیستی، می خودکفایی. ساده

زیستی زاهد  ی طرفدارانِ ساده کند، اما همه طلبی را ترویج می که زُهدگرایی عموما زندگیِ ساده و خودداری از تجمل و راحت

ی  اش جداست، چرا که گزینشِ داوطلبانه کنند بحث زیستی از وضعیتِ کسانی که در فقرِ اجباری زندگی می نیستند. ساده

 سبکِ زندگی است.

 

مدت "زیستی را به دالیلِ مختلفِ شخصی انتخاب کنند، دالیلی مثلِ معنویت، بهداشت، افزایشِ  معتقدان ممکن است ساده

کردنِ تنش  یا کم  ی شخصی، پایداری و ثباتِ مالی، قناعت، زندگی، سلیقه-برای خانواده و دوستان، تعادلِ کار "زمانِ با کیفیت

ها اهدافِ  گیر و مشهود باشد. بعضی و مصرفِ شدیدا چشم 522گرایی تواند واکنشی هم به ماده زیستی می . ساده521در زندگیِ خود

هایی  دانند، جنبش جنگ می گرایی یا ضد مصرف گرایی، ضد زیست های محیطِ راستا با جنبش سیاسیِ این نِحله را هم-اجتماعی

 ، عدالتِ اجتماعی و مقاومتِ مالیاتی.524د، ضد رش523زیست  گراییِ اخالقی از محیط مثلِ حفاظت

 تاریخ

 مذهبی و معنوی

در عصر آهنِ  "شرامانا"از جمله سُنَتِ   های اولیه کنند. نمونه زیستی را تشویق می های مذهبی و معنوی، ساده مواردی از سنت

شود  مان یوحنا( هستند. گفته میخصوص یحیای تعمید دهنده، ه های( انجیل )به ی هند، گوتاما بودا، و نصارای )ناصری جامعه

و سفرشان  در سلوک "کرده که  هایش را تشویق می زیست بوده است. منسوب است که حواری عیسی، شخصیتِ انجیلی ساده

اما صندل بپوشند و دو قبا نپوشند.  –ی کمربندشان  پولی در لیفه بی نان، بی کولبار، بی –دستی  چیزی همراه نبرند جز چوب

زیستی حرکت داده، کسانی مثلِ بندیکتِ  صِ متعددی مدعی شده اند الهام معنوی آنان را به سمتِ سبکِ سادهافرادِ شاخ

                                                                 
520 - https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living  
 تنش ناشی از تقال برای درامد - 521
 ای دارند. های درویشانه گرایان فلسفی سنجیده و آگاهانه، زندگی . معموال مادهگرایی فلسفی در افراد گراییِ اخالقی است و نه ماده منظور ماده - 522
523 -Conservationها.  : اخالق کاربرد منابع دنیای طبیعت، و حفظ آن 
524 - Degrowthداری. مایهگرایی و ضد سر دوستانه، ضد مصرف های اقتصاد بوم ی اندیشه  : مهار رشدْ جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بر پایه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
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 525آلبرت شوایتزر و مهاتما گاندی.  نورسیا، فرَنسیس اَسیسی )اَسیزی(، آمون هِنیْسی، لئو تولستوی، رابیندرانات تاگور،

 

شود، با رهبرانی مثل زردشت، بودا، الئوتزی )الئوتسه( و  می  کشیدهشان به دورانِ باستان   زیستی دامنه های ساده سنت

اش تاکید  مسیحی بر روی-رومی و هم در اخالقیاتِ یهودی-کند و هم در فرهنگِ یونانی تری پیدا می کنفسیوس ندای لند

دعی بود که برای داشتنِ ی یونان باستان، م بدبینِ فلسفی( مطرح در فلسفه#شود. دیوژِن )دیوجِنِس(، شخصیتِ کلبیِ ) می

 ی شرابی زندگی می کرده. شود او در خمره ، زندگیِ ساده ضرورت دارد. گفته می فضیلت و سعادت

 

های ثروت یا  اند که در آن بعضی از شکل ای را داشته ها سبکِ زندگی ای هستند که قرن های مسیحی گروه 526ها"آدم ساده"

های آمانا،  ها، کلنی ها، هاتریت ها، اَمیش گان، منونیت هایی مثل لَرزَنده شود. گروه یفنّاوری به دالیلِ مذهبی یا فلسفی حذف م

وجود دارد به اسمِ  527ای کواِیکری ی هماهنگی، و بعضی کواِیکرها. عقیده برودرهوف، برادرانِ تعمیدیِ آلمانِ قدیم، جامعه

 کند. ، که بر اساس آن فرد باید ساده زندگی"گی  شهادتِ )اَشهدِ( ساده"

 

(، و 1750) "گفتمان در هنرها و علوم"ژاک روسو زندگیِ ساده را درنوشته هایش به شدت تحسین کرد، به خصوص در  ژان

      528(1754) "گفتمانی در نابرابری"

 غیردینی

دی شکوفا شد. های فیلسوفِ آتنی، اپیکور از حدود قرنِ چهارمِ پیشامیالدی تا قرنِ سومِ میال ی  آموزه اپیکورگرایی بر پایه

که  خصوص  شد. به های سنجیده ممکن می کرد که با گزینش عنوان الگوی شادی حمایت می مشکل به اپیکورگرایی از زندگیِ بی

 چربد. بنابراین  گیری از آن می ه بر لذتِ بهر "بریز و بپاش"کرد که  مشکالتِ ناشی از داشتنِ سبکِ زندگیِ  اپیکور اشاره می

                                                                 
 کنند.   ها را رعایت می ها هم پوشیدنِ لباس ساده و محدودیت استفاده از بعضی فناوری های مسیحی، مورمون از بینِ فرقه - 525
526 - Plain Peopleشدت در  است، البته به غیر از کواِیکرها که به های عرفی بوده های تقریبا مشترکِ اینان، جداییِ جماعتی از جماعت : یکی از ویژگی

 امرِ اجتماعی و امرِ سیاسی مشارکت دارند.
527 - Society of Friends or Quakers ،اند که  گان )کواِیکِرها(. گروهی سابقا مسیحی ه با نام فرعیِ لَرزَند : انجمنِ دوستان و نیز کلیسای دوستان

که  آن دانستند، بی متعهد می "درکِ مستقیمِ درونیِ خدا"یا  "نورِ درونی"ا ام در بریتانیا ظاهر شدند و خود را به زندگیِ مطابق ب ی قرنِ هفده در میانه

گاهِ خاص و هر گونه مناسک و آیینِ  گی به پرستش مقید به متنی خاص، روحانیتی واسطه، خادمی دینی، شعائرِ دینی، اقرار به دین خاصی، وابسته

نامِ این جمع،  کنند. اولین فردِ صاحب و جلسات نیایشی است که در سکوت برگزار میگونه ساختار رهبری  خاصی باشند. شهرت دیگرشان عدم وجود هر

گیری، حکمِ ارتداد و زندانِ کلیسا را تا آخرِ عمر تحمل کرد. بزرگانی چون توماس کارالیل و والت ویتمن او  ( بود که سخت1624 -1691جرج فاکس )

شان حتما لباس ساده  اند و بعضی زیست سرزمینِ آزاد دینیِ آمریکا بودند. این جمع به شدت سادهرا بزرگ داشتند. اینان از اولین مهاجران دینی به 

اند. اصطالحِ  طلبانه به شدت فعال های جمعیِ خیرخواهانه و صلح خورند، اما درفعالیت اند و در دادگاه به کتابی مقدس قسم نمی پوشند. ضدِ جنگ می

شان  های ی این گروه به زبان انگلیسی است، چراکه در گردهمایی واژه ترین وام سکوتِ عمیقِ درونی و برونی( مهم )کنایه از "سکوتِ کوایکری"زبانزدِ 

 کنند.  فقط سکوتی عمیق می جایِ هر گونه وعظ و خطابه و نیایش کالمی،  به
  زیستی مطرح است. گرا )تصوف( هم اشاراتِ قوی و مشخصی به ساده در اسالمِ صوفی - - 528
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داشته شوند،  و آسایشِ جسمی و خودِ زندگی الزم است باید در کمترین هزینه نگه  که آن چه برای شادمانی،گرفت   نتیجه می

 باید یا با اصالح،  مالیم شود یا کامال کنار گذاشته شود.  و همزمان هر انچه بیش از آن که برای این اهداف ضروری است،

 

آید که بیانِ کالسیکِ  یی، در بیشترِ موارد به عنوانِ کسی به حساب میی آمریکا طبیعت گرا و نویسنده  هنری دیوید ثورو،

مطرح کرده است. ثورو  529(1854) والدناش به اسمِ  غیردینیِ )سکوالرِ( پشتیبانِ زندگیِ ساده و زندگیِ پایدار را در کتاب

 530رد.عمل در آو ی والدن را به پیرایه در ساحلِ برکه ی زندگیِ ساده و بی ی دوساله تجربه

 

ترِ  کردن، یعنی روشِ عاقالنه تر ساده"ی  گرانِ ثورو اندیشه در بریتانیای دوران ویکتوریا، هنری اِستِفِن سالت، یکی از تحسین

ِ ساده از جمله ادوارد کارپِنتر، ویلیام موریس، و اعضای  دارانِ بریتانیاییِ زندگی ها انداخت. سایر طرف را بر سر زبان "زندگی

در  کتابِ  "سازیِ زندگی تر ساده"اش به اسم  را در مقاله "زندگیِ ساده"هستند. کارپنتر عبارتِ  "گیِ سادهانجمنِ زند"

 ( رایج کرد.  1887) "انگلیسِ آرمانی"

 

هنرها و "کاری را با جنبشِ  کردند، و به این شکل، ساده ها را عمل می اش هم بعضی از این اندیشه سی. آر. اَشبی و پیروان

 "ای برای تنهایی فلسفه"اش  نویسِ بریتانیایی جان کآوپر پویز از زندگیِ ساده در کتاب زدند. رمان پیوند می 531"کاری استاد

زندگی ساده را تجربه کردند. شاعرِ  1930ی  شان در دهه دفاع کرد. جان میدِلتُن مورِیْ و مَکس پآلومَن در مرکزِ آدِلفیِ  اِسِکس

 گرایی بود. ی روستا بر پایه "ی درست فلسفه"ر بعضی از کارهایش پیشتازِ نوعی د "پاتریک کاوانآو "ایرلندی 

 

شناس، منتقدِ توسعه، نویسنده و هنرمند به ثوروی ایالت مِیْنِ آمریکا شهرت داشت. او به  گرا، معدنی زِ طبیعت جرج لورِنزو نویه

کرد. در  ندگیِ ساده و احترام به طبیعت حمایت میاش از ز کرد و از راهِ کارهای خالقانه سبکِ طبیعتِ وحشی زندگی می

های  در جنوبِ  ایاالت متحده از نوعی سبکِ زندگی و فرهنگِ متمرکز بر ارزش "گرایانِ وَندِربیلت کِشت"  ،30و  1920های  دهه

 ان تسلط داشت.ای بود که بر جهانِ غرب آن دور گراییِ شهریِ پیشرونده کردند که در مقابلِ صنعت کاری حمایت می کِشت

 

داد. ریچارد گِرِگ  ی ماتریالیستی هشدار می گیرِ جامعه ( برضد مصرفِ چشم1899) "ی فارغ ی طبقه نظریه"ثورسْتَیْن وِبلِن با 

                                                                 
ی  زیستانه ی اقتصاد ساده ی کتابی از او به همین قلم در فارسی وجود دارد: نافرمانی مدنی. و کتابی هم در باره در دست ترجمه به این قلم. ترجمه - 529

 او به فارسی به همین قلم ترجمه شده است: دارندگی در بسندگی است.
 است. کاوش و تحلیل شده  ای کالسیک بوده که مکررا بررسی، و، تجربهی مشهور ثور گی تجربه زیستی و اقتصاد ساده در مباحث ساده - 530
531 - Arts and Crafts Movement 
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تعدادی از  ، 1920ی  ( مطرح کرد. از دهه1936) "زیستیِ داوطلبانه ارزشِ ساده"را در کتابِ  "زیستیِ داوطلبانه ساده"اصطالحِ 

گرا ، اقتصاددانانی مثل  شان ریچارد گِرِگِ گاندی که از بین  زیستی را با هم درآمیختند، گانِ مدرن، نظر و عملِ ساده نویسنده

توان اسم برد.  شهری ارنست کالنباخ را می نویسِ آرمان و قصه  شناس، انسان-رالف بُرسُدی و اسکات نیرینگ، گـَری اسنایدرِ شاعر

آورد؛ و دُوان اِلگین به  ( استدالل می1973) "کوچک زیباست"  در کتابِ "تر بهتر است بزرگ"ومِ ای. اف. شوماخر بر ضدِ مفه

کند  زیستی عمل می گرِ استرالیایی به ساده ( ادامه داد. تِد تِرِیْنر پژوهش1981) "زیستیِ داوطلبانه ساده"ترویجِ زندگیِ ساده در 

کیلومتریِ دانشگاهِ نیوسآوث ولز  20فِیْس پوینت، در حدودِ  ای را در پیگ زیستی ی ساده نویسد، و موسسه و در موردش هم می

شد، که  ای نُه ارزشی تدوین اتریش مجموعه "خود را اخالقی کنِ"ی  جا هم هست. در پروژه ی آن کند که ضمیمه تاسیس می

(. در ایاالتِ متحده حضورِ بیشترِ 2011الین بود ) شده را داشت و همراه با کتابی آن درونِ خود نوعی سبکِ زندگیِ ساده

دورِ کتابِ محبوبی در  شروع شد. این حضور از راهِ جنبشی بود که به 1990در اواخر در انظار عمومی  زیستیِ داوطلبانه ساده

گرایی یا  ها، کمینه راه افتاد. در حدودِ همان وقت ی جَنِت لورْز به نوشته "زیستی راهنمای ساده"زیستی به اسمِ  ی ساده باره

 مالیسم )جنبشی مشابه( شروع شد تا آن هم پیام خود را به گوش عامه برساند. مینی

 ها( ها )ورزه روال

 کردنِ مصرف، زمانِ کار، و اموال کم

ی کاال یا خدمات، زمانِ مصرفی برای پول  کردنِ هزینه آورند. با کم عمل در می کردنِ مصرف به زیستی را با کم ها ساده بعضی آدم

ها یا کمک به دیگران با کارِ  مندی گیریِ سایرِ عالقه تواند برای پی شده می جویی تواند کم شود. زمانِ صرفه رآوردن مید

شان صرف کنند. مثال  ِ زندگیِ ها ممکن است وقتِ آزادِ بیشتری برای بهبودِ کیفیت داوطلبانه مصرف شود. به این ترتیب، بعضی

بعضی از افراد،  "استقالل از پولِ رایج"ِ دستی. ابداعِ بحثِ  ای مثلِ هنر و استادکاری در فنون ههای خالقان کردنِ فعالیت دنبال

،  انداز شود تواند منجر به افزایشِ پس ها هم می پول هدایت کرده. کاهشِ هزینه مثل سُئلو و مارک بویل را، به زندگیِ کامال بی

 گیِ زودرس شود. انِ بازنشستهتواند منتهی به استقاللِ مالی و امک که خودش می

 

کند، همراه با هدفِ سروصورت دادن و  صد قلم کم می جنبشی مردمی است که اموال شخصی را تا یک "چیز 100کارزارِ "

تاثیر  ، کم"آزاد از رهن"، "های کوچک مسکن"شامل افرادی است که زندگی در  "ی کوچک جنبشِ خانه"کردنِ زندگی.  ساده

 های ساحلی. هایی مثل کابینِ الواری یا کلبه کنند، خانه انتخاب میزیست را  بر محیط

 افزایشِ خودکفایی

گی به   کردن است، چرا که افزایشِ خودکفایی،  وابسته و خوراکِ خود را کشت "برگشتن به زمین"کردنِ زندگی  یک راهِ ساده

آزاد و ساده در توقفِ مصرف و شروعِ تولید است. این  کند. تام هاجکینسُن معتقد است کلیدِ زندگیِ  پول و اقتصاد را کم می
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اند، مثال جِنیفر  هایی مثلِ آنانی که به نسلِ هزاره متعلق شوند، آدم های زیادتری در آن شریک می روز آدم  حسی است که روزبه

حل بودن؛ نه بخشی  از راهبخشی "های متعارف، کشتِ خوراک، و  نیاز از انرژی ی که  برای زندگیِ بی"وبالگ نویس-بوم"نینی 

 شهر را ترک کرد.  "از مشکل بودن

 

تولیدِ خوراکِ گیاهی است که بر  "نگهداریِ کم"زیستی است، نوعی نظامِ  بانیِ جنگلی، که ابداعِ رابرت هارت هواخواه ساده باغ

کند. هارت باغِ   سبزیجاتِ دائمی استفاده میها، گیاهانِ رونده و  های مغزدار، بوته و از میوه و میوه  نظامِ جنگلی است، ی بوم پایه

 آفرید. "شایِر شِراپ"در  "اِج وِنالک"اش در  متری در مزرعه 480ای  چه ای از باغ جنگلیِ نمونه

 

اش بینِ مزرعه تا سُفره طی  ی خوراکی یا موادِ سازنده هایی که یک قلم ماده ، یعنی میزانِ کیلومتر"کیلومتر.خوراک"بحث 

شود تا برای ضرورت خوراکِ کشتِ محلی استدالل شود. این  زیستی به کار گرفته می دارانِ ساده ز طرفِ طرفاست، ا کرده

طوری که در محبوبیتِ  است، به دست آورده اصلی( اقتصاد و افکار عمومی را هم به غالب )جریانْ اصطالح امروزه پذیرشِ جریانْ

دهد. در هر  سالوِر نشان می ، نوشته ی باربارا کینگ"حیوان، سبزی، معجزه"ب ، و کتا"مایلی 100غذاییِ  رژیم"هایی مثل  کتاب

 533اند.  جات کرده-وقفِ خوردنِ محلی 532شان کردنِ ردِ پای کربنی یک ازین موارد، مولفان یک سالی را برای کم

 

داخلیِ مینیاتوری )کوچک(  های خانه های گلدانی یا گل چه کشت در باغ- جاتِ خانه توانند میوه و سبزی شهرنشینان هم می

توانند  های خوراکی می فرنگی، و انواع مختلفِ سبزه فرنگی، توت چغندرِ سوییسی، نخود تولید کنند. گوجه، کاهو، اسفناج، برگ

، نهایت مغذی مزه، بی ها را سبز کند. آنان خوش تواند بذر یک نفر می"گوید که  ها شکوفا شوند. جیم مِرکِل می گی در گلدان همه

ی فلزی شیشه  عنوانِ پنجره که زیر حلقه ای نایلون به کنیم با تکه های مربا کشت می ها را در شیشه اند ... آن و آسان کشت

روز طول  105کننده بداند که کلمِ بروکسل )فندُقی(  وقتی مصرف"گفت:  مَت موُرِ کشاورز در این مورد می "شود. سفت می

اند. و این  همیشه انباری–کند؟ ... نوعِ برخوردِ سوپرمارکتی یکی از انواع برخوردهاست  میچه برداشتی  کشد تا رشد کند،  می

در سوپرمارکت این پرسش پاک می شود. آنان  –برد؟  کند. کِشتِ خوراک چقدر وقت می مان از زمان را عوض می که حس

کردنِ این   یک راه برای عوض "حاال بخرید.خواهند که همین  کشد، چون از شما فقط می خواهند بدانید چقدر طول می نمی

                                                                 
532 - Carbon Footprintبومی در  : میزان تاثیر انواع مصرف های هر فرد یا گروه یا کشور در تولیدِ گازهای کربنی در کل جهان. نک: ردّ پای زیست

 در همین کتاب. "رشد معکوس"بخش 
منبع خوبی برای این بحث است و کتاب فارسیِ   دانِ استرالیایی )سیمپلیسیتی کالکتیو( هم، ناگفته نماند که سایت دکتر ساموئل الکساندر اقتصاد - 533

 است.  ، از همین سایت دریافت و به فارسی ترجمه شده"دارندگی در بسندگی است، اقتصاد جایگزین ثورو"
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کند. او دستگاهِ ویدئویی در بخش تولیدِ یک بقالی گذاشت که طولِ مدتِ رشدِ چند نوع  دیدگاه را هم آقای مور مطرج می

 دارند.شد که باغ ها عمال الزم  ی طول مدتی انجام می دادن به مردم در باره داد. این کار با هدفِ آگاهی سبزی را نشان می

 

گردد، دیگرانی  که  به جای تکیه به دیگران  برمی "دوش گرفتنِ کارهای ضروریِ خود به"به اصلِ  534"خودت انجام بده"اخالقِ 

 کنند. ات تمام می هستند و کار  را برای  تر از تو خیلی ماهرتر و با تجربه

 بازبینیِ فناوری

ی نقشِ فناوری دارند. اسکات نیرینگ فعالِ سیاسیِ آمریکایی   ی در بارهکنند، نظراتِ متنوع زیستی عمل می کسانی که به ساده

ی بشریت از فناوریِ نو مشکوک بود. کسانی که  ی نحوه استفاده های اتمی، در باره با اشاره به اختراعاتِ مخربی مثل سالح

که  خوردند. با وجودِ این می "زستی نو ماشین"ستیز( یا   کردند، اغلب برچسب الدایت )ماشین فناوریِ مدرن را رد می

شود،  "فناوری مناسب"ممکن است باز هم درگیرِ بازاندیشی بر روی تعاریفِ شخصیِ   زیستی کاوشی غیرِدینی است، ساده

 ها کرده اند. ها یا منونیت های تعمیدیِ مسیحی مثل اَمیش طور که گروه همان

 

زندگیِ ساده را در داخلِِ  دانند که داشتنِ سبکِ  های پیشتاز را راهی می زیستان(، فناوری پشتیبانانِ فناوری )در بینِ ساده

پای  تواند میزانِ تولیدِ کربن )رد اند که اینترنت می کند. آنان مدعی تر و پایدارتر می اصلی( آسان غالب )جریانْ فرهنگِ جریانْ

اند و نشان  شان را محاسبه کرده هم مصرفِ انرژیها  . بعضی536و مصرف کمترِ کاغذ کم کند  535"دور کاری"کربنی( را از راهِ 

ای عاطفی،  شیوه شود ساده و به اند که انسان می تواند با استفاده از انرژیِ کمتر از آنی که در کشورهای غربی مصرف می داده

-ک )خورشیدیهای فتوولتایی ها ممکن است بپذیرند شاملِ کامپیوتر، سیستم هایی که این بخش زندگی کند. فناوری رضایت

 اند. های بادی و آبی برقی(، توربین

کنند ممکن است عمال عوارضی جانبی در جایی دیگر یا در زمانی در آینده  ای که ظاهرا زندگی را ساده می های فناورانه دخالت

و سرکوبِ سیاسی را آسان  تواند مراقبتِ اطالعاتیِ انبوه کند که ابزاری مثل اینترنت می داشته باشند. یِوْگِنی مُرُزُف اخطار می

چه شکلی عوارضِ طبیعیِ پنهانی دارند و  های بادی و خورشیدی به دهد که انرژی نشان می "توهمات سبز"کند. کتابِ 

                                                                 
534 -  : Do It Yourself (DIY)کنند. این واکنشی است معکوس به رویای غالبِ اوایل قرن بیستم تا  هنگی که بخشی از مردم غربی به آن عمل میفر

کنند. اما فرهنگ جاری، از این حرف نمی  گی انبوه همه ی نیازها را برایت براورده می  های خانه هم اکنون، که موسسات خدماتی و فروشگاه ها و فناوری

ی دنیا، جز در موارد خیلی خاص  ی فرد و کارگر، مردم عادی همه گی فزاینده کارِ شدید و از خودبیگانه شدنِ انبوه و تقیسم یزند که پیش از صنعت

 چیزدانِ غریبه نداشتند.  داده اند و نیازی به متخصصِ همه ی کارهای خود را خودشان انجام می )طبیب، نجار، آهنگر و ...(، همه
535 - Telecommuting  
بومی و رد پای کربنیِ فنّاوری های جایگزین  باقی بمانند، تا زمانی که رد پای جامعِ زیست  توانند افسانه باشند و افسانه این نوع تصورات مثبت می - 536

ی  های پیشین مقایسه های خورشیدی و ...(، با وضعیت ها و کامپیوترها، و ...، فناوری افزار و نرم افزارِ اطالعاتی، گوشی )یعنی صنایع مخابراتی، سخت

 ی دقیق پژوهشی و آماری نشده باشند. جانبه همه
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گان  تر کنند. نویسنده زیستی را در طیِ زمان محکم های محیط توانند عمال مصرفِ انرژی را باال ببرند و جای پای آسیب می

های فناوری در حل مشکالتِ کشاورزی را نادیده  کنند که محدودیت بینانِ فناورانه انتقاد می از خوش "فیکس-تکنو"کتابِ 

 گیرند.  می

 

اند بپذیرند که  دارانِ زندگیِ ساده مایل شود. خیلی از طرف گرا انتقاد می  خاطرِ تشویقِ ذهنیتِ مصرف از صنعتِ تبلیغات به

، یا "رادیوی جماعتی"ملی کلیدی در زندگیِ ساده است. بعضی از آنان اینترنت، پادکست، کردن یا قطعِ تماشای تلویزیون عا کم

 دانند.   های عملی و پذیرفتنیِ تلویزیون می را جایگزین 537"مجوز رادیوی بی"

 سازیِ رژیم خوراکی ساده

تر کنند  لید و مصرفِ خوراکِ محلی را سادهتوانند تو هایی که می است. رژیم "ترشده   ساده"، پذیرفتنِ رژیمِ خوراکیِ  ی دیگر ورزه

از طرف کـَـثلین و  "جنبشِ زندگیِ با شفقت"وار. در انگلیس،  های وِگـَن و رژیمِ خوراکیِ گاندی ها هستند: رژیم ازین نمونه

نِ جبرانی در برابرِ عنوا اتکایی را به-زیستی و خود شکل گرفت تا پیامِ وِگن را به مردم برساند و ساده 1984جک جَنَوِی در سال 

 ها، حیوانات و زمین  ترویج کند. استثمارِ انسان

 گری  سیاست و کنش

 محیط زیست گرایی

یا  538شان "چهار ستونِ"ی منطقیِ عنوانِ نتیجه زیستی را بپذیرند. مثال احزابِ سبز غالبا به گرایان ممکن است ساده زیست محیطِ

گذاری، این حمایت شاملِ  کنند. به زبانِ سیاست زیستی حمایت می ه، از سادهایاالت متحد 539"ده ارزشِ کلیدیِ حزبِ سبزِ"

ها  دهند. پشتیبانی سبز شود که مخرب تشخیص می هایی هم می ای و سایر فناوری سازیِ مهندسیِ ژنتیک، انرژیِ هسته  محکوم

 "مثلثِ سبزِ". این مفهوم به شکلِ کردنِ مصرفِ منابع طبیعی و تاثیر بر محیط زیست است ی کم زیستی بر پایه از ساده

  https://greens.orgشود. نک:  ارنست کالنباخ بیان می "گرایی، قناعت، و سالمتیِ بوم"

 

کنند  داری میزیستی خود ، به دلیلِ احتمالِ مصالحه بر سرِ ساده های مشابه، از دخالت در سیاستِ سبز ها با وجودِ دید اما خیلی

روستا به  تری، مثال در بوم کند تا این اصول را در مقیاسِ کوچک کنند که تالش می و از اَشکالِ آنارشیسمِ سبز پشتیبانی می

                                                                 
537 - Pirate Radio 
 خشونتی گرایانه، دمکراسیِ با مشارکتِ عامه، عدالتِ اجتماعی، صلح و بی بوم پایداریِ زیست - 538
روایی،  دایی، تمرکز بر آینده/ پایداریِ برای آینده، زنز خشونتی، تمرکز پایه، بی : عدالتِ اجتماعی، اقتصاد جماعتْهای کلیدی سبزهای دنیا ارزش - 539

: ی سبز چهار ستون اصلی اندیشهبومی.  مسئولیتِ شخصی و جهانی، احترام به دموکراسی، احترام به کثرت و تنوع، دموکراسی از پایین، خِرَدِ زیست

 خشونتی.  یبومی، دموکراسیِ مشارکتی از پایین، عدالتِ اجتماعی، صلح و ب پایداریِ زیست

https://greens.org/
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ی انسان  عنوانِ منبعی برای استثمارِ دلخواهانه  ، یعنی این عقیده که دنیا به540"(عمیقای ) ریشهگراییِ  بوم زیستْ"اجرا درآورد. 

 کند. زیستی را پیشنهاد می ، حفاظتِ حیاتِ وحش، کنترلِ جمعیتِ انسانی و ساده ها نیست

 ضدیت با جنگ

عنوانِ  افتد، به ی بینِ رشدِ اقتصادی و جنگ، وقتی که بر سرِ کنترل و استثمارِ منابعِ طبیعی و انسانی به راه می اتهامِ رابطه

هدفی مشابه  541"ی نفرین منابع ناسازواره"آید. خودداری از استمرارِ   دلیل خوبی برای ترویجِ سبکِ زندگیِ ساده به حساب می

 زیستی است. دارانِ ساده در بسیاری از طرف

 

به نوعی مقاومتِ مالیاتی دست بزنند  543و اِلِن تامِس 542مخالفت با جنگ باعث شده که بعضی فعاالنِ صلح، مثلِ آمُن هِنِیْسی

زیستانه در پیش بگیرند. این افراد معتقدند  ی مالیات کم کنند و زندگیِ ساده رِ آستانهکنند درآمدشان را تا زی که با آن سعی می

بُروبَرگرد این  هایی غیرِاخالقی، غیرِوجدانی یا مخرب مثل جنگ دست دارد و پرداختِ مالیات، بی شان در فعالیت که دولت

 فعالیت ها را تغذیه خواهد کرد.

 هنر

است که وقتِ خود  کار رفته ی هنرمندانی به  یا ناخواسته "فقرِ خودخواسته"ریحِ سنتِ دراز مدتِ نیسم برای تشاصطالحِ بوهِمییـَ

 کنند. جای کارِ درامدی می را صرفِ تالشِ هنری به

 

هنرمندانِ "به خاطرِ هنر، در میان  "زندگی در فقر"های مثبت به  گفت که نگرش می 544آر پی گزارشی در ان 2014در سال 

اش  کرد که همکالسان ی طراحیِ رُد آیلند نقل می التحصیلِ اخیرِ مدرسه کمتر شایع است، و از یک فارغ "اییجوانِ آمریک

 دارند.  های زیرشیروانی و خوردن سوپِ خشکِ آماده ی کمی به زندگی در اتاق عالقه

 اقتصاد

طرحِ "و  "های رشد محدودیت"، "یک زمینتنها "ی  ( به بعد و انتشارِ نوشته1972از کنفرانسِ محیطِ زیستِ سازمانِ ملل )

                                                                 
540

 - deep ecology ایم و فقط  طبیعتمعمولیِ ها، فقط یکی از عناصر  که ما انسان  تر به این اعتقاد راسخ ای )یا عمیق(: شناسیِ یا ریشه ْبوم ، زیست

جزء کوچک از آن بشناسیم، به آن ان را یک باید خودم  اش کنیم و فقط  با آن مدارا کنیم، بلکه حفظ برای خودمان را استثمار کنیم،  کافی نیست که آن

  افزا پیدا کنیم. و با آن هماهنگی کامل و هماحترام هم ارز بگذاریم 
541 - Resource Curse ،به این ناسازواره اشاره دارد که کشورهایی که سرشار از منابعِ طبیعی و انسانی اند، در عمل گرایش به رشد اقتصادی کمتر :

باید  اند برای متوقف کردن این وضع، می ها مدعی زیست تر از کشورهای کم نعمت دارند. بنابراین بعضی سادهی کم  دموکراسی کمتر، و توسعه

 زیستی در پیش بگیرند.   ساده
542 -  Ammon Hennacy 
543 -  Ellen Thomas 
544 - National Public Radioایِ فراگیر و ناسودبر در آمریکا ی رسانه : شبکه 
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( جنبش 1973) "کوچک زیباست: اقتصاد، با درنظرداشتِ مردم")هر سه در همان سال(، و در پی آن، انتشارِ  "کلیِ بقا

 گیری بوده است. ای در حال شکل اقتصادیِ تازه

اعمال شود. از  "پایدار"  نوعی از سبکِ زندگیِرا به شکلی مطرح کرده که بر روی  "شادکامیِ ساده"ی  اخیرا دیوید وَن اندیشه

داند، مهم این است که از خودمان سه سوالِ اساسی را  می "پایداریِ واقعی"چه که او  ی شروع برای آن عنوان نقطه نظر او و به

نظر  ، چرا بهی ما چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ و در آخر های همه ها ]مثال به سرکار[ و مصرف وبرگشت بپرسیم: معنای رفت

ی خود را شروع کردیم؟ در این سیاق و  مندانه رسد که ناشادمان تر از وقتی هستیم که کاوشِ اولیه برای فراوانیِ ثروت می

نگرانِ حفظ  مشغولِ کمیت و بیشتر دل زیستی بر ضدِ تقالی مدرنِ ما برای فراوانی است، و در نتیجه، کمتر دل زمینه، ساده پیش

 طبیعت است. ها و شهرها، سنت

 

و  "ی( پایدار اقتصادی نو برای شکوفاییِ )توسعه "تواند در کتابِ جِیْمز رابرتسُن به اسمِ  ی ارجاع برای این اقتصادِ نو می نقطه

مشارکت دارند. بنا  545"های خردمندانه جایگزین"ی  های شبکه و برنامه شود که در فعالیت گرانی دیده در کارِ متفکران و کنش

کردن از  کم"به  "تاکید بر باالبردنِ درامد"از   ی گذار به وضعیتِ پایداری، احتماال به گذارِ گسترده ابِرتسُن، الزمهبه نظر ر

 نیازمند است. "ها هزینه

 کند از این قرارند: طور که رابِرتسُن مطرح می آن اصولِ اقتصادِ نو،

 محور؛-عنوان مبنایی برای شکوفاییِ مردم مانیِ آنان(، به تهسازی و وابس مندِ مردم )برضدِ وابسته مندسازیِ نظام توان -

 عنوانِ مبنایی برای شکوفاییِ پایدارِ محیطِ زیستی؛ زیست، به مندِ منابع و محیط حفظِ نظام -

ک ملتیِ فعلی به ی-و از اقتصادِ بین  ،"جهانی یک"زندگیِ اقتصادی به سطحِ الگویِ  546یِ"ثروت ملل"تکامل از سطحِ الگوی  -

 ؛"جهانی یک"و چند سطحیِ   نظامِ اقتصادیِ پایدار از نظرِ محیطِ زیست، نامتمرکز،

 ی اقتصادی؛ بازگرداندنِ عواملِ سیاسی و اخالقی به جایگاهی مرکزی در زندگی و اندیشه -

 های کمی. های کیفی، و نه فقط به ارزش احترام به ارزش -

 پدیا ببینید: ها را هم در ویکی  این

فقرِ  - مرغزار بِلَک بییِر - گرایی ضدِ مصرف  - گرایی زهد - 547یا اَفلوئنزا سیری شکم اللِم - زیستی رانِ سادهطرفدا -

                                                                 
545 - Sane alternative 
546 - wealth of nationsداریِ کالسیک  های سرمایه : اسم کتاب بسیار مشهور آدام اسمیت، فیلسوف و متفکرِ اقتصاد سیاسی که مبنایی برای پویش

 شود. شناخته می
دیگران در  گی بیشتر از زده  شوند. منتقدینِ مصرف مند دچارش می سیری یا اّفلوئنزا ماللی است که ظاهرا جوانانِ ثروت ماللِ شکم - 547

یافته از راه اجتماع که همراه با  حالتِ دردناک، مسری و سرایت"سیری:  کنند. یک تعریف ماللِ شکم  های خود از این تعبیر استفاده می نقد
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زندگیِ  - اپیکوری – ی فقیران با خدا( سوراخ سوزن )رابطه - ضد رشدگرایی - (عمیقای ) ریشهگراییِ  بوم زیستْ – خواسته خود

 گِرِگ ریچارد – فیلیپ کافارو - ساموئل الکساندر - مند سیح و مرد جوان ثروتم - مند )سنجیده( زندگیِ هدف - خودکفا

   Simple living advocates 

 Corporate poverty  Black Bear Ranch       consumerism-Anti  Asceticism  Affluenza   

Intentional   Homesteading  Epicureanism Eye of a needle Degrowth  Deep ecology 

Greg Richard  afaroCFilip   Samuel Alexander Jesus and the rich young man  living 

 ها: جهانی )مورد: شهرِ بانه(: در این آدرس کاالی و محلی مصرفِ های پژوهش: فرهنگ -

.html60810https://ijar.ut.ac.ir/article_      5وYVsVI2http://bit.ly/  

 :است تامل قابل باره این در همْ ذن ی اندیشه نگاه از "زیستن ساده برای کلیدی درسِ هشت" کوتاهِ ی نوشته -

living-https://zenhabits.net/simple/  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
صطالح: ترِ این ا باشد. تعریفِ غیرِ رسمی "هر چه بیشتر، بهتر"گرانباری، احساسِ گناه، اضطراب، و بیهودگیِ ناشی از سماجت در عادتِ 

های خود  نوعی ناتوانی در فهمِ پیامدهای اقدام ". این تعبیر برای اشاره به "بیماریِ ناشی از احساسِ گناه فرد از برتریِ اجتماعیِ خود شِبْه"

 است.   کار رفته هم به "دلیلِ داشتنِ امتیازِ مالی نسبت به دیگران به

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Simple_living_advocates
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_poverty
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Bear_Ranch
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Asceticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Affluenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_living
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_living
https://en.wikipedia.org/wiki/Homesteading
https://en.wikipedia.org/wiki/Epicureanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_a_needle
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Gregg_(social_philosopher)
http://www.philipcafaro.com/
http://simplicityinstitute.org/samuel-alexander
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_and_the_rich_young_man
https://ijar.ut.ac.ir/article_60810.html
https://ijar.ut.ac.ir/article_60810.html
http://bit.ly/2YVsVI5
https://zenhabits.net/simple-living/
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 اقتصادِ جایگزینِ رورو

 

ی   گرِ مالیاتی، منتقدِ توسعه دان، کنش گرا، طبیعی شاعر، فیلسوف، فعال ضدِ بردگی، طبیعت  نویس، هنری دیوید ثورو، مقاله

ی نافرمانیِ  سالهدر کتابِ والدن و حتی در ر  ،548(1962-1817بردار، مورخِ و استعالگرای سرامدِ آمریکایی ) ماشینی، نقشه

ی معیشتِ فردی، گرایشِ فردی و جمعی به مصرفِ انواعی از کاالهای کهنه و مدرن  کند در باره مدنی، بارها به نکاتی اشاره می

 طور به نوع زیستنِ و سبکِ زندگی. و از جمله به قطار و تلگراف، و همین

 

اش را با قوتی دوچندان به پیش ببرد و در  ِ اخالقی دهد تا نافرمانی یثورو در کنار الهامی که به مهاتما گاندی، رهروی سارودایا م

گیِ دیگری هم  اندازِ رهاییِ پیشنهادیِ خودش را بهتر ببیند، به ویژه دهد، تا چشم هایی که به تولستوی می کنارِ آموزه

 شده:  شناخته

 

را به  "تراشیِ معنوی ای مهم برای خودیاری و پیکر انیهبی"معرفی کرده. کسی که  "اقتصاد"او دو بخش اولِ والدن را با عنوانِ 

گذارد. و اگر  اش تاثیر می ای که بر روی کلِ باقیِ کالم ای بوده جدی، مسئله   اش مسئله این صورت شروع کند، البد اقتصاد برای

گرا و  گرایی، بلکه از نگاهِ فایده تاز منظرِ بدوی هایی )نه  ندهد، به قطار و تلگراف هم خدشه هم کشی حساب بی این کس، مالیاتِ

باشد، پس  هم نقد داشته "رویای غربِ وحشی"و  "تبِ بزرگ طال"ی متعارفِ دورانِ   توسعه  و به  پراگماتیک( وارد کند،

 اش البد شنیدنی است. داستان

 

به استخراج "549قتصادِ جایگزینِ ثوروا –است   دارندگی در بسندگی"اقتصاددانِ استرالیایی، ساموئل الکساندر، در کتابی به اسمِ 

 پردازد. همین داستان از کتابِ والدن و سخنانِ ثورو می

 

 کشد، این است که: ترین اصلی که او بیرون می اولین و مهم

                                                                 
ی همین مترجم، و  به ترجمه "معاصر(  ندگی است )نگاهدارندگی در بس"، و "نافرمانی مدنی )قطره("نک  - 548

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau  
 و ویرایش مصطفی ملکیان  ، با مقدمه1397شده به قلمِ همین مترجم، نشر نگاه معاصر،  ترجمه - 549

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau


479 
 

 "درنگ یا دراز مدت. شود، زندگی بی پایش ریخته  قیمت واقعی هر چیز، مقدار زندگی و عمری است که الزم است به"

ی قیمتِ  کند. در محاسبه های اصلی اقتصادِ سیاسیِ متعارفِ مدرن وارد می ای است که ثورو به فرض هاین اولین خدش

شود، همین زمانِ واقعیِ  می  گرفته  توزیع و مخصوصا در سطح فردی و معیشت، چیزی که نادیده  شده، چه در سطح تولید، تمام

شود، در  . اگر در تولید و توزیع هم، پارامترِ زمان محاسبه میشده برای در اختیارگرفتن یک واحد کاالی مصرفی است صرف

دستی و باالدستی پرداخت  های پایین ی دستمزدهایی است که به کارگران و تکنیسین شده بر پایه ی قیمت تمام  محاسبه

ر تولید و مصرفِ یک ی اوقاتِ عوامل دخیل د شده در کل فرایند و برای همه شود، و نه قیمت معادلِ زمان واقعیِ مصرف می

 واحد کاال یا خدمت.

 

شویم که این دو به فرضیاتِ  ای آشنا می با خدشه "سارودایا"  راسکین و اقتباسِ گاندی از آن، "تا این آخرینِ"های  در کتاب

 کنند: اقتصادِ متعارف وارد می

 -ترین توهم پایه و مطمئناً بی-بزرگترین توهم ها دچار بوده، شاید  آن   های مختلف به در بینِ توهماتی که بشریت در دوران "

ی  توجه به تاثیر و نقشِ محبت و شور و عاطفه توان راهکارِ مفیدی را بی می"ی این اندیشه است که  باور به اقتصادِ مدرن بر پایه

 "اجتماعی تعیین کرد.

عواطف و مهر و "گوید  ود دارد. اقتصاددان میهای خ البته، اقتصادِ سیاسی، مثل سایرِ توهمات دیگر، دیدگاهِ موجهی در ریشه

دوستی و میل به رشد، عناصری هستند ثابت و  ی در سرشت بشرند؛ اما مال"مزاحم"محبتِ اجتماعی، عناصرِ مخلّ، تصادفی و 

قوانینِ کار و ی در نظر بگیریم که اگر با "ساز پول"ها را حذف کنیم و انسان را صرفا به شکل ماشینِ  همیشگی. بیاییم غیرِ ثابت

ِ آن که این قوانین اجرا و رعایت  محض تواند انباشته کند؛ و درست به خرید و فروش عمل کند، بیشترین میزانِ ثروت را می

شدند، بعد از آن، هر فردی فرصت دارد که به میل و انتخابِ خود، هر قدر از آن عنصرِ مزاحمِ مهر و محبت را به معادله وارد 

 "کند.

ای که قرار است بعداً وارد شوند، همان  های تصادفی تواند روشی منطقی برای تحلیل باشد، البته چنانچه پیامد میاین نگاه 

باشند که نیروهای ورودیِ اولیه داشتند. جسمی را در حال حرکت فرض کنیم که زیرِ تاثیرِ نیروهای ثابت و  سرشتی را داشته

های پیوسته و ثابت و پس از آن، وارد  اش، اول، ردیابیِ آن، تحتِ مالک یر حرکتترین راه برای بررسیِ مس ناثابت است؛ راحت

ی اجتماعی، از جنسِ عناصرِ ثابت نیستند؛  به محضِ ورود و  کردنِ عواملِ متغیر است. اما عناصرِ مزاحم در مسئله

وار نیست، بلکه  تاثیرشان ریاضی کنند. کلی عوض می ی زیرِ بررسی و مشاهده را به شان، سرشتِ مخلوقِ زنده شدن اضافه

 )سارودایا( "کنند. اثر می مان را پوچ و بی های پیشین ی دانش آورند که همه شیمیایی است و شرایطی بوجود می
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 شویم: ای دیگر آشنا می (، با خدشهی اقتصاد با درنظرداشتِ مردم  کوچک زیباست، مطالعهدر نظرات ارنست فردریک شوماخر )

ی طبیعیِ  پروایی سرمایه باشیم اگر این تولید الزم باشد که با بی صور حلِ مشکالت تولیدِ فناورانه را داشتهتوانیم ت نمی

 اش محروم کند. های بعدی را از منافع محدودمان را تحلیل ببرد و نسل

 

کند، و با  تر می مند ا توانگویند مردم ر رود که می کار می کوچکی به "های مناسبِ فناوری"تعبیر کوچک زیباست برای دفاع از 

 در تضاد است. "تر بهتر است بزرگ"عباراتی مثلِ 

 

وکار به  رشدِ قهریِ تولید و کسب"شوماخر بر روی منافعِ عینیِ جمعِ مردم تاکید می کرد و طبعا فرضِ امکانِ   در این نقد،

 کرد. را نفی می "قیمت هر

 

 اند. تِ بدیهیاتِ اقتصادِ بازار و صنعتِ تولیدِ انبوه بودهها، خواستار بازبینی در مفروضا هر دوی این نقد

 

ی اقتصادِ جاری فراخوان  بازنگری در اصول بدیهی فرض شده گامی و پیش کسوتی، به با قدری پیش  است که ثورو هم، روشن

 داده.

آمریکا وجود داشته، هم ماشینِ  0193ی بحران  اقتصادی شبیه -ی قرن نوزدهم، هم بحران مالی در اقتصادِ زمان ثورو، در میانه

ترِ ثروت )تبِ طال در آمریکا و تبِ  تولید انبوه، هم حمل و نقل سریع ماشینی و هم هجوم عمومی برای کسبِ هر چه راحت

 استعمار در اروپا(.

 

دقایقِ عمر که  او در کنارِ پیشنهادِ اصلی اش برای محاسبه ی قیمت اصلی کاال و خدمات )در نظر گیریِ قیمتی برای تک تک

ی عدد و رقم از تجربه ی خودش،  ی محاسباتی کامال روشن و بر پایه پذیر شود( و با ارائه اندازه "واحدِ معادلی"تواند با  می

گیِ رفتار عمومِ مردم را از  جایگاهِ اقتصادِ معیشت نشان بدهد. نقدِ او در باره ی قطار هم باز از همین  صرفه تالش می کند تا بی

ها(، انواع کاالهای مصرفی، مسکن، پوشاک، خوراک، گرمایش هم از آن  ی انواع مصرف ی مد )در همه است. در باره  گاهجای

 دهد. جایگاه و با درنظرداشتِ همان اصل اول بحث خود را ادامه می

 

و ارضای آنان را توجیه کند که کسبِ درامد  ای آشنا می اش خواننده را با چهار خواسته پیش بردن بازنگری ثورو برای به
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 کنند.  می

 تجمالت -4رفاهیات  -3 -ابزار -2ضروریات  -1

 تامینِ گرمای اساسیِ زیستیِ بدن، محور بحثِ ضروریات است. خوراک، نوشاک، پوشاک و مسکن همه در خدمت این نیازند. 

ط ممکن است( به کارمان سرعت ببخشند، اما شان، ممکن است )و فق تر کنند. داشتن مان راحت ابزار قرار است که کارها را برای

 اندازند. خطر نمی مان را به شان، حیات نداشتن

 کنند. شان فرقی در کمیت و کیفیت زندگی ایجاد نمی رفاهیات، آسایش بیشتری را قرار است به ما بدهند. بودن یا نبودن

جز هویتی برتر، اما کاذب و مطلقا ناپایدار در برابر   ، چیزهایی هستند که قرار نیست هیچ چیزِ واقعی به ما بدهند،550تجمالت

 چشمی و همرنگی(  هم چشمان دیگران )چشم

  

بیند، هر چند که حتی همین  ، ارضای اولی )ضروریات( و دومی )ابزار( را الزم می551ثورو از میان این چهار خواسته )و نه نیاز(

داند. یعنی اگر برای قرض گرفتن یک گاو شخم  ی و نهایی الزم میی جد  شرطِ کارامدی واقعی در یک محاسبه ابزار را هم به

ات فقط یک روز بیشتر  الزم باشد که بر روی زمین  زن، مجبور باشی که دو روز برای صاحب گاو کار کنی، اما بدون همان گاو،

این نوع  –ی اقتصادی نیست کار کنی، در این حالت، قرض گرفتنِ این ابزار،  یا به همین نحو، مالک بودن این ابزار عمل

 محاسباتِ موشکافانه در مدعیات ثورو کم نیست. 

در صورتی   ی بعدی را اصال جزو نیاز ها نمی داند، اما می گوید سومی )رفاهیات( را اگر فرد بخواهد داشته باشد، او دو خواسته

هایی دیگر، تاخت   کیفیت و کمیتِ زندگی در عرصهکه به خودش و به ناظرینِ بیرونی بتواند ثابت کند که به هیچ وجه آن را با 

بخشد و به هیچ وجه  است، کاری عاقالنه از نظر اقتصادی کرده است، هر چند که خود ثورو، عطای این رفاه را به لقایش می نزده

وقتِ الزم ی  دهد که همه خواستارش نیست. چرا که او باز هم بر اساس محاسبه و قیمت گذاری بر عمر و وقت، ترجیح می

 ی رفاهیات را اوال در طبیعت و ثانیا در فراغت با معاشرانی خوش و برگزیده و سنجیده بگذراند.   برای تامینِ هزینه

 

داند  و بر  هیچ وجه اقتصادی نمی تر، تکلفات و تجمالت(، آن را به ی چهارمین خواسته )تجمالت، یا به تعبیرِ کامل در باره

                                                                 
ی نزدیک به هم اما جدا تقسیم کرد: تکلفات و تجمالت. در تکلفات، فرد قرار نیست در  توان همین گروه را به دو دسته تر می به تعبیر دقیق - 550

به   ه و با اکراه،کند تا برای حفظ آبرو و تداوم همرنگی ، ناخواست ی تجمل(، اما تحمیالتِ عرفی، او را وادار می ای شرکت کند تا برتر شود )مسابقه مسابقه

  اش نباشد. در تجمل، فرد، خواسته یا باز هم ناخواسته، از مهمانیِ همسایه "کمتر"ای بدهد که  عمل غیر منطقیِ غیر اقتصادی دست بزند، یعنی مهمانی

 ظاهرا از روی تهاجم و رقابت.  باز هم هویت سازند، اما اولی از روی ترس، و دومی  کند. هر دوی این رفتار، نهایت شرکت می ای بی  در مسابقه
نهایت  مهار تا بی تواند بی بین این دو، فرق اساسی وجود دارد. خواسته، وابسته به ذهن شخص است، ممکن است با نیاز منطبق باشد یا نباشد و می - 551

کاران و ...(، با  تخصصینی مثل اقتصاددانان و بهداشتادامه پیدا کند، اما نیاز، چیزی است که هم خودِ فرد و هم هر کسِ دیگر در بیرونِ او )از جمله م

شناسان، طبعا ارضای  زیستی، و روان دارِ ساده توانند به استانداردهای حداقلی آن دست پیدا کنند. حکیمانِ طرف توجه به شرایط عام و خاصِ فرد می

 دانند. نیازها را معقول می
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آید و  ای کوتاه نمی کند. ثورو در این جا ذره و  مطلقا بر خالف عقالنیتِ اقتصادی معرفی می  ی معیشت کننده عکس، تباه

 شود.  زده می ی خود شگفت شدت از این رفتارِ ضدِ عقالنیتِ اقتصادی عمومِ مردم زمانه به

 

رسد،  گیریِ نهایی خود می جهها به نتی ی ارضای خواسته طورنحوه شده و همین بندیِ بحث قیمتِ واقعی زمان صرف او با جمع

ی عملی و نه در دانشِ  بندی فلسفه شده است، اما با کمی اشتباه، فقط در طبقه ای که اختصاصا به نام او ثبت یعنی به بیانیه

ی ها تا جایی که تاریخ سه قرن پیش تاکنون نشان داده است، قادر به دیدنِ این نوع تحلیل  اقتصادِ متعارف. چرا که این دانش،

  ی عملی جا دارد، ها ، هنرِ زندگی و فلسفه تر و مرزشکنانه تر و نقدِ رادیکال نبوده است. نظر او نه فقط در بخش مهارت خالقانه

 نگر هم جا بگیرد. جمع بندیِ خاصِ او چنین است:   جانبه های اقتصادِ پویا و همه بلکه باید در میانِ نظریه

 "تر کن! سادهتر از  تر کن، ساده ساده کن، ساده"

 

شد تا  پذیر، بشر از هر نوع و نژاد و جنس و طبقه و پیشینه، که قادر خواهد  از نظر ثورو،  با این راهبردِ تدریجی و انعطاف

شود. فراغتی که با آن در خدمتِ پیکرتراشیِ هویتِ اصیلِ  اش تامین فراغت الزم و کافی از تقال برای معیشتی در پیش بگیرد که 

 خود باشد. "پیکرتراشیِ معنویِ"ترِ ثورو،   ی خود و در نظرِ دقیق خودخواسته

 

نظرِ خود،  کند تا به ی تالشی است که مهاتما گاندی در کتابِ سارودایا، از سکوی اقتصادی دیگری می شانه به این پیشنهاد، شانه

گذارد، آزمایشی که دقیقا به  آزمایش می ی ی تولستوی در بوته گانی معرفی شود و آن را در مزرعه  راهی برای بهروزیِ همه

 زیستیِ سنجیده و حسابگرانه از جنسِ ثورویی متکی بود.   ساده
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  اقتصادِ سیاسی -خوسه موخیکا 

 

 ی فارسی(:  )با ترجمه"هیومن"ی  پیام برای مردم جهان در مجموعه

https://www.aparat.com/v/pHJfw  

 مصاحبه با الجزیره:

SeU8-https://www.youtube.com/watch?v=hteGnL 

 در ویکی پدیا:

  https://bit.ly/2LYgjx3 :فارسی  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica 

 

 در گاردین:

SBQnst2https://bit.ly/  

 

 در ایندیپندنت:

X7gN1Y2https://bit.ly/  

 

 فیلسوف:-: خوزه موخیکا، رئیس جمهورِ رزمندهکتاب

ODiRc32https://bit.ly/  

 

 جمهور جهان: ترین رئیس کتاب: خِرَدِ فروتن

AcO6JH2https://amzn.to/ 

https://www.aparat.com/v/pHJfw
https://www.aparat.com/v/pHJfw
https://www.youtube.com/watch?v=hteGnL-8SeU
https://www.youtube.com/watch?v=hteGnL-8SeU
https://bit.ly/2LYgjx3
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica
https://bit.ly/2SBQnst
https://bit.ly/2SBQnst
https://bit.ly/2Y1gN7X
https://bit.ly/2Y1gN7X
https://bit.ly/32ODiRc
https://bit.ly/32ODiRc
https://amzn.to/2JH6AcO
https://amzn.to/2JH6AcO
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 اقتصاد سیاسی: -جین گودال

 

ها فعالیتِ عملیاتی در میانِ مردمِ   ی سال شناس است و با تجربه شناس، رفتارشناسِ حیوانات و انسان ( نخستی1934ولد او )مت

دبستانی تا جوانانِ دانشگاهی  را برای آموزش کودکانِ پیش "ها ها و جوانه ریشه"کارزارِ سازمانِ  1991عادی، در سال 

ها در بیش از  ها و جوانه زیستی، حفاظت از آن و امورِ بشر دوستانه کار کنند. ریشه طاست تا برای موضوعاتِ محی  انداخته راه

زدگی،  ی مصرف گودال در سراسرِ جهان در باره  . جین552اند گروه فعال 8000ها بیش از  کشور نمایندگی دارد که در آن 140

ی  گوید. پروژه عیت و فقرِ ناشی از آن سخن میکاری، فقر، خطر جم ِ سیاره، فساد و البی بوم قدرتِ پول در تخریب زیست

 پیامی جهانی از او منتشر کرده است که در آدرس زیر قابل دسترسی است: "هیومن"عظیمِ

4OQ87https://www.aparat.com/v/ 

.aparat.com/v/zJKojhttps://www  

 پدیای انگلیسی: ویکی

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall  

 پدیای فارسی ویکی

https://bit.ly/332kuhx  

 بنیاد جین گودال:

https://www.janegoodall.org/ 

 ها: ها و جوانه سازمان ریشه

https://www.rootsandshoots.org/  

 

                                                                 
 شدت خالی است.  هایش در ایران به اش آشناست و جای اعتبار و فعالیت مانای با جین گودال و ساز در ایران کمتر نُخبه - 552

https://www.aparat.com/v/87OQ4
https://www.aparat.com/v/87OQ4
https://www.aparat.com/v/zJKoj
https://www.aparat.com/v/zJKoj
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
https://bit.ly/332kuhx
https://www.janegoodall.org/
https://www.janegoodall.org/
https://www.rootsandshoots.org/
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 55۳ارنست فردریک شوماخر

های  اش برای فناوری خاطر پیشنهادات مارشناس و اقتصاددانی بود که به( آ1977سپتامبر  4 -1911اوت  19ای. اف. شوماخر )

 سنگ است. مدت دو دهه مشاور ارشد اقتصادیِ هیئتِ ملی ذغال شده شناخته "مناسب"و  "شده تمرکززدایی"  ،"مقیاس-انسان"

 گروه شکوفاییِ فناوریِ متوسط را بنیان گذاشت.  1966بود، و در سال  انگلیس

 

ی  ی ادبیِ مجله از طرف ضمیمه (،1973ی اقتصاد با درنظرداشتِ مردم )سال  کوچک زیباست: مطالعهکتابِ او  5199در سال 

یی برای "راهنما" 1977در سال  554شده بعد از جنگ دوم جهانی معرفی شد. کتاب موثر منتشر 100عنوانِ یکی از  تایمز به

 شی در سرشت و سازمانِ دانش منتشر کرد. گرا و کاو  گراییِ مادی را در نقدِ علم گان زده حیرت

 

  اوایل زندگی

 1930دنیا آمد. پدرش استاد اقتصادِ سیاسی بود. شوماخر در بن و برلین درس خواند و بعد از  در بنِ آلمان به1911شوماخر در 

مبیای نیویورک )آمریکا( ی رودس در نیوکالج، آکسفورد به تحصیل ادامه داد. بعدا در دانشگاه کل در لندن به عنوان بورسیه

همسرِ ورنر   نگاری کار کرد. خواهرش الیزابت، مدرکی در اقتصاد گرفت. پس از تحصیل، در بخش بازرگانی، کشاورزی و روزنامه

 دار بود. دان نام فیزیک  هایزنبرگ،

 ی کینز پرورده دست

مدتی   جهانی به انگلستان برگشت. در طیِ جنگ،قبل از جنگ دوم   ها زندگی کند، خواست در آلمان زیرِ دستِ نازی چون نمی

جلب مینارد کینز را   جاننظر ها، شوماخر  شد. در این سال داشته در حصر نگه "ی دشمن بیگانه"عنوان  ای دورافتاده به در مزرعه

های  کینز درک و تواناییی اردوگاهِ حصر نوشته بود.  در فواصل کار در مزرعه "جانبه ی چند تسویه"ای با عنوان  ، چون مقالهکرد

                                                                 
553 - https://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher  
 انتشاراتِ سروش  در ایران: کوچک زیباست، اقتصاد در ابعاد انسانی، - 554

https://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher
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توانست شوماخر را از حصار آزاد کند. شوماخر به دولت بریتانیا کمک کرد تا در   میبود که آلمانیِ جوان را شناسایی کرد و او 

 اش پستی در دانشگاه آکسفورد پیدا کرد. طی جنگ دوم جهانی از نظر مالی و اقتصادی بسیج شود، و کینز برای

 

ی اکونومیا منتشر  در نشریه 1943در بهار  " ی چندجانبه تسویه"، وقتی  وپولد کُر برای یادبودِ مرگِ شوماخربنا به یادداشت لئ

ی آن را قبال در کارِ  بار آورد، چون او به جای انتشارِ مستقل مقاله، تقریبا کلمه به کلمه گی برای کینز به شد، قدری شرمنده

استفاده کرده بود؛ طرحی که چند هفته بعدتر هم دولتِ  "المللیِ تسویه ی بین ادیهطرحی برای تاسیسِ اتح "مشهورش به نامِ 

 حلی سرگشاده منتشر کرد.  به عنوان راه "گزارشِ سفید"عنوانِ  بریتانیا آن را به

 سنگ مشاور هیئت ملی ذغال

بریتانیاییِ کنترل  کار کرد، کمیسیونی  عنوان آمارشناسِ ارشد برای کمیسیونِ  عنوانِ مشاور و بعدا به شوماخر به  بعد از جنگ،

سنگ بود، یعنی یکی از  مشاور ارشد اقتصادیِ هیئت ملیِ ذغال 1970تا  1950که مسئول بازسازیِ اقتصادِ آلمان بود. از 

ی سنگ، و نه نفت، برا کارمند و کارگر. او در این پست، خواستار مصرف ذغال 800000با بیش از   های بزرگِ دنیا، سازمان

  ترسید، اش می شکن از کاهش و سرانجام قیمت کمر  دید، پذیر می تامینِ نیازهای انرژی جمعیتِ دنیا شد. او نفت را منبعی پایان

 "ثبات قراردارند. ترین ذخایر در بعضی کشورهای کامال بی ترین و ارزان غنی"بود که   و با هشیاری شاهدِ این واقعیت

 

شد.عموما گفته  کردند یاد می اش را معرفی می سنگ اغلب از طرفِ کسانی که شوماخر و نظرات لبعدها سِمَتِ او در هیئت ذغا

ظهورِ سازمانِ اوپک و   جنگیِ اقتصادِ اروپا کمک رسانده. شوماخر،-اش به بازسازیِ پسا ریزیِ دوراندیشانه شد که برنامه می

 بینی کرد. ای را پیش بسیاری از  مشکالتِ قدرت هسته

 ن از بیرونِ چارچوباندیشید

مجموعه اصولی را شرح و بسط داد که   جا، شوماخر به برمه سفر کرد تا در سِمَتِ مشاور اقتصادی کار کند. در آن 1955در 

عیار  ی باور به نیاز افراد به عملِ خیر برای شکوفاییِ انسانیِ تمام نامید. اصولی که بر پایه "ی اقتصادیِ بودایی اندیشه"ها را  آن

به  555"ترین راهِ زندگیِ اقتصادی است. تولید از منابعِ محلی برای نیازهای محلی، منطقی"ود. او این ادعا را هم کرد که ب

ی  اتکا خلق کنند. تجربه-های محلی را تشویق کرد تا اقتصادهایی خود کشورهای زیادی از جهانِ سوم سفر کرد و دولت

                                                                 
جا با  شود. شوماخر در این ها، به کلی منتفی می اندازی به منابع سایر سرزمین ی حمل و نقلِ راه دورِ پرسرعت و دست جاست که مسئله همین در - 555

 دوم. غربی نک: به آخر جلدِ-ی شمالی ایوان ایلیچ همگراییِ فکریِ دارد. برای آشنایی با ایوان ایلیچ، فیلسوفِ دگراندیشِ آموزش و منتقدِ توسعه
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بوم قابل اجرا در  دوست و فناوریِ مناسب زیست-آن فناوریِ مناسب: کاربر  بهشوماخر او را پیشاهنگ چیزی کرد که امروزه 

گروهِ شکوفاییِ فناوریِ متوسط 1966زیستیِ ایوان ایلیچ. او در سال  گویند؛ مفهومی بسیار نزدیک به همشاد مقیاسِ جماعت می

  اندازه"هایی مثلِ  کالم افراد بسیاری به شکلِ تکیه اش برای ِ شکوفایی را بنیان گذاشت )اکنون به نام اقدامِ عملی است(. نظریات

ی همسودِ اسکات بادر و رییسِ انجمنِ خاک )در  اند. عضو هیئت امنای جامعه بندی شده جمع"فناوریِ متوسط"، و "متوسط

 ( بود.1970

 

و فناوریِ مناسبِ گاندی بود.  "دوامِ اقتصادِ"های  شدت متاثر از مهاتما گاندی و جِی. سی. کوماراپپا و نظریه ای. اف. شوماخر، به

، 1973ها در بنارسِ هند در سال  وارِ مطالعات و بررسی ی گاندی در موقعِ سخنرانی در مراسم یادبودِ گاندی، در موسسه

اش با معنویتِ در برابر مادیت  ی اقتصادی ترین اقتصاددانِ مردم توصیف کرد که اندیشه عنوانِ بزرگ شوماخر گاندی را به

 است. سازگاری داشته

 تاریر از دیگران و بر دیگران

شوماخر در سراسرِ عمر متاثر از ریچارد هنری تاونی، مهاتما گاندی، لئوپلد کُر، گواتاما بودا، کارل مارکس، جان راسکین و 

 کلیسای کاتولیک بود. 

 

رابی، ویلیام شوکه، و افراد بسیاری  ک، جرج مکاش برای مشکالتِ بزرگ اقتصاد بر روی انجمنِ ای. اف. شوماخر، آر  حل او و راه

 اند.  در جهان اثر گذاشته

 شوماخرِ نویسنده

چندان  نوشت و یکی از ویراستاران ارشد این نشریه شد. در این پست، به کار نه شوماخر برای تایمزِ لندن مقاالت اقتصادی می

های زیادی به مرگ کینز  رداخت، در حالی که هنوز سالی جان مینارد کینز پ نامه آوریِ اطالعات برای مرگ راحتِ جمع

های زامبیا  ریزیِ هند، و نیز برای دولت عنوانِ مشاور کمیسیونِ برنامه گری هم نوشت. به بود. او برای اکونومیست و شورش مانده

 شد.  "ییگرا های اقتصادیِ بودا اندیشه"ی  خواننده ی پر ای که منجر به مقاله تجربه –و برمه خدمت کرد 

اش  اش لئوپولد کُر تمام ، که در منزل دوست"اقتصاد با درنظرداشتِ مردمی  کوچک زیباست: مطالعه"انتشارِ مجموعه مقاالتِ 

توانیم تصور حلِ مشکالت تولیدِ  بیشتری رساند. یکی از مباحث اصلیِ کتاب این است که نمی  کرد، افکار او را به مخاطبان

های  ی طبیعیِ محدودمان را تحلیل ببرد و نسل پروایی سرمایه باشد که با بی م اگر این تولید نیاز داشتهباشی فناورانه را داشته

گرایی همزمان شد، و او به  زیست  شناسیک و تولدِ محیط های بوم اش محروم کند. کارِ شوماخر با رشدِ نگرانی بعدی را از منافع
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 گرایی تبدیل شد. جنبشِ جماعتقهرمان افراد بسیاری در جنبشِ محیط زیستی و 

 

 شد. به کتاب داده  که امتیازی پر حیثیت است، "ی شارلِ ویلون جایزه اروپایی مقاله"، 1976در سال 

 

گرایانه و هم کاوشی  گراییِ ماده هم نقدی است بر علم "گان زده راهنمای حیرت"او(،   مرگِ )سال 1977کار شوماخر در سال 

 دانش.است در سرشت و سازمانِ 

 باقیِ زندگی

انگار از طرفِ او موازی با  دار، ندانم گرا، سرمایه ی ماده اما ردّکردنِ بعدی مدرنیته  خدایی سفت و سخت بود، شوماخرِ جوان، بی

، شروع تاثیرِ عمیقِ 1950ی  گری در او شکوفا شد، اما اواخرِ دهه به بودایی  ای ی دین در او شد. عالقه جذابیتِ فزاینده

-ها در مسائلِ اجتماعی پاپ "های عام منشور"های  هایی بینِ نظراتِ اقتصادیِ خود و آموزه گرایی بر او بود. شباهت لیککاتو

ای که متفکرانِ  گرایی  ی جانِ سیزدهم و با توزیع"ماتر ات ماجیسترا"لئوی سیزدهم تا  "رام نووارُمِ ری"دید، از  اقتصادی می

گرایی  تام"اش بودند. از نظر فلسفی بیشتر بحثِ  ناب پشتیبان هیالری بیالک و ونسان مک  ،کاتولیکی مثل جی. کِی. چسترتون

ایستاد که او به صورت  چیزهایی می کرد که  در برابر آن ای را مطرح می کرد، که نظامِ عینی را جذب ")توماس آکویناس(

گراییِ مسیحی بود  مند به سنتِ عرفان شدت عالقه . او بهدید ی مدرن می محورِ فلسفه و جامعه-گراییِ خود گرایی و ذهنیت نسبی

ی عالئقی بودند که با  ها همه خواند. این چون قدیسه ترزای آویالیی و تامِس مِرتون را عمیقا می گانی هم و کارهای نویسنده

 روید.به مذهب کاتولیک گ 1971گذاشت. در سال  ی کاتولیک کریستوفر دریک در میان می اش، نویسنده دوست

 

های  ای ارائه داد. در ضمن، به دنبال یکی از عشق ها و مقاالتی برای مخاطبان گسترده شوماخر در اواخر عمر، مصاحبه

 ی قلبی درگذشت. ، در سوییس، موقعی که در سفرِ سخنرانی بود، از حمله1977سپتامبرِ  4کاری. در اش هم رفت: باغچه زندگی

 

 میراث

ی مرکز شوماخر برای اقتصادیاتِ نو در گریت بَرینگتُن،  خانه های شوماخر در کتاب بایگانی ها و ی شخصیِ کتاب مجموعه

ی پژوهشی، برگزاریِ سخنرانی و سمینار،  خانه ماساچوست نگهداری می شوند. این مرکز، کار شوماخر را از راهِ نگهداری کتاب

هدفِ  ها به گی این فعالیت دهد. همه ها ادامه می مکِ فنی به گروهو تامینِ ک  های اقتصادیِ الگو، تدوین برنامه  انتشار مقاله،

 گیرد تا اقتصادهای محلیِ قوی و رنگارنگی آفریده شود. و جماعت انجام می  زمین،  پیونددهیِ مردم،
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 ی شوماخر حلقه

هایی که برای  ام گرفتند، سازمانگذاشته شدند یا از کارهایش اله هایی است که به یاد شوماخر بنیان  این حلقه، خانوارِ سازمان

ی اِحیا  ی شوماخر در تُتْنِس، در دِوُن، مجله کده ها هستند: آموزش پشتیبانی از هم، با یکدیگر همکاری دارند. اعضای حلقه این

اقتصادیات نو در  المللیِ غیرِ دولتیِ اقدام عملی، بنیادِ ، سازمان بین"های سبز کتاب"شناس(، شرکت انتشاراتیِ  )حاال، اِحیا و بوم

انگلند بنیان  های میراثیِ انجمنِ پیشینِ شوماخر( که در نیو انگلیس، مرکزِ شوماخر برای اقتصادیاتی نو )وارثِ برنامه

ویکا، و سازمان پژوهشیِ  تی( در ولز شمالی، بنیادِ جی اِی مرکز آموزشی برای فناوریِ جایگزین )سی  شده، انجمنِ خاک، گذاشته

 ماخر در بریستولِ بریتانیا.ی شو موسسه

 

 کتاب شناسیِ گزیده

 1973ی اقتصاد با درنظرداشت مردم،  کوچک زیباست: مطالعه -

 1977گان،  زده راهنمای حیرت -

 1977معتقدم و سایر مقاالت،   به این -

  1979کارِ نیک،  -
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 556اقتصاد(-مرکز شوماخر برای اقتصادِ نو )نو

اش در گِرِیت بَرینگتُن، ایالتِ ماساچوست است. )اسم  ی است که دفترِ اصلی"معاف-مالیات"ن مرکز سازمانِ ناسودبرِ ای

 قبلی: انجمنِ ای. اف. شوماخر(

 

، و "پولِ محلی"  ،"محلی خرید کن"کند، اقتصادی که از مفاهیمِ  می  را ترویج "اقتصادِ نو"مرکز شوماخر 

کند. مرکزِ شوماخر هدف اش این است که پژوهش نظری را با کاربرد عملی در سطوح  صحبت می "گی خودبسنده"

و ارتباطاتِ شفاف  "ساز های تحول نظام"المللی ترکیب کند. غیر از این ها، استفاده از  ملی و بین منطقه ای،   محلی،

 اند.  )روشن( بخشی از اصولِ آن

 تاریخِ انامنِ ای. اف. شوماخر

 در انجمن ای اف شوماخر بنیاد شد. 1980دستِ رابرت سوان و سوزان ویت در سال  مرکز شوماخر به

  ای، ی کارش بود که بر شکوفاسازی و ترویج اقتصادِ منطقه ی شخصیِ شوماخر و ادامه خانه این مرکز حفظ کتاب  هدف

شروع به میزبانیِ  1981ال ها سازمان در س پایدار و از نگاه اجتماعی منصفانه متمرکز بود. برای پیشبرد این هدف

 های ساالنه کرد.  سخنرانی

بایگانی   ،1994تاسیس شد که به عنوان مرکز پژوهشیِ اقتصادِ جایگزین عمل کند. در سال  1990ای در سال  خانه کتاب

 ی شخصیِ شوماخر به آن اهدا شدند. خانه و کتاب

 

اندرکاران انجمن و مسئول کالج  یلومتریِ صلح،  از دستک15000روی  گرِ نامدار هندی سالکِ پیاده ساتیش کومار، کنش

 شوماخر است.

 تغییرِ اسم

                                                                 
556 - Schumacher Center for a New Economics   :

for_a_New_Economics#E_F_Schumacher_Societyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Schumacher_Center_  

https://en.wikipedia.org/wiki/Schumacher_Center_for_a_New_Economics#E_F_Schumacher_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Schumacher_Center_for_a_New_Economics#E_F_Schumacher_Society
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های انجمن ای. اف. شوماخر را دریافت کرده و مدیریت  مرکز شوماخر برای اقتصادِ نو تشکیل شد تا دارایی 1012در سال 

 اش را هم به پیش برده و شکوفا کند. های میراثی کند و برنامه

 ها پروژه

ورنی شوماخر  1994عنوانِ مرکزِ پژوهشی برای اقتصادِ جایگزین تاسیس شد. در سال  به  1990ی شوماخر در  هکتابخان

خانه  هزار کتاب دارد. ساختمانِ کتاب 15خانه  در حدود  های فردریک را اهدا کرد. کتاب ی شخصیِ و بایگانی خانه کتاب

ی بِرکشایرِ ماساچوسِت قرار دارد. موضوعاتِ  تِین در منطقه ند ماناِ مترِ مربع مساحت دارد و در کنار جاگ 180در حدودِ 

ها )امکاناتِ  های محلی، همدار پول  خانه شاملِ مالکیتِ کارگری، کشاورزیِ با پشتیبانیِ جماعتی، زیرِ پوشش در کتاب

 مشاع(، و فناوری مناسب. کاتالوگ آن در اینترنت دمِ دست است.

 های محلی پول

های محلیِ رایج  شِیْر فهرستی از پول شِیْر کمک کرد. برک های محلی دارد و به تشکیل بِرک بعی در باره پولاین مرکز منا

ی  نامه  های محلی را برگزار کرد که فصل برای پول 21کنفرانس قرن  2004کند. در سال  در ایاالت متحده را نگهداری می

ی ساعت  ی پولِ محلیِ مرکز شوماخر با برنامه س ماجیو، مدیر برنامهآلی 2013آتنه ریدِر آن را گزارش کرد. در سپتامبر 

 اس مصاحبه کرد. بی خبرِ شبکه پی

 شیْرز بِرک

شیْر در  صد هزار برک  بیش از هشت 2007شایِر ماساچوست. در سال  ی برک برک شیرز پولی است محلی در منطقه

های خدماتی و  های ناسودبر، بنگاه ، سازمان ی جزء سبهگان، ک کننده کاریِ بینِ تولید گردش بود. این برنامه هم

ها، طوری طراحی شده که آگاهیِ عمومی را در مورد اهمیت  کند. غیر از این سازی می گان را ترویج و آسان کننده مصرف

تماعیِ اج-ی اقتصادی تجربه"شیْر را   ی برک ی نیویورک تایمز برنامه کفایی زیاد کند. نشریه-اقتصادِ محلی و خود

 است. ی توصیف کرده"بزرگ

 

 اعتبارِ شِیْر  ی خرده برنامه

ای پیش پای  محورِ الگویی است که راه ساده-(، بنگاه ناسودبر جماعتshareای ) یاری برای اقتصاد منطقه-انجمن خود

والت یا خدماتِ مورد وکارهایی بیافرینند که محص گذارد تا اقتصادی محلی و پایدار را با پشتیبانی از کسب  شهروندان می

رساند که  هایی می پذیری را به دستِ کاسبی ی مدیریت با بهره  اعتبار، های خرده کنند. شِیْر وام  را تامین می  نیاز در منطقه

معموال به دلیل –آیند  به حساب می "پرخطر"های معمولی(  گان سنتی )مثل بانک دهنده در بیشترِ مواقع از نظر وام

وکارشان. اعضایِ محلیِ شِیْر در بانکی محلی در حسابی  ی کسب فردِ ایده به شان یا ذاتِ خاص و منحصر ریی اعتبا درجه
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وکارهای دارای تاثیر جماعتیِ مثبت.  شود برای وام به کسب ای می کنند، بعد این پول وثیقه انداز با بهره می پس

ترتیب  این یعنی به–کنند  وکار زندگی می ه مالکان آن کسبکنند ک گانِ شِیْر در همان جماعتی زندگی می اندازکننده پس

عمل  1992تا  1981ی برکشایرِ جنوبی از  ی شِیْر منطقه  دهند. برنامه ای انسانی می دهی چهره به تصمیمات وام

 است. عهده گرفته درصد را به 100وام با نرخ بازپرداخت  23است، و ضمانتِ  کرده

 ماعتیهای تولیتیِ زمینِ ج سازمان

شود. این  به عنوان پیشاهنگِ جنبشِ تولیتِ زمینِ جماعتی شناخته می  گذارِ انجمنِ ای. اف. شوماخر، بنیان  رابرت سوان،

 (.1980انجمن در جهت تشکیل تولیتِ زمینِ جماعتی در برکشایِرزِ جنوبی کمک فنی کرد )سال 

 ی به یادِ ای. اف. شوماخر های ساالنه سخنرانی

های ساالنه به یادِ شوماخر   میزبان سخنرانی  تا امروز، انجمن شوماخر و حاال مرکز شوماخر برای اقتصاد نو، 1981از سال 

های  ترین صداهایی بوده که به نیاز فوریِ تحول نظام اندیش های شوماخر بازتاب بعضی از ژرف است. سخنرانی بوده

 اش را.  را پشتیبانی کند و هم شهروندان  تحولی که هم سیاره اند، و فرهنگیِ ما تاکید می کرده  اجتماعی،  اقتصادی،

 اند.  بوده 558و ایوان ایلیچ 557ی این سخنرانان، وِندل بِری  از جمله

زمین و جماعت را منتشر کرد. بنا به   های ساالنه را با نام مردم،  ، انتشارات دانشگاه یِیْل، مجموعه سخنرانی1997در سال 

 پردازد. می "مقیاس-های خُرد اقتصاد وسیاست"این کتاب به دعوتِ شوماخر برای   ای کیرکاس،ه ی بررسی ادعای مجله

 نقد

ی ملیِ کاتولیک )آمریکایی( به انجمن این انتقاد را وارد کرد که تاثیر کلیسای کاتولیک بر روی   روزنامه  ،2011در اوت 

در بابِ زندگیِ انسان "پلِ ششم به نام  ی پاپ  از بیانیه بخصوص در مورد تاثیری که او  کم گرفته است، شوماخر را دستِ

 است.  دریافت کرده "(1968)سالِ 

 :ببینیدها را هم  برای اطالعا  بیشتر این

اندرکارِ تاسیس انجمنِ  ساتیش کومار )دست - 559شناسیِ منبعِ )متنِ( باز بوم -سازماندهیِ جماعت   -بودایی  اقتصاد

                                                                 
557 - Wendell Berry( :1934-   رمان ) ،های  شکل هایش به ها و نوشته خاطر فعالیت منتقد فرهنگی و کشاورز. به  نویس، شاعر، فعال محیط زیستی

 نام است. زیستانِ صاحب های مشهوری دارد. از ساده ی محیط زیست هم نوشته است. در زمینه مختلف مکررا تحسین شده
558 - Ivan Il l ichرِ و  (. او با فریه2002 -1926گرا ) : فیلسوف، کشیشِ کاتولیک، منتقدِ توسعه، آموزشِ رسمی، صنعتِ پزشکیِ متعارف، و محیط زیست

 جای به ای ستفاده از انرژیِ ماهیچهدوچرخه و ا کرده و لذا رواج مجید رهنما همفکری و نزدیکی داشته. به کاهش کل مصرفِ جهانیِ انرژی تاکید می

شده،  هایی به فارسی ترجمه دانسته. ازو کتاب ی بحران جهانیِ فقر، تخریب محیط زیست و بحران انرژی می دهنده کاهش و ساز دوران را محوری-خودرو

 وجود دارد. ی او به فارسی . مقاالتی معدود هم در باره".عدالت و انرژی"و  "زدایی از جامعه مدرسه"از جمله 
  (OSE) باز منبعِ شناسیِ بوم زیست - 559

 ی جهانی ساختمانیِ دهکده ابزار ی مجموعه آتیِ ساختِ شان اصلی هدف که شان حامیان و معماران مهندسان، کشاورزان، از شده تشکیل است ای شبکه

(GVCS )دهد می شرح شبکه این که طور آن. است "GVCS دهد می را مختلفی صنعتیِ ماشینِ 50 آسان ساختِ امکانِ هک است بازی ی  فنّاورانه سکوی 
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 زمین تولیتیِ سازمانِ -نو  اقتصادِ برای شوماخر مرکز سایت -گذار  شهرِ -زیباست  کوچک -شوماخر  کالجِ -شوماخر( 

  560جنوبی برکشایِرزِ در جماعتی

Community organizing-  Satish Kumar  Open Source Ecology   Community organizing   

  Transition Towns  Small is beautiful   Schumacher College  involved in founding the society

Community Land Trust in   Schumacher Center For a New Economics  Buddhist economics

the Southern Berkshires 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 دارد، حضور کالیفرنیا و نیویورک پنسیلوانیا، اُهایو، اُبرلین، در که گروه این "است. الزم مدرن های راحتی و ها آسایش با کوچک تمدنی ساختنِ برای که

 قرار تجهیزات این. بدهد تحویل میسوری به را ها آن تا است الزم ی اولیه های مونهن ساخت ها(، و ةای دقیق )بلوپرینت نقشه شکوفاییِ و تکمیل حال در

 به بنا شبکه این که دهد می گزارش "بعدی سه چاپ" سایتِ اخیرا. شوند آزمایش و ساخته میسوری ایالتِ در "فارم اِ فَکتور" اسم به مرکزی در است

 گرِ چاپ که این توضیح. ]است پایدار ی (توسعه) شکوفایی جهتِ در رَپ رِپ بعدیِ سه ینترهایپر آزمایشِ و استفاده حال در دانشگاهیان پیشنهاد

 از کوچکی کسر با ابزار این.[ سازد می را مختلف اشیاء اولیه، ی هسته یک روی بر  ی ماده الیه به الیه افزایش با که است ساختی ماشینِ بعدی، سه

 همگان توسط اینترنتی شکل به آمده بدست اطالعات ی همه که معناست این به هم باز منبعِ به اشاره. شد ندخواه  ساخته امروزی تجاریِ های  هزینه

 Open Source Ecologyپدیا، منبع: ویکی .شود آسان تمدن آن آفرینش شرایط تا گیرند می قرار همگان اختیار در هم به شکل رایگان و شده تکمیل

  www.opensourceecology.orgو  

 
 نک: بخشِ تولیتِ زمین جماعتی در همین کتاب - 560

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing
https://en.wikipedia.org/wiki/Satish_Kumar
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing
https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_Towns
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_is_beautiful
https://en.wikipedia.org/wiki/Schumacher_College
http://communitylandtrust.org/
http://communitylandtrust.org/
http://www.centerforneweconomics.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_economics
http://www.opensourceecology.org/
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 56۱کوچک زیباست

 

االصلِ انگلیسی،  ی اقتصاددانِ آلمانی ت نوشتهمقاالتی اس مجموعه "ی اقتصاد با درنظرداشتِ مردم مطالعه: کوچک زیباست"

های  فناوری"اش، لئوپولد کُر. این تعبیر برای دفاع از  تعبیری است از معلم  ارنست فردریک شوماخر. عبارتِ کوچک زیباست،

 در تضاد است. "است تر بهتر بزرگ"کند، و با عباراتی مثلِ  تر می مند گویند مردم را توان رود که می کار می کوچکی به "مناسبِ

 

گردایی  و ظهورِ جهانی 1973منتشر شد، نقدِ شوماخر به اقتصادِ غربی را در طیِ بحرانِ انرژیِ  1973کتاب که در سال 

کتابِ  موثر، از  100ی تایمز این کتاب را در بین موثرترین  ی  ادبیِ نشریه گوش افراد بیشتری رساند. ضمیمه شدن( به )جهانی

 منتشر شد.  1999شدن نظراتی در  بعد فهرست کرد. ویرایشِ بعدیِ کوچک زیباست با اضافه ی بهجنگ دوم جهان

 ی کتاب خالصه

 ."سازمان و مالکیت"، و "جهانِ سوم"  ،"منابع"  ،"دنیای مدرن"شود:  کتاب به چهار بخش تقسیم می

کند. در فصلِ اول، مشکل تولید،  بندی می جمعاز نگاهِ شوماخر  1970ی  بخش یک  وضعیتِ دنیای اقتصاد را در اوایلِ دهه

های فسیلی( به عنوانِ درامدِ مصرفی برخورد  کند که اقتصادِ مدرن ناپایدار است. با منابعِ طبیعی )مثل سوخت استدالل می

رفتن و  لِ تحلیلو لذا مشمو  پذیر نیستند، ها برخورد شود، چرا که تجدید در حالی که در واقع باید مثل سرمایه با آن  شود، می

گیرد که تالشِ دولت باید  اند. او باز هم استدالل می کند که مقاومتِ طبیعت هم به آلودگی محدود است و نتیجه می کشیدن ته

در انتقالِ فناوری به کشورهای جهانِ سوم، مشکل   مثال،  های نسبیِ جزیی، چون بهبود  بر روی شکوفاییِ پایدار متمرکز شود،

های  ، که هم نیازها و محدودیت"بسندگی"است از جنس   ای ی شوماخر فلسفه کند. فلسفه تصاد ناپایدار را حل نمیایِ اق ریشه

که بعدا آن را   کشد، محور را بیرون می-اش اقتصادِ روستا کند. او از بررسی انسانی و هم کاربردِ مناسبِ فناوری را ارزیابی می

 هارم کتاب است.اقتصادِ بودایی نامید و موضوع فصلِ چ

 

ای و تاثیرِ انسانیِ  انرژیِ هسته  ی زمین، صنعت، و در باره   ترین منبع معرفی می کند، عنوان بزرگ بخش دوم آموزش را به

 کند. فناوری بحث می
                                                                 

561  -  https://en.wikipedia.org/wiki/Small_Is_Beautiful  

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_Is_Beautiful
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روی فرهنگِ  ی آن روزها را ، با تاکیدی بر بخشِ سوم شکافِ بینِ مرکزِ نظامِ جهانی و دنیای در حالِ شکوفایی )در حالِ توسعه(

 کند. بررسی می  روستایی و بیکاری در هند،

پاافتاده را در  های نادرست و پیشِ بعضی کلیشه  دهد، ی سازمانِ بزرگ مقیاس ارائه می و طرحی از نظریه  بخشِ چهارم نقشه

لِ سوم این بخش با توصیه ها بحث می کند. فص عنوانِ نظمی اجتماعی ردّ و افشاء می کند و از جایگزین ی سرمایه داری به باره

ها حضور  ها پایان می گیرد )که قاعدتا، باید در مواضعِ کلیدیِ کنترل اقتصاد، منابعِ طبیعی و زیرساخت به سوسیالیست

 :    562باشند( داشته

تالشی که –ان دار زدایی از سرمایه فقط برای سرمایه نه  ،563شده پافشاری کنند ها بایستی بر استفاده از صنایعِ ملی سوسیالیست"

تر، بکارگیری  منشانه بلکه برای پروراندنِ نوعی نظامِ مدیریت صنعتیِ دموکراتیک تر و بزرگ –در آن نمی توانند موفق شوند 

آینده را در   های مهارت و تالشِ انسانی. اگر آنان این کار را بکنند، تر از میوه مندانه گیریِ هوش و بهره  آالت، تر ماشین انسانی

 زاده نخواهند داشت.-داشت. اگر نتوانند، چیزی برای عرضه در برابرِ عَرَقِ جبینِ انسانِ آزاد خود خواهند دستانِ

 ها را هم ببینید: این

A Guide for the Perplexed 

 Appropriate technology 

 Distributism 

 Moderately prosperous society (literally small abundance/well being society AKA "The 

Chinese Dream") 

 Simple living 

 - "راهنما"یی برای حیرت زده گان

 - فناوری مناسب

 - توزیع گرایی

                                                                 
 اند. های دیگر مسلط طبیعی و مواضعِ کلیدیِ اقتصاد باید در کنترلِ دولت باشد. این مواضع، بر بخش  ابعها، من بنابه نظرِ کارل مارکس زیرساخت - 562
های رفاهِ و متمایل به سوسیال  دمکراسیِ اروپای غربی، معکوس  در دولت  ای است که در ربع پایانیِ قرن بیستم، روال و تجربه  سازی، رهیافتِ ملی - 563

ها،  به خصوصی کردن و برون سپاریِ تصدی هایی کردند که بنابه رهنمودِ مارکس و تاثیرِ اندیشه ی  سوسیالیستی در دولت شد. این دولت ها شروع

که از قضا  های کشورهای پیرامونی اقدام کردند و به حداکثر خصوصی سازی رو کردند. نتیجه آن عهده گرفته بودند. به دنبالِ آنان هم، دولت به

ترمز، در بیشترِ موارد نتایج تلخ تری به بار آورد. طبعا وقتی که هر دو تجربه جواب نداده  ود و خصوصی سازیِ واکنشی و عمال بیسرکنگبین صفرا فز

ی دخالت یا نادخالتِ  وجو شود. تعریف مسئله در  چارچوبِ دولتِ بزرگ مرکزیِ به شدت بوروکراتیک، و دوراهه باید راه حل هایی دیگر جست  باشند،

دخالت  تواند با بیرون زدن از این کادر کشف شود، کادرِ همه یا هیچِ دخالت یا نا های دیگر می حال انجام شده. اما شاید راه حل ، کاری است که تا بهدولت

 در دولتِ بزرگِ متمرکز تمام بوروکراتیک.  

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_for_the_Perplexed
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_for_the_Perplexed
https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriate_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributism
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderately_prosperous_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
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 - جامعه ی کمابیش شادکام 

 - ساده زیستی
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 (شوماخر معرفیِ به) بادِر اسکا  سود هم سازمانِ

 

 فهرست نگاه کنید.  لطفا به
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  56۴)لیبرتاریَن سوسیالیسم( آزاداَندیشسوسیالیسم 

ای هستند در داخلِ جنبشِ  های سیاسی  اقتدارگرای فلسفه ا سوسیالیست لیبرتاریَنیسم( گروهِ ضد)ی  آزاداَندیشسوسیالیسم 

 کنند. مالکیت دولتیِ متمرکز و کنترل اقتصاد را رد  می  سوسیالیستی، که تلقیِ سوسیالیسم به مثابه

اسباتِ کارِ مزدیِ درونِ محل کار را به نقد پوشی دارد و من یِ چپ نزدیک است و با آن همآزاداَندیشبه  آزاداَندیشسوسیالیسم 

ی تشکیالتِ سیاسی تاکید  شده کشد و در عوض بر روی خودگردانیِ کارگری در محل کار و ساختارهای تمرکززدایی می

 کند. می

 

تولیدِ خاصی را و اصرار دارد که از راهِ برچیدنِ نهادهای اقتدارگرایی که ابزار   کند، این دیدگاه، خودِ حاکمیت را هم رد می

ی متکی  توان به جامعه برند، می گانِ سیاسی و اقتصادی می  ی مالک یا نخبه ی طبقه کنند و اکثریتِ را به زیر سلطه کنترل می

ی    کنند که بر پایه داری می ای طرف شده از ساختارهای تمرکززدایی آزاداَندیشهای  سوسیالیست  به آزادی و عدالت رسید.

های  های شهروندی، اتحادیه ، جَرگهآزاداَندیشگردانیِ )شهرداریِ(  های فدرال یا کنفدرالی مثلِ بوم یم و انجمندمکراسیِ مستق

 اند.  کارگری، و شوراهای کارگری

 

ی انسانی از طریقِ شناسایی، نقد و   و داوطلبانه آزاداَندیشها کال در چارچوب فراخوانی عمومی برای مناسباتِ  ی این همه

 آزاداَندیشگیرند. به همین علت، سوسیالیسم  های زندگیِ بشری انجام می ی جنبه عملیِ اقتدارِ نامشروع در همه انحاللِ

 دنبالِ مرزبندیِ خود، هم با لنینیسم/بُلشِویسم و هم سوسیال دمکراسی است. به

 

طور  شامل آنارشیسم و همینشوند  ای که مشترکا به این اسم شناخته می های سیاسیِ گذشته و فعلی ها و فلسفه جنبش

های مارکسیستی  گرایی، سوسیالیسم گیلدی )صنفی(، سندیکالیسم انقالبی و فلسفه گرایی، کامیونالیسم، مشارکت خودمختاری

                                                                 
564 - ://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialismhttps  

https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
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شهری و   های سوسیالیسمِ آرمان و نیز بعضی از گونه 565مثلِ کمونیسمِ شورایی )شوراگرایی( و لوکزامبورگیسم یآزاداَندیش

 شوند.  دگرا میآنارشیسمِ فر

تولستوی، فُوریه، باکونین، اسکار وایلد، ویلیام موریس، ویلیام گودوین، شارل   های هنری دیوید ثورو، این گرایش متاثر از دیدگاه

روزا لوگزامبورگ و ... هم بوده است. هربرت مارکوزه، نائوم چامسکی و مورِیْ بوکچین چند   فُوریه، کاِلرا زتکین، اِما گولدمن،

آسانی  توان به به این دیدگاه تمایل دارد، هر چند نمی "وار اقتصادِ گاندی"اند.  ورزانِ معاصر این دیدگاه ی شاخص از اندیشه مونهن

ی مکزیک و روژاوای  اسپانیا )غالبا(، زاپاتیستا 1936های انقالبِ  آن را در یکی از طبقات این طیفِ فکری جا داد. تجربه

 اند. بوده  کردن این پیشنهادات تالش به سمت عملیکردستانِ سوریه، مدعیِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 (، انقالبی و متفکرِ مستقلِ مارکسیِ آلمانی.  Rosa Luxemburg ،1871- 1919 های متفاوت روزا لوگزامبورگ ) ی دیدگاه مجموعه - 565
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 566(آزاداَندیشگردانیِ  مورِیْ بوکچین  )بوم

دان، و فیلسوفِ سیاسیِ  ور، تاریخ پردازِ اجتماعی، مولف، سخن ( نظریه2006جوالی  30 -1921ژانویه  14مورِیْ بوکچین )

ریزیِ شهری را در  شناسیِ اجتماعی و برنامه ی بوم شناسی بود نظریه بوم زیست آمریکایی بود. او که پیشاهنگی در جنبشِ

بومی تدوین کرد و تکامل بخشید. مولفِ چندین و چند کتاب  و زیست آزاداَندیشی آنارشیستی، سوسیالیسمِ  چارچوبِ اندیشه

مان  توان محیطِ مصنوعی هایش می رین کتابت شناسی بود. از مهم و بوم  فلسفه، تاریخ، امورِ شهری،  در موضوعاتِ سیاست،

( را اسم برد. در اواخر 1987شهر ) کردنِ بی ( و شهری1982شناسیِ آزادی ) ، بوم567(1971کمیابی )-(، آنارشیسمِ پسا1962)

شد، از معرفیِ خود به عنوان  ی جنبشِ معاصرِ آنارشیستی سرخورده    ناسیاسیِ فزاینده  568از ظاهرمحوریِ 1990ی  دهه

خود را به اسمِ کامیونالیسم بنیان گذاشت، که در جستجوی  آزاداَندیشو ایدئولوژیِ سوسیالیستیِ   آنارشیست دست برداشت،

 ی مارکسیستی با آنارشیستی است. آشتیِ اندیشه

 

اش از  . نظراتشناسانه و دموکراتیک بود دارِ تمرکززداییِ جامعه در راستای خطوطِ بوم کاپیتالیستی برجسته و طرف بوکچین ضد

، و "استریت را اشغال کنید وال"گردایی،  ای، ضدِ جهانی های اجتماعیِ چپِ نو، جنبش ضدهسته بر روی جنبش 1960ی  دهه

است. او شخصیتِ محوریِ جنبشِ سبزِ آمریکا و  تاثیر گذاشته 569در همین اواخر بر روی کنفدرالیسمِ دموکراتیکِ روژاوا

 سبزهای بِرلینگتُن بود.

 نامه یزندگ

ی   محله در دنیا آمد؛ ناتان بوکچین و رُز )کالوسکایا( بوکچین. ای از مهاجرینِ یهودیِ روسی در نیویورک به بوکچین در خانواده

                                                                 
566 - rg/wiki/Murray_Bookchinhttps://en.wikipedia.o  
567 -  post-scarcityتری تولید شده و با قیمتِ ارزان تری به دستِ  های نو، کاالهای متنوع گوید با فناوری ای اقتصادی که می  کمیابی. نظریه-: پسا

 بر کمیابی بوده.   مردمان بیشتری خواهد رسید. نکته این که، اساسِ تعریفِ اقتصادِ مدرن،
568 - Lifestylismجای توجه به امورِ  های معاصر، که در نظر او به خطاب به بخشی از آنارشیست  گرانه از سوی بوکچین، : تابلومحوری؛ تعبیری سرزنش

 پردازند.   ی طبقاتی، بیشتر به اعتراضِ فرهنگی و هویتی می سیاسیِ مبارزه
 فارسی پدیای انگلیسی و نک: روژاوا و کنفدرالیسم دموکراتیک در ویکی  - 569

https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin
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ی روسی.  گرایانه های عوام ای سوسیالیست، او را پر کرد از آرمان انقالبی  اش، ی که پدربزرگ شد، در برانکس بزرگ 570برانکس

به  1935( و  در سال 14تا  9های  سازمانِ جوانانِ کمونیست )برای بچه  ، مورِیْ به پیشاهنگانِ جوان،1930ر بعد از مرگِ او د

جا  ی کارگرانِ نزدیکِ میدانِ اتحاد درس خواند؛ در همان تر( پیوست. در مدرسه گروهِ کمونیستیِ جوانان )برای کودکان بزرگ

، به سمت تروتسکیسم مایل شد و به حزبِ 571از استالینیسم برید 1930ی  ههبود که مارکسیسم را مطالعه کرد. در اواخر د

 کارگرانِ سوسیالیست )اس. دابلیو. پی.( پیوست.

دهنده و مسئولِ فروشگاه  جا سازمان آن  در 572کرد؛ نیوجرسی کار می   گری در بِیون، در کارگاهی ریخته 1940ی  در اوایلِ دهه

ماروْ پیوست که  -573گیریِ اس. دابلیو. پی. هم بود. در داخلِ اس. دابلیو. پی. به جناحِ گلدمن کارگرانِ متحدِ برق و مسئولِ عضو

( کارگرِ خودروسازی و عضو یو. 1946-1945موتورز ) جات جنرال بزرگِ کارخانه  در پایانِ جنگ منحل شد. در موقعِ اعتصابِ

  574اِی. دابلیو. بود

ای به اسم  کرد، با دانشجوی ریاضی کالج سخنرانی می وانانِ صهیونیست در سیتیموقعی که برای یک سازمانِ ج 1949در سال 

سال هم بعد از آن  35سال با هم زن و شوهر بودند و  12با او ازدواج کرد.  1951اِشتاین آشنا شد که در سال  بئاتریس اَپل

 باقی ماند.  دو فرزند به اسمِ دبی و جوزف داشتند.  ی عمرِ مورِیْ دوستِ نزدیکِ هم ماندند و بئاتریس باز هم متحدِ سیاسیِ بقیه

 

 "جنبش برای دموکراسیِ بامعنا"کرده در نیویورک در  وطن آلمانیِ جالی "تروتسکیستِ پیشینِ"  ، با جوزف وبِر،1947از سالِ 

ای  مجله –معاصر مسائل"ی  هایی که با هم نشریه" پیشین-تروتسکیستْ "نفر از  20همکاری کرد، گروهی متشکل از حدودا 

برای این پرداخت. این نشریه تریبونی بود  شهرگرایی می به آرمان "مسائل معاصر"کردند.  را ویرایش می "برای دموکراسیِ بامعنا

بوده؛ اما امروزه     گل نشسته  شهر، بر روی ضرورتِ تقال و کارِگِلِ بشری به های پیشین برای بنای آرمان باور که کِشتیِ تالش

است، و این مانع کنار رفته، این یعنی تحول و تکاملی آزادکننده. برای رسیدن  کرده ریِ مدرن نیاز به تقالی انسان را برطرففناو

مجله، اولین مقاالتِ او را منتشر کرد را ابداع کرد.  "بومی زیستتمرکززداییِ "ی  ، بوکچین نظریه"کمیابی-پسا"ی  به این جامعه

بوکچین خود   ،1958( یکی از آنان بود.  در 1952) "575ی مواد شیمیایی در خوراک مسئله"گشای  شکن و راه ی خط که نوشته

راشل  "بهارِ خاموشِ"گر است. شش ماهی پیش از نشرِ کتابِ  شناسی نظاره را آنارشیستی معرفی کرد که بین آنارشیسم و بوم

                                                                 
570 - Bronxتری هم دارد. سامان های به پوستانِ فقیر در نیویورک که قسمت ی سیاه : محله 
 .1939بعد از پیمانِ صلحِ استالین با هیتلر در  - 571
 به تحصیالت دانشگاهی نتوانست بپردازد.  علتِ ناتوانیِ مالی، به - 572
 (1940-1869ی آمریکایی ) اِما گلدمن، آنارشیستِ برجسته - 573
گی و پیشتازیِ پرولتاریا و آرمانِ تروتسکیسم سرخورده شد. اما او  به جای  ی سرکرده ی کارگران، از ایده در اعتصابات فعال بود و بعد از مصالحه - 574

 نزدیک شد.  اندیش  به سوسیالیسمِ آزاد  های بدیلِ پیشگیری از تمامیت گرایی و توهم، به جستجوی راه  ها، برخالفِ خیلی  چرخش به راست،
 بومیِ معاصر . های زیست های خوراک در زندگیِ انسان. یکی از اولین هشدار ها و نگهدارنده کش بررسیِ تاثیراتِ آفت - 575
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ازو منتشر شد. این کتاب طیفِ  1962ویی هربر در با نامِ مستعارِ ل "مان محیطِ مصنوعیِ"اش  ، اولین کتاب576کارسون

 اش اعتنایی به آن نشد. کرد اما به دلیلِ رادیکالیسمِ سیاسی ای از مشکالتِ محیط زیستی را مطرح می گسترده

 

اعتراض کرد. در طیِ  1964پیوست و به نژادپرستی در نمایشگاه جهانیِ  "ی برابریِ رادیکال )کوْر( کنگره"به  1964در 

های  فدراسیون آنارشیست"کرد، مشترکا  ی شرقِ پایینِ مَنهَتَن زندگی می ، موقعی که در محله1967-1964های  لسا

شناسی را  ، بوم"ی انقالبی شناسی و اندیشه بوم"اش  را بنیان گذاشت و در این جمع شاخص شد. جُستارِ خالقانه "نیویورک

را  "آنارکو"ی تاثیرگذارِ  گروهِ دیگری بنیان گذاشت که مجله 1968در  عنوانِ مفهومی در سیاستِ رادیکال معرفی کرد. به

ای مثلِ  شناسانه های بوم کمیابی و فناوری-ی پسا های بدیع در زمینه ای که همان مقاله و سایر نوشته مجله  کردند، منتشر می

هایش در سراسرِ ایاالتِ متحده کمک  رانی نرا منتشر کرد. او با سخ 577سازی تمرکززدایی و مینیاتوری  انرژیِ خورشیدی و باد،

که بارها منتشر  "هان، مارکسیست!"ی  رایج شود. مقاله 578"ضدِ فرهنگِ"فرهنگِ جریان عنوان خُرده شناسی به کرد تا بحثِ بوم

داد. مورِیْ  می الوقوعِ تسلطِ گروهیْ مارکسیستی هشدار بر علیه تهدیدِ قریب "ی دموکراتیک  دارِ جامعه دانشجویانِ طرف"شد به 

بار آراسته به نامِ مارکس، انسانی که تالش کرد  روند. دستِ برقضا، این مان راه می ی گان در میانه مرده  باری دیگر،"نوشت، 

  رِی خود تکرا نوبه تواند بیافریند، به گانِ قرن نوزده را دفن کند. بنابراین، انقالبِ روزگار خودِ ما  چیزی بهتر از مضحکه نمی مرده

اش، با دیکتاتوری  اش، با حزبِ بُلشِویک ، با مرزبندیِ طبقاتی1920تا  1918شد، با جنگ داخلیِ  خواهد 1917انقالب اکتبر 

ی  . این نوشته و سایر جُستارهای اثرگذارِ دهه"قدرتِ شورایی"اش، و حتی با شعارش یعنی  پرولتاریایش، با اخالقیاتِ زاهدانه

 اند.   گلچین شده "کمیابی-پسا آنارشیسمِ"در کتابِ  1960

 

با  1971داد. در  مَنهَتَن درس می 14در خیابانِ  "آلتِرنِیْت یو"ی رادیکالِ ضدِ فرهنگِ  در مدرسه 1970-1969های  در سال

دارد او را کالجِ گُ 1973گروهی از دوستان به برلینگتُنِ وِرمونت رفت تا نظراتِ ضدمرکزگِرایَش را به عمل در بیاورد. در پاییزِ 

شناسیِ  ی مطالعاتِ بوم افتادنِ برنامه هایش منتهی به گرفتنِ پست مُدرِسی و راه استخدام کرد تا فناوری تدریس کند؛ درس

اش بود. در  ای که  خود رییس شناسیِ اجتماعی شد. موسسه ی بوم ، و کمی بعد از آن تاسیسِ موسسه1974اجتماعی در سال 

شناسیِ  ی مطالعات بوم شد. موسسه "تمام استاد"اش کرد، که در آن فوراً   مَهواه، نیوجرسی استخدام کالجِ رَمپو در 1974سالِ 

عضوِ گروهِ  1978تا  1977های  .  در سال"فناوریِ مناسب"قطبی بود برای آزمایشات و مطالعاتِ  1970ی  اجتماعی در دهه

                                                                 
 نام.  کمی بعد از کارِ بوکچینِ ناخوش  ی قرن بیستم، و البته از نظر زمانی، زیستیِ برجسته و تحسین شده اولین کتاب محیط - 576
این روزها روندی است جاری. از   تر شدن، های بشری به هر چه کوچک ساخته هر چه بیشترِ محصول. گرایشِ عامِ صنایع و دستکوچک سازیِ  - 577

 باتری گرفته تا موبایل و تجهیزات مکانیکی.
 های رسمی و غیررسمی و بعضا در عرفِ عامه. های اصلیِ رایج در رسانه های فکریِ منتقدِ جریان جریان - 578
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های اسپانیایی، تاریخِ جنبشِ  آنارشیست"ی  هم،  نوشته 1977سال  در ائتالفِ کِلَمشِل بود. در "اسپروس مانتِیْن"همبستگیِ 

ی  برقرار آزاداَندیشظهورِ  را منتشر کرد. در طیِ این دوره، بوکچین روابطی با جنبشِ نو "1936آنارشیستِ اسپانیا تا انقالبِ 

به یک   ،1976ل هِس همکاری کرد. در ای به ویراستاریِ  کار  ی سخن گفت و با خبرنامهآزاداَندیشاو در اجالس حزب "کرد. 

براید از  حزب  به راجر مک یعنی – "دادم براید رای می اگر اهل رای دادن بودم، به مک"گفت که  "یآزاداَندیش"گرِ  کنش

-تگرای مارکسیس ی تمامیت اش از اندیشه زدایی ی در طی این دوره بازتابِ توهمآزاداَندیشی. وابستگیِ بوکچین به آزاداَندیش

-ی مارکسیتی ی اندیشه با جِف ریگِنباخ بگوید که وقتی نوبت مقایسه 1979ای در  لنینیستی بود، که باعث شد در مصاحبه

کند که دستِ کم از حق فرد دفاع  تر حس می های بازارِ آزاد نزدیک آزاداَندیشآید، خود را به  می  لنینیستی با دیگران پیش

 حدوحصر بودند. کرد که طرفدار  فردگراییِ بی هایی را رد می یآزاداَندیشانواعِ ها، بوکچین  کنند. باوجودِ این می

 

(، ردّ "سازی و غروبِ شهروندی طلوعِ شهری"با عنوانِ   1987)منتشره در  "کردن تا شهرها  از شهری "ی  بوکچین در نوشته

گردانیِ  ی  بوم سازیِ ایده اند و پیاده اشتهاش تاثیر گذ ی سیاسی گیرد که بر روی فلسفه می  های دموکراتیکی را پی سنت

جَنِت   اش، سالِ زندگی شناسیِ اجتماعی، به قلمِ شریکِ نوزده کتابِ سیاستِ بوم  کند. دو سه سال بعد، انه را تعریف میآزاداَندیش

 کند.  بندی می بِیل، این نظرات را جمع

 

، خودبیانگریِ "سازانِ نو وضعیت"  ،"فناوری-پاد"  ،"گرایی ویتبد"بوکچین از نزولِ آنارشیسمِ آمریکایی به  1995در سال 

بوکچین ... "گفت،  بهای تشکیلِ جنبشی اجتماعی اظهار تاسف کرد. آرتور ورسْلیوس می به "فکرانه گریِ بی فردی، و ماجراجویی

د. ... بوکچین از چنگ کسانی که کند چون به انقالبِ مالیمِ اجتماعی چشم دار عنوانِ سوسیال آنارشیست تعریف می خود را به

، 1995در سال  "آنارشیسمِ اجتماعی یا آنارشیسمِ ظاهرمحور"انتشارِ  "نامد  فرار کرده است. آنان را آنارشیست ظاهرمحور می

ایی در بعد بوکچین نتیجه گرفت که آنارشیسمِ آمریک آور بود.  از آن به ها شوک برای آنارشیست  که از این تمایل انتقاد می کند،

ای  شکلِ ایدئولوژیِ سیاسیِ تازه اش را به در برابر عموم از آنارشیسم کناره گرفت.  او نظرات 1999عمق فردگرا است و در 

گرایی مرزبندی کند(،  های دیگرِ کمون مطرح کرد، یعنی: کامیونالیسم )که با حرف سیِ بزرگ نوشته می شود تا آن را با شکل

دموکراسیِ  #دموکراسی مستقیم  #ای ) دموکراسیِ جَرگهی  هایش را در باره که ایده  شآزاداَندینوعی سوسیالیسم 

بشری؛ قدرت/ پول/ نفوذ؛ کشاورزی؛ ساخت و تولید و ...  را در خود  های گاه و ضرورتِ تمرکززداییِ اقامت 579غیرنمایندگی(

 کند. حفظ می

                                                                 
579 - assemblyتجمعِ نمایندگانِ   جا، شود. لذا جَرگه در این : معنای اولِ این واژه، مجلس است. اما ممکن است با نهادِ نمایندگیِ پارلمانی اشتباه گرفته

 منتخب و حاکمیتِ رای اکثریت نیست، بلکه نهادِ دموکراسیِ مستقیم باید معنا شود.
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گراییِ دیالکتیکی )جدلی(  اش را طبیعت م زیاد نوشت، نظراتی فلسفه ه اش در باره های سیاسی بوکچین که غیر از نوشته

،  در کنند گرای تغییر و رشد را به روشنی بیان می   ی بالنده  فلسفه های دیالکتیکیِ جورج ویلهلم فردریک هگل که نامید. نوشته

گیری بر بوکچین اِعمال کرد،  یرِ چشمشناسیک. هر چند هگل تاث دادند برای رهیافتی زنده )اُرگانیک( و حتی بوم نظرِ او جان می

گری تاکید  های روشن گرایی )اومانیسم(، عقالنیت و آرمان اش بر انسان هیچ معنایی، هگلی نبود. نوشته های فلسفی  اما او به

 در آزاداَندیشهای   ی  جنبش  ، تاریخی چهار جلدی بود در باره"انقالب سوم"ی آخرش  ی عمده کنند. کار منتشرشده می

 های اروپایی و آمریکا. انقالب

 

 30گیِ قلبی در  گی به علتِ نارساییِ گرفته ساله 85شناسی اجتماعی ادامه داد. در ی بوم به تدریس در موسسه 2004تا سال 

 ، در بِرلینگتُن درگذشت. در خانه 2006جوالی 

 اندیشه

 شناسانه شناسانه و روان نظرا ِ عمومیِ جامعه

 ی( و لیبرالیسمآزاداَندیشدولت در لیبرتاریانیسم )-ی ضد سازانه محورِ مارکسیسم و اَشکالِ ساده-طبقهبوکچین منتقدِ تحلیل 

، می شناسیِ آزادی: ظهور و انحاللِ سلسله مراتب بومها باشد. در  تر از این ی نمایی از جامعه بود که پیچیده بود و خواهانِ ارائه

 گوید که:

باشد. نیازهایی نظری و قوی  کننده داشته تواند معنای تحریک می  اتب، در عنوان فرعی این کار،ی سلسله مر استفاده ام از کلمه"

مالحظه از این اصطالحات  ی بی ی کلماتِ طبقه و حاکمیت؛ استفاده مراتب با کاربردِ گسترده وجود دارد برای تقابلِ سلسله

و حاکمیت به جای  طبقه   کند. استفاده از کلماتِ سلسله مراتب،سازیِ خطرناکی برای واقعیتِ اجتماعی ایجاد   تواند ساده می

یا  "طبقه بی"ی  به نامِ جامعه  آور است. این روال، ستیزانه و ابهام کنند، دانش پردازانِ اجتماعی می طور که خیلی از نظریه آن  هم،

که وجودِ هر   مراتبی را از دیدها مخفی کند، سلسله و حساسیتِ مراتبی )پایگانی( سلسلهتواند وجودِ روابطِ  می ، "انهآزاداَندیش"

 "خدمت کنند. "ناآزادی"توانند به تداوم  می -حتی در نبودِ استثمارِ اقتصادی یا قهرِ سیاسی -شان  دوی

 

رخ کند که تا تشکیلِ جوامع معاصر هم  در سراسر تاریخ هم اشاره می مراتبی )پایگانی( سلسلههای  بوکچین به انبارِشِ نظام

 چیزی که مستعدِ تعیین وضعیتِ روح و جانِ جمعی و فردی بشر است:  داده،

 

شود. هرچند که نظرم ممکن است از  ، درونی می"ساختار روانی"شکلِ تاریخی ذهنی در  ، به"ساختارِ اجتماعی"تاریخِ عینیِ "
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ت که خواهانِ سرکوبِ سرشتِ درونی است، بلکه نیس "کار"اما این انضباطِ   نظر برسد، ها فجیع و شرورانه به فرویدی-نگاهِ نو

عنوان تنها هدفِ حاکمیت و بعدا هم به استثمار گسترش  است. این سرکوب بعدا به طبیعتِ بیرونی، به "حکومت"انضباطِ 

و نه فقط  – رسد به وضعیتِ امروز کند تا می مان نفوذ می یابد. این ذهنیت، به شکلی انبارشی و فزاینده به جان و روانِ فردی می

 ، از اولِ اول.مراتبی )پایگانی( سلسلهی  جامعه پهناورِعنوانِ تاریخِ   بلکه به  داری، شکلِ سرمایه به

 ی محیطیِ بشریت مخمصه

بهارِ "ماه پیش از  ، شش"محیط مصنوعیِ ما"، با کتابِ "تصادمِ بشریت با دنیای طبیعی"بانگِ هشدارِ بوکچین برای شروعِ عصرِ 

 اشل کارسون بلند شد .ر "خاموشِ

 

نظراتِ پل  580های فناورانه ردیابی شود. تواند با گزینه گفت بحران محیطی می کرد که می بوکچین نظر بَری کامانِر را رد می

تر که این بحران را در سرشت و ذاتِ  یا حتی نظری بدبینانه  گیری شود، تواند از مسیرِ زیادیِ جمعیت پی اِرلیش که بحران می

ی منطقِ سرطانیِ  مان نتیجه ی محیطی کرد که مخمصه کرد. در عوض، حس می کرد، این ها را هم رد می جستجو می انسان

داری دقیقا با  سرمایه"گیرد:  ها، حداکثر کردن سود راهدف می سازیِ زندگیِ انسان جای غنی نظامی که به  داری است، سرمایه

گیِ حیات در این  های بوم شناسیکی بیافریند که جامعیت و یکپارچه قـَـدر بحران تواند آن ، می "رشد کن یا بمیر"منطقِ قهریِ 

 "خطر بیندازد. شدت به  سیاره را به

 

کند.  آور تعریف می هراس و جنگ ها را بیگانه که بوکچین آن 581گردآور نیست، -راه حلِ این بحران، برگشت به جوامعِ شکارگر

فاقدِ محتوای منظم، فاقدِ جایگزینِ پیشنهادی، و فاقدِ جنبشی برای   صرفا اعتراضی،سیاستی که "به همین شکل، بوکچین با 

 ها هستیم : مخالف بود. به نظرِ او ما نیازمندِ این "بخشی به عملِ مردم باشد هدایت و تداوم

 

سائلِ منفکی نیستند که اش م های جدی  مندی دار است، که آسیب ریشه  ، ِ دائمی در این مورد که ناخردمندیِ جامعه آگاهی"

ـ  و این زا و رنج بلکه باید با تغییراتِ فراگیر و قاطع در منابعِ غالبا پنهانِ بحران تک درمان شوند،  به بتوانند تک که  زا حل شوند 

را در اش  و سازمان  پیام  بخشد، به آن تداوم می  هم می پیوندد، تنهایی همان چیزی است که یک جنبش را به آگاهی بهخودِ 

 "دهد. اش را برای برخورد با مسائل و تحوالتِ تازه گسترش می و توانایی کند،  ورای یک نسلِ خاص حفظ می

 

                                                                 
 کمیابی است.-ی پسا این همان نظریه - 580
 ره به جوامعِ بدوی عصرِ سنگ.اشا - 581
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است   ی سازمانِ سیاسیِ دموکراسیِ مستقیمی شود، نظامی که دربرگیرنده تازه بعد از آن است که پاسخ در کامیونالیسم پیدا می

ی تمرکززدایی از قدرت، متکی به نبودِ سلطه و  برپایه  بیش کنفدرالِ مردمی،که متکی به جَرگه )مجلس، همایش(های کما

 محورِ تولید است.  -داری با اَشکالِ انسان برتری از هر نوع، و جایگزینیِ سرمایه

 شناسیِ اجتماعی بوم

ام بوکچین همراه است و به ای است که از اول با ن شناسیِ اجتماعی جنبش نیست، اما نظریه شناسیِ سیاسی، بوم در تاریخِ بوم

دهد که دو سرشتِ  شهری برای تکامل بشر ارائه می ای آرمان کند. او فلسفه دورِ مجموعه آثار او بسط و گسترش پیدا می

سرشتی فراتر از بیوشیمی و فیزیولوژی، سرشتی   کند، ورز ترکیب می شناسیک و اجتماعی را در سومین سرشتِ اندیشه زیست

ترین تحول و شکوفایی در طی  تازه تر است. با این خطِ فکری، انسانیت،  تر، و منطقی تر، اخالقی آگاه  تر، لکه مدعی است کام

دهد تا تمایلِ  شناسیِ اجتماعیِ بوکچین، اصولِ اخالقی را پیشنهاد می بر روی زمین است. بوم "آلی"تاریخ بلندِ شکوفاییِ 

 دمکراسی و آزادی جایگزین کند. مراتب و سلطه را با تمایل به جامعه به سلسله

 

حقوق مدنی و   اش در جنبشِ کردن بر روی زندگیِ انسانی، در طیِ  مشارکت ی اثراتِ شهری در باره 1960او در اوایل دهه ی 

شناسیک و اجتماعی کرد که با بهترین  ی بین مسائل بوم های مرتبط با آن، مطلب نوشت. بعد شروع به جستجوی رابطه جنبش

 کتابی که در طیِ ده سال آن را پروراند و شکوفا کرد.   ، به اوجِ خود رسید "شناسیِ آزادی بوم"اش  شده شناخته کتابِ

هاست، موضعِ پیروزمندی در  ی اجتماعی در بین انسان ی سلطه اش که سلطه و تخریبِ طبیعت از طرف بشر، دنباله استدالل

. 582بالد )همزیستی( شود و می راه خودساماندهی و همکاریِ انقالبی شکوفا میشناسی بود. زندگی از  رشدِ بوم ی درحالِ عرصه

اند، اما در نهایت از طرفِ نهادهای  دوْرِ نیازِ متقابل سازمان یافته نویسد که به ی می"خطِ بی"ی جوامعِ  بوکچین در باره

ها را منحصرا به جوامع  دارانه، که آن تصادِ سرمایهشهرها و اق-نهادهایی مثلِ دولت  شود، ها حمله می آن  مراتب و سلطه به سلسله

کند. در عوض، پیشنهادِ او کنفدراسیون بین جماعاتِ انسانی است که به جای استفاده  انسانی و نه جماعاتِ حیوانی منسوب می

 شوند. اجرایی، از طریقِ دمکراسی اداره می-از نظامِ پشتیبانیِ اداری

  583آزاداَندیشگردانیِ  بوم

گردان،  بوم#باید در سطح شهرداری ) آزاداَندیشمیدانِ فعالیت برای تغییرِ اجتماعیِ   کرد که بوکچین اعالم 1970ی  ههاز د

                                                                 
582 - symbiosisکنشِ نزدیک و درازمدتِ زیستی بین دو ارگانیسم مختلفِ زیستی. : همزیستی: هر گونه برهم 
583 - Libertarian Municipalismاندیشانه است. اما چون در فارسی اندیش یا آزاد گردانیِ( آزاد گراییِ )یا شهرداریِ اش شهرداری ی لغوی : ترجمه ،  

تر است و به هرگونه واحدِ زیستِ  منظورِ بوکچین نزدیک ی بوم استفاده شد که به ها معنی دارد و نه برای روستاها، پس، از واژه شهرداری فقط برای شهر

 تواند اطالق شود. جمعیِ انسانی و طبیعتِ گردِ آن، و به شهر هم می
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با  آزاداَندیشگردانیِ  کند که بوم او بر پیوندی تاکید می  ،"انقالبِ بعدی"ی  ساخت( باشد. در نوشته گردان، بوم  شهرِ خود

 نویسد: ماعی دارد.  بوکچین میشناسیِ اجت اش بوم ی قبلی فلسفه

 

شود، تالشی از  سازد، تالشی انقالبی که در طیِ آن آزادی نهادینه می شناسیِ اجتماعی را می ، سیاستِ بومآزاداَندیشگردانیِ  بوم

 شوند.  سازی تبدیل می )مجلس، همایش(هایی عمومی که به نهادهای تصمیم  راه جَرگه

 

های متفاوتی دارند.  ای شکل بگیرند که اندازه اَشکالِ نهادین باید در چهارچوبِ مناطقِ محلیکند که این  بوکچین پیشنهاد می

 نظرات اش را به این شکل جمع بندی کرد:   ،2001ای به سالِ   در مصاحبه

گردان،  وممشکلِ درجه اول، تغییرِ ساختِ جامعه به شکلی است  که مردم قدرت بگیرند. بهترین میدانِ این کار شهرداری )ب"

 1980در  "رو بیافرینیم.-در-جایی که فرصت داریم دموکراسیِ رو همان –روستاست   شهرک،  منظورم شهر، –ساخت( است  بوم

برامده از مجالسِ  آزاداَندیشاستفاده کرد تا  نظامی را توضیح بدهد که در آن نهادهای  "آزاداَندیشگردانیِ  بوم"از اصطالحِ 

ها(ی  ساخت ها، بوم ها )شهرداری گردان و آن را با کنفدراسیون بوم 584شوند دولت )حکومت( درگیر میدموکراسیِ مستقیم با 

ساختی و  های بوم  کنفدراسیون–قصد دارد وضعیتی خلق کند که دو قدرت  آزاداَندیشگردانیِ  کنند. بوم آزاد جایگزین می

معتقدند این  –ها کامیونالیست–باشند. پشتیبانان این دیدگاه  طورِ عادی نتوانند همزیستی همزمان داشته به  –"ها ملت-دولت"

 شود. ای عقالنی، که ساختارِ آن ابزار به سازمانِ جامعه تبدیل می ابزاری است برای دستیابی به جامعه

 میراث و تاریر

بِ پشتیبانِ چشمگیر و قابل در کس  ی خود را بشناساند، قدر که تالش کرد اندیشه آن  هرچند که بوکچین در دورانِ عمرِ خود ،

 اند. ها و متفکرانِ سراسر جهان تاثیر گذاشته اش با وجودِ این، بر روی جنبش اما نظرات  اعتنا موفق نشد،

 

 1980ی  ها حزبِ کارگرانِ کردستان )پی. کی. کی.( برجسته است. سازمانی در ترکیه که با دولتِ ترکیه از دهه در بین این

کِی. کِی. هرچند که بر اساسِ نوعِ   سیاسی و فرهنگی بیشتری را برای کردهای کشور تامین کند. پی. است تا حقوقِ جنگیده 

در  اوجاالنشدنِ رهبرش عبداهلل  اما از زمانِ شکار و زندانی شد،  لنینیسم  بنیان گذاشته –جامدی از ایدئولوژیِ مارکسیسم

-های سیاسیِ پسا در زندان شروع کرد به خواندنِ انواعِ نظریه اوجاالن. ای داشته است اش دگرگونی ها و اهداف در اندیشه 1999

 مارکیستی، و در همین جریان، اعتنای مخصوصی به کارهای بوکچین پیدا کرد. 

                                                                 
سازیِ حاصل از گفتگو و چالشِ  مدنی و تصمیم -بلکه به نوعی درگیریِ منطقی  زند،  حرف نمی جویی است که او دیگر از ستیزه جا روشن شده تا این - 584

ی جامعه، چه دولت و چه  شود. در این جاست که همه سازیِ مدنی ختم می تصمیم  کند که در نهایت به یک دوراهه عملی در سطح اجتماع اشاره می

 ی بهتر را انتخاب کنند.  ند تا گزینها ی اجتماعی )پالیتی( آماده و اقناع شده عرصه
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دادنِ مالقاتی با بوکچین کرد و خود را شاگردِ مشتاقِ بوکچین معرفی  با کمکِ وکالیش اقدام به ترتیب اوجاالن 2004در اوایل 

توانست به  چنان بیمار بود که نمی وقت آن کار بگیرد. بوکچین در آن ی خاورمیانه به اش را برای جامعه خواهد اندیشه که می کرد

ای آزاد و   امیدم این است مردمِ کرد روزی بتوانند جامعه"این پیام را فرستاد که  2004این درخواست جواب بدهد. در ماهِ مهِ 

اند که   شانس شان را شکوفا کنند. آنان در واقع خوش دهد تا باری دیگر درخشندگیِ آنان فرصت میعقالنی تاسیس کنند که به 

درگذشت، پی. کِی. کِی. در  2006. موقعی که بوکچین در "شان کند دارند تا هدایت اوجاالنرهبری با استعدادهای آقای 

و عهد کرد که  "ترین دانشمندانِ اجتماعیِ قرنِ بیستم گیکی از بزر"طور وصف کرد:  داشتِ متفکر آمریکایی او را این بزرگ

 نظریه اش را به عمل دربیاورد.

 

کار گرفت، ظاهرا در  هایش ابداع کرد و پی. کِی. کِی. آن را به نوعی کامیونالیسم که اوجاالن در نوشته  کنفدرالیسمِ دمکراتیک،

پی. کِی. کِی. مدعی است که این پروژه خاصِ کردها  پیِ کسب حقوق کردی در چارچوبِ دولتی مستقل از ترکیه نیست.

شده است. یعنی تشکیلِ  بینی شان پیش ملی یا دینی  ی قومی، فارغ از پیشینه  ی مردمانِ منطقه، ، بلکه برای همه تجسم نشده

حکومتی و با -غیر هایش را در چارچوبی شوند تا آرمان کند که از سطح عامه شروع می هایی را ترویج می ها و  سازمان مجلس

شروع از سطحِ محلی به عمل درآورد. این دیدگاه بر روی تامین و ترویجِ حقوق زنان تاکیدِ خاصی دارد. پی. کِی. کِی. 

ی دمکراتیک  ی جامعه گیرد مثلِ کنگره هایی انجام می است. این کار از راهِ سازمان هایی در اجرای این برنامه داشته موفقیت

 کند.  های سیاسی و اجتماعی را در داخلِ ترکیه هماهنگ می ه فعالیت)دی. تی. کِی.( ک

 های عمده نوشته

 (1962ـ محیط  مصنوعی ما )

 ( 1965بحران در شهرهای ما ) -

 (  1967خواسته و نیاز ) -

 ( 2004و  1971کمیابی ) -آنارشیسم پسا -

 ( 1973محدودیت های  شهر ) -

 ( 1998و  1977قهرمانی ) سالیانِ های اسپانیایی ، آنارشیست -

 ( 1980) گرا بوم زیستی  پیش به سوی جامعه -

 (  2005و  1982بوم شناسی آزادی: طلوع و غروبِ سلسله مراتب  ) -
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 (  1986بحران مدرن ) -

 ( 1992و  1987کردن و نزولِ شهروندی ) صعود شهری -

 (  1998و   1990ی بازسازنده )بازسازی جامعه( ) جامعه -

 (  1996و  1990گراییِ دیالکتیکی ) شناسی اجتماعی: مقاالتی در باب طبیعت ی بوم هفلسف -

 ( 1994یاد داشته باش ) اسپانیا را به -

 (  1995زدگی بشریت ) باز افسون -

 (  2006  ،1996های مردمی در عصر انقالب ) انقالب سوم . جنبش -

 (  1997پل ) آنارشیسم اجتماعی یا آنارشیسم ظاهر گرا: شکافی بی -

 جنت بیهل(    ،1997گردانی آزاد منش ) مباحث سیاسی بوم شناسی اجتماعی: بوم -

   1998 – 1993مارکسیسم و آینده ی چپ . مصاحبه ها و مقاالت    آنارشیسم، -

 ی جنت بیهل(   ویراسته ، 1999مجموعه مقاالت موری بوکچین ) -

   (2007شناسی اجتماعی و کامیونالیسم  ) بوم -

 (2015های مردمی و نوید دمکراسی مستقیم ) انقالب بعدی: مجلس -

 های بیشتر  نوشته

 Outline of libertarianism 

 History of the Green Party of the United States 

 Murray Bookchin entry at the Anarchy Archives 

 Works by or about Murray Bookchin at Libcom 

 Works by Murray Bookchin at Marxists Internet Archive 

 Works by Murray Bookchin at the Anarchist Library 

 Institute for Social Ecology 

 "Spontaneity and Utopia", an essay by Bookchin (1967–68) 

 [1], Janet Biehl's blog about Bookchin and Rojava 

 "The Future of the Left", Ursula K. Le Guin's foreword to Bookchin's The Next 

Revolution (2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_libertarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Green_Party_of_the_United_States
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/Bookchinarchive.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy_Archives
http://libcom.org/tags/murray-bookchin
https://www.marxists.org/archive/bookchin/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxists_Internet_Archive
http://theanarchistlibrary.org/category/author/murray-bookchin
http://www.social-ecology.org/
http://www.panarchy.org/bookchin/spontaneity.html
http://www.biehlonbookchin/
http://motherboard.vice.com/read/ursula-le-guin-future-of-the-left
https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guin
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 5۸5مداریِ نوین(  کامیونالیسم )کمون

 

شده از جماعات به شدت مستقلِ  مداریِ نوین(، معموال به نظامی اشاره دارد که مالکیتِ اشتراکی و فدراسیون تشکیل کامیونالیسم )کمون

گراییِ نوینی را ابداع و  ی سیاسیِ کمون ای به اسمِ مورِی بووکچین، فلسفه برجسته آزاداَندیشکند. سوسیالیست  پارچه می شده را یک محلی

، و "های مستقل در فدراسیونی مشارکت می کنند حاکمیت یا نظامی برای حاکمیت که در آن کمون"ی   پیشنهاد کرده به شکلِ نظریه

مراتبِ باال به پایین  در این مورد با پذیرشِ یک حکومت یا سلسله "حاکمیت". اصطالحِ "کمونی اصول و روالِ مالکیتِ"شکل  طور به همین

 خوان نیست. هم

های سیاسی و/یا  مدار را با سایر جنبش-های کمون مطرح شد تا نظام 20مداریِ نوین( ظاهرا در اواخر قرن   این کاربردِ کامیونالیسم )کمون

خصوص که جماعات و  شان هم نباشد( . به کنند )اگر چه عمال روال های مشابه آن پشتیبانی می ز آرمانهایی مرزبندی کند که ا حاکمیت

 و/یا کمونیست تشریح می شدند. "سوسیالیست"  ،"آنارشیست"عنوانِ  کردند اغلب به ها پشتیبانی می هایی که قبال از این نوع روال جنبش

 

گرایِ دارایی را در  ورزیدند، مقررات داخلیِ مالکیتِ کمون کمونیسم می-شهری یا آنارکو انبسیاری از جماعات تاریخی که سوسیالیسم آرم

سیاقِ کامیونالیسمِ فدرالی اجرا می کردند. از نگاهِ نظری برای فدراسیونی متشکل از تعدادی کمون دست کم ممکن است کمون هایی را 

توان گفت که جنبش کلی ملی می تواند فدراسیونی از کمون ها  نند، یعنی میشامل شود که به مقررات کامیونالیستیِ دارایی عمل نمی ک

گذار کمونیسم  باشد، اما دارایی خصوصی به جای داراییِ کامیونالیستی )اشتراکی( نظام جاریِ هر کمون باشد. کارل مارکس که اغلب بنیان

شهری، و  ل هایی مثل کمونیسم بدوی و/یا سوسیالیسم آرمانشود، به شکل های قدیمی این مفهوم انتقاد کرد، به شک مدرن شناخته می

 دانست. ها را با درک ضعیف و/یا مستعد فروپاشی در عمل می آن

 

های آسیای جنوبیِ ]هند و ...[ زبان انگلیسی متفاوت  کامیونالیسم با شکلی که در باال تعریف شد، از کاربرد غالبِ این اصطالح در شکل

مترادف است با   تر. در این معنا،  ای گسترده وفاداری به گروهِ خاص قومی و/یا مذهبی به جای وفاداری به جامعه یعنی به معنایِ:  است،

 گرایی و با خشونتِ جماعتی مرتبط است.   فرقه

                                                                 
585 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Communalism  

https://en.wikipedia.org/wiki/Communalism


519 
 

 چه تاریخ

 کامیونالیسم در مسیحیت

 

"کوُاینونیا"وارِ  اصل کمونیست  محور،-در این جماعتِ دین
رفت که در کتابِ اعمالِ  کارمی یحیت به نحوی بهاز سوی کلیسای صدر مس 586

هر چیز در "ها،  در بعضی ترجمه  )یا، "چیز در اشتراک همه"( مطرح بود، یعنی به شکل اصل عمومی و فراگیرِ 4:32-35رسوالنِ انجیل )

 ("اشتراک

 

حضور داشتند. )این نکته بعدها از سوی کارل های مسیحیِ رادیکالِ عصرِ اصالحِ دینی در اروپا  گرایشات کامیونالیستی اغلب در جنبش

کمونیسم در اروپای مرکزی درعصر اصالح "کائوتسکی، نظریه پرداز مارکسی به شکل پر سروصدایی مورد بحث قرار گرفت، مثال در 

 ("دینی

 

های مالکیتِ کمونی  نبهاز بعضی ج 14و  13های مرتبط با آنان در شمال ایتالیا در قرون  و کمون 587های جنبش والدنسی بعضی نمود

 پیروی کردند. 

 

ای با دارایی مشترک در شهرِ تابورِ  تالش کردند تا جامعه 15های چک )بخشِ رادیکالِ جنبشِ هوسیت( که مشهورند، در قرن  تابوری

 ی بوهم بسازند.  جنوب منطقه

 

خصوص تامِس مانتزر و پیامبرانِ زویکآوْ معروف  به  ،16های خاص درون جنگ دهقانی آلمان در مناطق آلمانِ قرن  ها و جریان جنبه

 ای داشتند. طلبِ سوسیالِ قوی ی برابری جوهره

 

های  های مختلف برادرانِ  شوآرزنآوْ فرایندهایی  را شروع کردند که بعدها به جنبش  جنبشِ اصالح دینی رادیکال آناباپتیست و گروه

 ها و برودرهوف منتهی شدند. شیْکِرز، هاتریت

 

 ها بسازد. ی جماعتِ نیکی ای بر پایه تالش کرد تا جامعه 1535تا  1534ش مانستر در شور

 

هایی از کتاب اعمال رسوالن  شدند که قبال گفته شد در بخش گرایی انجیلی ای هدایت می اصالحِ دینی با نص-های پسا ی این تالش همه

                                                                 
586 - Koinonia 
587 - waldensian 
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تر  ساالری باز هم قوی گرایی مسیحی و توقعِ شدید از دین ی هزاره واسطه هها ب ی رادیکالیسم تجربه ی اجتماعی این تالش آمده است. شعله

 شد.

 

های اروپایی بعدها به شکل های متعدد دیگری در چارچوب پیام مسیح دنبال شد و به شکل جماعاتی کُلُنی پلیموث، ترو  این نوع جنبش

 حِ قدیسان متاخر، کلیسای عیسا مسیح )کاتلریت( ظاهر شدند.لِوِلِرز )پیروانِ وینستانلی(، جنبش قدیس متاخر، کلیسای عیسای مسی

 

 های کامیونالیست غیرِدینی )سکوالر(  جنبش

ها بر سر کشف معنای دقیق موجود در  است چرا که گروه های تلخ شده تجربیاتِ کامیونالیستی در سراسر تاریخ اغلب باعث تولیدِ دشمنی

 کمون پاریس یکی از آن موارد بود. شدند. تعاریفِ مبهم باال، دچار اختالف می

 

ی سیاسی و  گرایانه و دموکراتیکِ عرصه مند از منظرِ تاریخی برای سازماندهی اصول تالشی است جدی و توجیه "انهآزاداَندیشکامیونالیسم "

های دموکراتیکِ  تدادن محتوای اخالقی به آن. این تالش چیزی است بیشتر از راهبردی سیاسی. در واقع میل حرکت  است از فرص

کند، ضروریاتِ محیط  ای کامیونیتارییَن که بر روی نیازهای انسانی تاکید می پنهان یا در حال ظهور، به گذارِ رادیکال جامعه، به جامعه

  ست است،بخشد. این به معنای تعریفی تازه از سیا آفریند و تکامل می ی همبستگی، اخالقی نو را می دهد و بر پایه زیستی را پاسخ می

اش جهات اصلی   دهیِ جماعت از راهِ مجمع عمومیِ آنان، که بر پایه مدیریت یا سیاست–بازگشتی به معنای نخستین سیاستِ یونانی 

 مثل و همبستگی شکل می گیرند. به سیاست با تکیه به معامله

 

 "آزاداَندیشسوسیالیستِ "گرِمشهورِ  و کنش  نویسندهای سیاسی اولین بار از سوی مورِی بوکچین،  اصطالح کامیونالیسم به عنوان فلسفه

 ی محیطِزیستیِ اکولوژیِ سوسیال را تکمیل کند. عنوان نظامی سیاسی، فلسفه شد تا به  ساخته

 

ای  ژیصورت ایدئولو بعدا کامیونالیسم را به  بود، در حالی که در اول کار کامیونالیسم را به عنوان شکلی از آنارشیسم سوسیال تصور کرده

به   دید، چه را در آنارشیسم چپ، مارکسیسم، سندیکالیسم و ایدئولوژی رادیکال بیشتر از همه مفید می جداگانه تکمیل و تدوین کرد که آن

های شهروندی با  ی مجلس و مرکب از شبکه  شده طبقه، تمرکززدایی بی  حکومت، ای بی دارِ جامعه ها طرف گیرد. کامیونالیست خدمت می

 مانند هستند. اسی مستقیم در جوامع/شهرهای منفردِ متشکل در ساختاری کنفدرالدموکر

 

شود که نیازمند تاسیس نهادهای  می  انه )لیبرتارییَن میونیسیپالیسم( نامیدهآزاداَندیشمداریِ  این روش مقدماتیِ دستیابی به آن هدف، بوم

ملت به شکل کنفدرالی گسترش پیدا کنند. -ف نهایی جایگزینی دولتاست که قرار است رشد کنند و با هد "رو-در-رو"دموکراتیکِ 

مخصوصا در انتخاباتِ –ایِ شرکت در سیاست ورزیِ انتخاباتی نیستند  ها مخالف اصولی و ریشه ها بر خالف آنارشیست کامیونالیست
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 باشند. 588مدار و نا حکومت آزاداَندیشی ها شان سوسیالیست ورزی البته تا زمانی که نامزدها در سیاست -ها گَردان( شهرداری )بوم

 ورزی  سیاست

 

 ) لیبرتارییَن میونیسیپالیسم( آزاداَندیشگردانیِ  بوم

 

بایستی در سطح  آزاداَندیشی عمل برای تغییر سوسیالیِ  مدعی بود که صحنه  بحث خود را شروع کرد، 70ی  بوکچین که در دهه

 نظرات اش را به این شکل خالصه کرد: 2001سال  ی گَردان(ها باشد. در مصاحبه )بوم  شهرداری

 

کار  ی این  شود تغییر ساختارِ جامعه به صورتی است که مردم قدرت بدست بیاورند. بهترین عرصه پوشی می ای که از آن چشم  مسئله"

 "بیافرینیم. "رو-در-رو"یعنی جایی که فرصت داریم دموکراسیِ  –شهر، شهرک، و روستا  –گردان( است  شهرداری )بوم

 

مجالس  آزاداَندیشاستفاده کرد تا نظامی را توضیح بدهد که در آن نهادهای  "آزاداَندیشمحوریِ  بوم"بوکچین از  1980در سال 

 آزاداَندیشمحوریِ  کنند. بوم های آزاد را جانشینِ آن می مداری مقابله کرده و کنفدراسیون بوم های( دموکراتیکِ مستقیم با دولت )شورا

نتوانند در آن واحد  –"ملت-دولت"ها و  گردان( )بوم  های شهرداری کنفدراسیون–خواهد وضعیتی ایجاد کند که در آن دو قدرت  می

 ای آزادشده. ها معتقدند که این روشی است برای دستیابی به جامعه همزیست باشند. کامیونالیست

 

شود تا بعد از  ی و روستایی[ دیده نمی و شوراهای شهری ]ایضا شهرک "شهر تصرف"صرفا به عنوانِ تالشی برای  آزاداَندیشمحوریِ  بوم

شان  کردنِ این ساختارها هم هست تا ریشه ساخت، بلکه تالشی برای گذار و انتقال و دموکراتیزه "تر دوست زیست محیطِ"آن دولتِ بزرگِ 

ای از آن خود تولید کند. بوکچین این  هم ببافد تا اقتصاد منطقهشود، و آنان را در راستای خطوطِ کنفدرال به  در شوراهای مردمی کاشته

 کند. خالصه می "ساالری را رادیکالیزه کن بعد مردم  ساالر کن، جمهوری را مردم"فرایند را در عبارت 

 

ه بنا به انتظار،  این ها معتقدند ک طلبد. کامیونالیست این نوعی قدرت دوگانه است که مشروعیتِ قدرت دولتیِ موجود را به مبارزه می

جا که در ابتدا ممکن است صِرفا خواستار تغییرِ  جا و آن جنبش باید آهسته شروع کند، شاید به شکلِ پراکنده، در جماعاتی این

سی مقابله ای را بین حکومت و قلمروِ سیا "پیوند به اندازه ی کافی هم"پیش از این که کنفدراسیون های   ساختاربندیِ جامعه باشند،

                                                                 
588 - Anti-statism- مداری به معنای مخالفت با  ادی است. ضد دولتمداری: مخالفت با دخالتِ دولتی در امورِ شخصی، اجتماعی، و اقتص ناحکومت

تنها به معنای مخالفت با دولت، بلکه با هر شکلِ  است، و با آنارشیسم سنتی فرق دارد که نه ی مجریه )گاورنمنت(  دولت و هر شکل مصنوعیِ قوه

ی مشروع از زور در چارچوبِ مشخصِ  که انحصار استفادهجا یعنی: سازمان سیاسیِ اجباری با دولتِ )گاورنمنت( متمرکزی  حکمرانی است. دولت در این

که اغلب   راند، یافته حکم می ( نظام یا گروهی از افراد است  که بر جماعتی سازمانgovernmentقلمروی جغرافیایی را داشته باشد. گاورنمنت )

در بین    تر، هر دو کلمه شود. درمعنای عام و قضاییه تشکیل می  شود. گاورنمنت در تعریف گسترده، معموال از قوای مقننه، مجریه، می حکومت نامیده 

 کند.   آمریکاییان، به معنای گروهِ سیاسی متشکلی است که بر روی قلمروی خاصی اِعمال اقتدار می
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ی جنبشی  ورزیِ تازه تواند فقط پس از آن حل و فصل شود که کامیونالیسم سیاست بازنمایی کنند. باور این است که این رویارویی می

 کند.  دهد و در نهایت تصور و تخیلِ جامعه را در سطحی گسترده تسخیر می مردمی را شکل می

 

 کنفدرالیسم

گانِ  دیگر از راه نماینده گذاریِ جماعات با یک الیه –دهند  ی اصول دیگر اهمیت می اندازه ها نیاز به کنفدراسیون را به کامیونالیست

سازی و اجرایی است. این وضعیت  شان هماهنگ گَردان(هاست و تنها وظیفه  )بوم  های شهروندیِ شهرداری پذیرِ مامورِ مجلس )شورا( خلع

"وار شوراهای النه"شبیه نظامِ 
 است. "شارکتیورزیِ م سیاست"در  589

 

-گردد و حاال دوباره به عنوان جایگزینِ دولت می کنفدراسیون تاریخ طوالنی خودش را دارد که به دوران باستان بر"به گفته ی بوکچین، 

 (، کنفدرالیسم چالش1936ِ( و انقالب اسپانیا )1789( تا انقالب فرانسه )1783تا  1765ملت برگشته است. از دوران انقالب آمریکا )

ها به عنوان بخشی از نظامِ  خواهد با تَلَقیِ کنفدراسیون طور است که می ایجاد کرد. کامیونالیسم این "تمرکزگراییِ دولتی"بزرگی برای 

اضافه کند، و   ها و روستاها، بُعدی عمیقا دموکراتیک به مباحث کنفدراسیون های شهرهای بزرگ و شهرک گَردان(ها و محله شهرداری )بوم

 اسلواکی پیشین(. ملت )مثال در یوگوسالوی و چک-عنوان عضوی از دولتنه به 

 گذاری و امور اجرایی سیاست

شوند. این تمایز برای اصولِ کامیونالیستی، بنیادی  گذاری و اجرای متعارف قائل می ها مرزبندیِ مشخصی با مفهومِ سیاست کامیونالیست

 است. 

 

شود؛ از طرف دیگر، اجرا و  ایِ شهروندان آزاد تعریف می مجلسِ )شورای( جماعتی یا محله گیریِ آن از سویِ گذاری با انجام سیاست

 "مامورِ"گانِ  ای هستند که مرکب از نماینده های محلی دهند که یک مرحله باالتر از مجلس ی انجام می"شوراهای کنفدرال"کردن را  اداره

تا آن   راه خودش را بخواهد برود، –یا گروه اقلیتیِ از آنان–های خاصی  اعات یا محلهها و روستاهایند. اگر جم شهرک  ها، بخش "پذیرِ خلع"

ای حق دارد تا از چنین روال  ی بدهد، اکثریتِ کنفدراسیونِ محلی یا منطقهبوم زیستحد که به حقوق بشر تجاوز شود یا جواز تخریب 

عنوان نفی دمکراسی تشریح نمی شود بلکه تاکید بر توافقِ مشترک از هایی با کمک شورای کنفدرالِ خود جلوگیری کند. این مسئله به 

 شود.  گیِ بوم زیستانه ی یک منطقه تلقی می سوی همه برای شناساییِ حقوق مدنی و حفظِ یکپارچه

 

هدف است که بر شود. کنفدراسیون به دنبال این  ی کنفدرال تفویض می اما اجرای آن کالً به شبکه ماند، گذاری محلی باقی می سیاست

                                                                 
ها کافی نیست و برای  ردم در آنگیرد که چرا سطح کنترل سیاسیِ م گی را به باد انتقاد گرفته می های نماینده سیاست ورزیِ مشارکتی، دموکراسی - 589

 ی مفروض در آن حضور دارد. دهد که هر عضوِ بالغ جامعه را پیشنهاد می "وار شوراهای النه"رفع این مشکل، 



523 
 

 بنیاد باشد.-، جماعت یا جماعاتبومی زیستاساس الزاماتِ آشکارِ حقوق بشری و 

 مشارکت در نظام های سیاسیِ فعال موجود   

شود، مخالف اصولیِ  ها تا زمانی که ناالزم  دانسته جاست که کامیونالیست یکی از تمایزات محوریِ بین آنارشیسم چپ و کامیونالیسم در آن

های  ورزی ها هیچ ایرادی در حمایت از نامزدان یا احزابِ سیاسی در سیاست در نهادهای سیاسیِ فعال موجود نیستند. کامیونالیست شرکت

شان  گذاری البته تا زمانی که نامزدهای احتمالی در سیاست –ها گَردان( )بوم  خصوص در انتخابات شهرداری به–بینند  انتخاباتیِ محلی نمی

ها  ها )یا آنانی که با کامیونالیست  باشند. هدفِ خاصِ این فرایند، ارتفاع و ارتقاء  کامیونالیست "مدار ضدِ دولت"یا  آزاداَندیشسوسیالیستِ 

ها را ایجاد کنند تا دموکراسی      گَردان( )بوم  شهرداری "روی-در-های رو مجلس"همدلی دارند( به موقعیتی از قدرت است که  بتوانند 

 گی را هر چه بیشتر خارج از موضوع کنند. های موجود دمکراسیِ نماینده به حداکثر برسانند و شکل مستقیم را

 امور اقتصادی

 داری( این را هم ببینید: انتقاد از کاپیتالیسم )سرمایه

 

رُشد کُن یا "با خلقِ ذهنیتِ ها محیط زیست را  داری هستند. معتقدند که این نظام ها به شدت منتقدِ اقتصاد بازار و سرمایه کامیونالیست

کنند. آنان برچیدنِ اقتصاد بازار و پول و جایگزینیِ آن با اقتصادِ  تولید می "از خود بیگانه"نابود کرده و جمعیت بزرگی از شهروندان  "بمیر

 اونی ها باشند. های محلی و تع گَردان( ایِ تمرکززدایی شده ای را پیشنهاد می دهند که  زیرکنترلِ شهرداری )بوم برنامه

 

و نه فقط بر   ،بومی زیستوابسته، و دارای عقالنیت از نظرِ استانداردهای  هم به  کنفدرال،–مدارِ ها معتقدند در این نوع اقتصادِ بوم کامیونالیست

دار و ازین دست تقسیم  سرمایه منافع و عالئقِ خاصی که مردم امروزی را به کارگر، اهلِ حرفه، مدیر، مالکِ –ی استانداردهای فناورانه  پایه

بینند که به شکل  عنوانِ شهروندانی می شوند که مردم در آن خودشان را به ای )منفعت سوسیالی( تبدیل می به منفعتِ عمومی  می کنند،

شغلی هدایت های  جای این که با شهواتِ و امیالِ شخصی و دغدغه شوند، به شان هدایت می اکیدی بر حسبِ نیازهای جماعت و منطقه

خیر عمومی  بومیِ زیستجا، امید بر این است که  معنای درست شهروندی تحقق پیدا کند، و تفاسیر منطقی و همین طور  شوند.  در این

 گیرند. را می )پایگانی( مراتبی )پایگانی( سلسله جای طبقه و منافعِ

 نظر در باره ی شهرها    

کامیونالیست ها به شدت منتقد شهرهای نوین اند، با انگشت گذاشتن بر روی "وِلوشده گیِ )دامن گستریِ( شهری"590، 

حومه نشین سازی، فرهنگِ خودرویی، ازدحام رفتامدی، آلودگیِ صوتی، و سایرِ تاثیراتِ منفی ای که کالً بر روی محیط زیست و 

 جامعه ی محلی می گذارند. کامیونالیست ها اداره ی دمکراتیک و کنفدرالیِ شهرها را پیشنهاد می کنند.

                                                                 
 گستریِ شهری )فرهنگ علوم انسانیِ داریوش آشوری( دامن - 590
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  این ها را هم ببینید:

دمکراسی سلولی- دمکراسی مستقیم- کامیونالیسمِ بوم گرا- گروه آنارشیستیِ کوه سبز- دموکراسی فراگیر- قانونِ مردم591 - 

بوم محوریِ آزاداَندیش - سوسیالیسمِ آزاداَندیش- بررسی ماهانه- سیاست ورزیِ مشارکتی- بوم شناسیِ سوسیال- کنفدرالیسمِ 

دمکراتیک- سوسیالیسم مسیحی- کامیونیتاریانیسم- جماعتِ برابری خواه- جامعه ی هماهنگ- ریداکشن های یسوعی - 

 هنجارهای مِرتونی592

 

 

 Cellular democracy  Direct democracy  Eco-communalism  Green Mountain 

Anarchist Collective  Inclusive democracy  The Law of Peoples  Libertarian 

municipalism    Libertarian socialism   Monthly Review  Participatory politics  Social 

ecology  Democratic confederalism             Christian socialism  Communitarianism  

Egalitarian community  Harmony Society              Jesuit Reductions  Mertonian norms 

  

 

 

 

 

 

                                                                 
ی  ی کوتاهی منتشر شد. به گفته به شکل مقاله 1993المللی. در سال  کاری است از فیلسوف آمریکایی جان راوْلز بر روی روابط  بین  قانون مردم، - 591

المللی اِعمال می شود. این  منظورم از آن دریافت سیاسیِ خاصی از درستی و عدالت است که بر روی اصول و هنجارهای قانون و روال و عمل بین"او: 

ی انصاف  ای که آن را عدالت به مثابه  تر از ( ایده تواند مشابهِ )اما کلی  می "دمقانون مر"مقاله تالشی است برای نشان دادن این که چگونه محتوای 

  "ی لیبرالیِ عدالت تکامل پیدا کند. نامم، از درون اندیشه می
ونالیسم، دهند ... کامی رابرت مرتون، چهار مجموعه الزاماتِ نهادین را معرفی کرد که خصایصِ دانشِ نوین را تشکیل می  ،1942در سال  - 592

 یافته. طرفی، و بدبینیِ سازمان نفعی و بی روایی(، بی گرایی )جهان  شمول جهان

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-communalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Mountain_Anarchist_Collective
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Mountain_Anarchist_Collective
https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Law_of_Peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_municipalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_municipalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Monthly_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_politics
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_ecology_(theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_ecology_(theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_confederalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Egalitarian_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmony_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_Reductions
https://en.wikipedia.org/wiki/Mertonian_norms
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 سوسیالیسمِ سبز یا اکو سوسیالیسم5۹۳

 

اکو سوسیالیسم، سوسیالیسم سبز یا سوسیالیسمِ زیست بوم گرا ایدئولوژی ای است که جنبه هایی از سوسیالیسم، 

سیاست های سبز، زیست بوم گرایی، بدیلِ جهانی سازی و  ضد جهانی سازی را در هم ادغام می کند. اکوسوسیالیست ها 

عموماً معتقدند که گسترشِ سیستم سرمایه داری )کاپیتالیسم( باعث محرومیت های اجتماعی، فقر، و نابودی محیط 

زیست از طریق جهانی سازی و امپریالیسم،  تحت حاکمیت حکومت های سرکوب گر و ساختارهای فراملی می شود. 

اکوسوسیالیست ها طرف دارِ برچیدنِ سرمایه داری،  تمرکز بر مالکیتِ مشترکِ ابزار تولید با کمکِ شرکای آزاد تولید و حفظِ 

همدارها )منابع مشاع طبیعت و جامعه و فرهنگ( هستند. کاروالین لوکاس رهبر حزب سبز انگستان و ویلز حزب اش را 

 نمونه ی سوسیالیسمی  می داند که هم طبقه متوسطِ زیست بوم گرا و هم طبقه کارگرِ سوسیالیست را به خود جذب می کند.

 

سوسیالیست های سبز منتقد بسیاری از فرم های گذشته و حال سوسیالیسم و سیاست های سبز می باشند. معموالً آنان را 

با نام سبزهای سرخ )در برابر سبزهای آبی # سبزهای طرف دار سرمایه داری( می شناسند -  که سیاست های سبز را به 

دیدگاه های صریحا ضد سرمایه داری ای وصل می کنند که اغلب از مارکسیسم الهام می گیرند ) سبزهای سرخ در تمایز با 

سرمایه دار های زیست محیط گرا و آنارشیست ها هستند(. مخالفان ِ سبزهای سرخ به زبان کنایه به آنان هندوانه می گویند 

چون معتقدند که آنان عدالت اجتماعی را عمال به اهداف محیط زیستی ترجیح می دهند، با این تشبیه که به ظاهر سبز 

 هستند ولی در باطن سرخ.

 

اکو سوسیالیست ها همچنین از تئوری های نخبه گرا و بوروکراتیکی ای مثل مائویسم و استالینیسم که خود را سوسیالیستی 

می دانند، و آن چه که منتقدینْ  اشتراکی گراییِ بوروکراتیک می نامند یا با سوسیالیسم دولتی انتقاد می  کنند. در عوض، 

اکوسوسیالیست ها بر غنی کردن سوسیالیسم با زیست بوم گرایی و حفظِ همزمانِ اهدافِ آزادی بخشِ مطرح در "دورانِ 

آغازینِ" سوسیالیسم594 تاکید می کنند. سوسیالیست های سبز  به دنبال مالکیت مشاعِ ابزار تولید با کمک " شرکای آزاد 

 تولید" همراه با افولِ همه ی اَشکالِ سلطه ، به خصوص نابرابری جنسیتی  و نژادپرستی هستند. 

                                                                 
593 - socialism-https://en.wikipedia.org/wiki/Eco پدیا است. ی حاضر بخشِ کوچکی از متن ویکی . ترجمه 
 ی سوسیالیسم قرن نوزده، از جمله کارل مارکس. های پیشگامان اولیه ناشاره به آرما - 594

https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-socialism
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این خواسته ها شامل بازنشانی و حفظِ زمین های همدار و مشاع در برابر مالکیتِ خصوصیِ ابزار تولید است که در آن 

کنترلِ محلیِ منابعْ مبحث مارکسیستیِ ارجحیتِ ارزشِ مصرفی نسبت به ارزش مبادله ای را اثبات و حمایت می کند. در 

عمل، سوسیالیست های سبز راهبردهای مختلفی را ترسیم کرده اند تا عمل در سطح بین المللی را بسیج کنند. و این کار را 

با ایجاد  شبکه هایی از افراد و گروه های مردمی ای انجام می دهند که بتوانند جامعه را به شکلی ریشه ای، از راه پروژه های 

595 )آینده نگرِ( بی خشونتْ به سمتِ دنیایی پساسرمایه دار و پسا-دولت متحول کنند.  پیش گمانه ایِ

 

 فهرستی از سوسیالیست های سبزدر ویکی پدیا

Jean-Luc Mélenchon 

 Elmar Altvater 

 Ian Angus 

 Rudolph Bahro 

 John Bellamy Foster 

 Hugo Blanco 

 Murray Bookchin 

 Walt Brown 

 Barry Commoner 

 Jutta Ditfurth 

 Ramachandra Guha 

 Donna Haraway 

 Joan Herrera i Torres 

 Jesse Klaver 

 Joel Kovel 

 Enrique Leff 

 Michael Löwy 

 Caroline Lucas 

 Marina Silva 

                                                                 
595 - prefigurative :ی  ا کردن اهدافی سیاسی در آینده شود که در تالش برای برآورده می  ای، به سیاستی گفته گمانه انگاشتی. سیاستِ پیش پیش

کند        تر تاکید می های اجتماعیِ درازمدت های آموزشی و مشارکت نوع نگاه، به کنش اندازهای سیاستِ روزمره است. نتایج این است که کمی دورتر از چشم

 .کند ی مجریه تمرکز نمی های مجلس و قوه و در عمل بر روی کسب صندلی

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
https://en.wikipedia.org/wiki/Elmar_Altvater
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Angus_(activist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Bahro
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bellamy_Foster
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Blanco_(politician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin
https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner
https://en.wikipedia.org/wiki/Jutta_Ditfurth
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramachandra_Guha
https://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Herrera_i_Torres
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Klaver
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Kovel
https://en.wikipedia.org/wiki/Enrique_Leff
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_L%C3%B6wy
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Lucas
https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Silva


528 
 

 Elizabeth May 

 David McReynolds 

 Chico Mendes 

 William Morris 

 James O'Connor (academic) 

 David Orton 

 Lee Rhiannon 

 Raül Romeva 

 Manuel Sacristán 

 Ariel Salleh 

 Joan Saura 

 Jill Stein 

 Alan Thornett 

 Derek Wall 

 Peter Tatchell 

 Gerrard Winstanley 

 

 هایی بیشتر: نوشته

 علمداری: کاظم سبز، سوسیالیسم و زیست محیط مارکس، -

qO9yQF2http://bit.ly/  

 http://en.wikipedia.org/wiki/murray_bookchin   :موری بوکچین  - 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Green_Socialism  ی سوسیالیسم سبز: اتحادیه-  

en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Green_Unity_Coalition-      :ائتالف وحدتِ سوسیالیسم سبز   

            

 
 

 پدیا: و صفحا  زیر در ویکی

یِ سبز، سیاست و احزابِ سبز، دیدگاه شآزاداَندیگرا، چپِ سبز،  بوم جنبشِ حفاران، اکو کامیونالیسم، دموکراسیِ زیست

 خوار، سوسیالیسمِ زرد: گیاه ای، سوسیالیسمِ سرخ، آنارشیسمِ خام گراییِ ریشه زیست ی طبیعت، محیط مارکسیسم در باره

 
Diggers movement    Ecological economics  Ecological democracy  communalism-Eco  

Marxist    Green socialism  partiesGreen   Green politics and  Green libertarianism   Green left
            Veganarchism  Red socialism  Radical environmentalism   philosophy of nature

Yellow socialism  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_May
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McReynolds
https://en.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/James_O%27Connor_(academic)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Orton_(deep_ecology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Rhiannon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BCl_Romeva
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Sacrist%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_Salleh
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Saura
https://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Stein
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Thornett
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Tatchell
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrard_Winstanley
http://bit.ly/2yQF9qO
http://bit.ly/2yQF9qO
http://en.wikipedia.org/wiki/murray_bookchin
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Green_Socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Green_Socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Green_Unity_Coalition
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Green_Unity_Coalition
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-communalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist_philosophy_of_nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist_philosophy_of_nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_party
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_libertarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_left
https://en.wikipedia.org/wiki/Veganarchism
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_environmentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_socialism
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 اِکو کامیونالیسم

 

اکو کامیونالیسم596 )یا کوتاه شده ی کامیونالیسم بوم گرایانه( فلسفه ای است محیط زیست گرا،  بر پایه ی آرمان های 

ساده زیستی، خودکفایی،  پایداریِ زیستی، و اقتصاد محلی. اکو-کامیونالیسم آینده ای را در تصور دارد که شبکه ی جهانیِ 

جماعات محلیِ کوچکِ از نظر اقتصادی به هم وابسته و به هم مرتبط به جای نظام اقتصادی سرمایه داری بنشیند. دولت های 

 مرکززدایی شده، تاکید بر کشاورزی، تنوع زیستی، و اقتصاد سبز همه گی از اعتقادات اکو-کامیونالیسم اند.

 تاریخچه

اکو کامیونالیسم، ریشه های اش را از مجموعه ی متنوعی از ایدئولوژی ها می گیرد. این ایدئولوژی ها شاملِ "واکنشِ 

روستایی وار به صنعتی کردنِ" ویلیام موریس و آرمان شهری های سوسیالِ قرن نوزدهم )تامپسون 1993(، فلسفه ی قرن 

 بیستمیِ "کوچک زیباستِ" ای. اف. شوماخر )1972( و سنت گراییِ گاندی597 )1993( می شود.

 

اصطالح اکو کامیونالیسم بار اول در نشستِ "گروه سناریوی جهانی )جی اِس جی(" ابداع شد، که در سال 1995 از طرفِ 

پاول رَسکین رییسِ موسسه ی تلوس برگزار شد. جی اِس جی به این خاطر تشکیل شد تا سناریوهای آینده ی زمین را شرح 

دهد و تحلیل کند، زمینی که وارد "مرحله ی سیاره ایِ تمدن"598 می شود. تحلیلِ سناریوییِ جی اِس جی به یک رشته 

گزارش کشیده شد. اکو کامیونالیسم در سال 2002،  به عنوان یکی از شش سناریوی آتیِ ممکن در مقاله ی 99 صفحه ایِ 

جی اِس جی با عنوانِ "گذارِ بزرگ: نوید و فریبِ دورانِ پیشِ رو" شکل گرفت. این سندِ بنیان گذار، اکو -کامیونالیسم را 

به عنوانِ  "بینشِ زندگیِ بهتر"ی شرح می دهد که به "ابعاد غیر مادیِ خرسندی – کیفیت زندگی،  کیفیتِ همبسته گیِ 

 انسانی و کیفیتِ زمین" تکامل می یابد.

 سناریوهای جایگزین

بینشِ اکو کامیونالیست ها تنها بخشی از تحلیل سناریوییِ جی اِس جی در مقاله ی "گذار بزرگ" است که در سه 

طبقه بندی سازمان یافته. اولین طبقه، دنیاهای متعارف، حفظ و ابقای ارزش های سرمایه دارانه و فقط نیروهای بازار و 

بیند که تالش دارند مانع تخریب محیط زیست شوند. دومین طبقه، بربریت ،  سیاست گذاری های اصالحیِ فزاینده را می 

                                                                 
596 - communalism-https://en.wikipedia.org/wiki/Eco 
تولید انبوه، به دلیلِ   ی گاندی است. این قضاوت به صِرف مخالفت گاندی با ماشین این روایتی نادرست و بسیار ظاهری و نادقیق از کلیت اندیشه - 597

گاه  ی گاندی هیچ  مسئله سازی کارگر با محصولِ کار انجام گرفته. در حالی که سازی کارگر، و بیگانه از خود بیگانه  های فعال و کارگر،  بیکارکردن انسان

 های کتابِ سارودایا  که بخواهد در برابرش موضعی خاص بگیرد. نک: پیوست  تقابل سنت و مدرنیزاسیون نبوده،
 .. اند، مثل تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، جهانی گردانی، و . شوند که به کل سیاره مربوط های ملیِ جهان با مسائلی روبرو می ای که تمدن مرحله - 598

https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-communalism
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یعنی وضعیتی که در آن فروپاشیِ محیط زیستی به نوعی فروپاشیِ جامعوی سراسری منجر می شود. سومین طبقه، "گذار 

بزرگ"،  یعنی مسیری که شامل "انقالب اجتماعیِ اکو-کامیونالیسم" ی است )نشریه ی بررسی ماهانه،  اکتبر 2005، جان 

بالمی فاستر(، انقالبی که شاهد تغییر رابطه ی بشریت با محیط زیست خواهد بود. اکو-کامیونالیست ها در یک "جنبشِ 

 جهانیِ شهروندان"599 گسترده تر، کنش گر خواهند بود.  

 کاربرد در دنیای واقعی

اکو کامیونالیسم در سراسر کره ی زمین در سطوح مختلف ریشه دوانده است. شهرهایی مثل اُرُویل، نیم بین، و فدراسیونِ 

دامانهور تالش می کنند که نوعی روشِ زندگیِ کم تاثیر بر محیط زیست را تامین کنند. گروه های بزرگ تری مثلِ بنیاد 

فیندهورن برای کمک به شکل های تازه ی کمون ها آموزش فراهم می کنند. به عالوه، همه ی این گروه ها و بیشتر از این 

ها هم، در "شبکه ی جهانیِ بوم روستا" همکار یکدیگرند،  شبکه ای که تالش می کند اکو-کامیونالیسم را در سراسر دنیا 

 پشتیبانی کند.

 این ها را هم ببینید:

- ضد جهانی سازی- بازگشت به زمین- منطقه گراییِ زیستی- کامیون )جماعتِ هدف مند(- بوم روستا- جنبش جهانیِ 

شهروندان- جهانی سازی- گذارِ بزرگ- آنارشیسمِ سبز- مورِیْ بوکچین- پایاکِشت )پرماکالچر(- مرحله ی سیاره ای شدن 

 تمدن- پسا-سرمایه داری- بوم گراییِ سوسیال- کامیونالیسم- مقاالتِ محلی سازی:

Anti-globalization , Back to the land , Bioregionalism , Commune (intentional 

community) , Ecovillage , Global Citizens Movement , Globalization ,                  

Great Transition , Green anarchism , Murray Bookchin , Permaculture , Planetary 

phase of civilization , Post-capitalism , Social ecology , Communalism , 

Localization papers 

 

 

 

                                                                 
 هایی است که مثال ضد جهانی شدن یا خواهان عدالت فراگیر جهانی اند. اشاره به جنبش - 599

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioregionalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_(intentional_community)
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_(intentional_community)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecovillage
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Citizens_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Transition
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_anarchism
https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin
https://en.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_phase_of_civilization
https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_phase_of_civilization
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_ecology_(theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Communalism
https://localizationpapers.org/
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 یه(پیتر کروپوتکین )یاریگریِ دو سو

 
 

دان و فیلسوف روسی بود که از  گرِ، انقالبی، دانشمند، جغرافی (، کنش1921 -1842) 600پیوتْر اَلِکسییِویچ کروپوتکین

 کرد. کمونیسم طرفداری می-آنارکو

 
 عنوانِ افسر ی نظامی آموزش دید و بعدا در سیبری به بود، در مدرسه  داری بدنیا آمده ی اشرافیِ زمین او که در خانواده

اش  گری دلیلِ کنش به 1874شناسی شرکت داشت. در سال  جا بود که در چندین اکتشافِ زمین خدمت کرد، در آن

جا  سالِ تبعید را در سوئیس، فرانسه )که تقریبا چهار سال هم در آن 41زندانی شد و دو سال بعد ترتیبی برای فرار داد. 

به روسیه برگشت، اما از شکلِ بُلشِویکیِ سوسیالیسمِ  1917وس در زندان رفت( و انگلستان  سر کرد.  بعد از انقالب ر
 دولتی سرخورده شد.

 

 
های داوطلبِ جماعاتِ  ی آزاد از دولتِ مرکزی و متکی به انجمن شده ی کمونیستیِ تمرکززدایی کروپوتکین مدافع جامعه

و  "فتح نان"شان  ترین یادی نوشت که برجستهها و مقاالتِ ز ها، جزوه  بود. کتاب 601گردان-های کارگر خودگردان و بنگاه

ی  . در ضمن، مقالهبود 602"دو سویه: عاملِ تکاملگریِ  یاری"اش  ی علمیِ برجسته و هدیه "ها ها و کارگاه مزارع، کارخانه"
ستی از ی فلسفه اخالقِ آنارشی نوشت و کاری ناتمام در باره "ی بریتانیکا، ویراست یازدهم دانشنامه"آنارشیسم را برای 

 خود باقی گذاشت.

 

 اوایل زندگی

ی قدیمی بدنیا آمد. پدرش، سرلشکر شاهزاده اُلِکسی پترُویچ کروپوتکین  ی شازده پیوتْر کروپوتکین در مسکو، در خانواده

ها در روسیه حکومت  ی روریک بود که قبل ازظهورِ رومانوف های اسمولِنسک، از سلسله گانِ خاندانِ شازده ه از نواد
در سه استان بود. مادرش دخترِ یک ژنرالِ  603دهقانِ سِرف 1200هایی پهناور  و  کردند. پدرِ کروپوتکین مالکِ زمین می

 کوساک بود.

 

، عنوانِ شازده را از اسمِ خود حذف کرد، و حتی "خواهانه های جمهوری تحتِ تاثیرِ آموزه"سالگی،  12کروپوتکین در 
 کرد. می  بردند، آنان را سرزنش ار میک  اش این عنوان را به وقتی دوستان

 

نام کرد. فقط  پیترزبورگ ثبت در سنت "گزارانِ دربار گروهانِ خدمت"ی  سالگی در مدرسه 14یعنی در  1857در سال 
دیدند که ماهیتِ  ورسم آموزش می ی پر اسم در این مدرسه -زاده های درباری بودند  که بیشترشان اشراف–پسر  150

بود.   ی سلطنتی ترکیب کرده های نهادیِ درباریِ متصل به خانواده ی با حقوقی استثنایی را با ویژگیای نظام مدرسه

                                                                 
600 - https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin  
601 - worker-run 
602 - :Mutual Aid, A factor of Evolution ِکتاب:  متن.txt4341/pg4341http://www.gutenberg.org/cache/epub/  .

 برای اطالع مختصرنک:  
603 - serfد.توانست فروخته شو شد که دهقان همراه با زمین می : در اروپا به دهقانِ وابسته به زمین و مالک گفته می 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin
http://www.gutenberg.org/cache/epub/4341/pg4341.txt
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دهد که  و سایر آزار و اذیت هایی گزارش می 604ها پایینی ها و سال وارد کردن تازه  خاطراتِ کروپوتکین از مراسمِ مسخره

 آبرو بود. ها در انظارِ عمومی بی گروهان به دلیلِ همان
 

اش به شرایط  ی همیشگی چیزهایی شکوفا شد و تکامل پیدا کرد که به عالقه در مسکو بود که در وجودِ کروپوتکین آن

تزار دچار  "یِآزاداَندیش"اش برای تزار الکساندر دومْ او را نسبت به شهرتِ  چند که خدمت زندگیِ روستایی تبدیل شد. هر

پیترزبورگ، برای  اش آمد. در سنت خیلی خوش 1861در سال  "ها زیِ سِرفآزادسا"شک کرد، اما از تصمیمِ تزار برای 
و تاریخ فرانسه نشان داد. در  605ی فرانسوی خودش حسابی مطالعه کرد و توجه خاصی به کارهای نویسندگانِ دانشنامه

تاثیرِ نفوذِ  رشدی در نیروهای فکریِ روسیه در حال رخ دادن بود، و کروپوتکین تحتِ 1861تا  1857های  طی سال

 داد.   شکل وسیعی بازتاب می قرار گرفت که آرزوهای خودش را به 606"انقالبی آزاداَندیش"ادبیاتِ 
 

، کروپوتکین مدرسه را تمام کرد و به ارتشِ تزاری وارد شد. اعضای گروهان این حقِ آتی را داشتند که 1862در سال 

، مسیرِ خدمتیِ سختی را در "مفید بودن"نا به میلِ خود برای هنگِ خدمتِ خود را شخصا انتخاب کنند. کروپوتکین ب

در چیتا بود. بعدها افسرِ  609"ورا بایکال"فرماندارِ  608انتخاب کرد. مدتی آجودانِ 607در سیبریِ شرقی "کوساک"هنگِ 
 رابط امورِ کوساک در فرمانداریِ کلِ سیبریِ شرقی در ایرکوتسک شد.

  

 یبریسفرهای اکتشافیِ جغرافیایی در س
و دموکرات بود و با  آزاداَندیش(، فردی 1869-1829اش بود، بُلِسالر کازیمیرُویچ کوکِل ) ژنرالی که کروپوتکین در خدمت

ای به نامِ اِم.  ها نویسنده های متنوعِ سیاسیِ رادیکالی که در سیبری تبعید بودند ارتباطاتی داشت. در بینِ این شخصیت
وکِلْ کروپوتکین را فرستاد تا خبرش کند که پلیسِ مسکو عواملی را فرستاده تا آی. میخائیلوف بود که ژنرال ک

های سیاسی او را در تبعید زیر نظر بگیرند. در پیِ این ماموریتْ کروپوتکین با میخائیلوفی آشنایی پیدا کرد که  فعالیت

که  –وی، پییِر ژوزف پرودون روانه کرد ی کتابی از آنارشیستِ فرانس  ( را با نسخه منصب تزاری )یعنی کروپوتکین صاحب

اش کنار گذاشته شد، و کروپوتکین   های آنارشیستی بود. کوکِل بعدا از پستِ حکومتی اولین برخوردِ کروپوتکین با دیدگاه
 های علمیِ تحتِ حمایتِ دولت منتقل شد. هم از کار حکومتی به فعالیت

 

از مسیر  610برداریِ جغرافیایی پذیرفت که در آن منچوریِ شمالی قشهکروپوتکین پستی را در ماموریتِ ن 1864در سال 
ی سونگاری به  شد، و کمی بعد هم به سفر دیگری وصل شد که از باالی رودخانه به طرفِ رودِ آمور طی می "ورا بایکال"

بودنِ دستیابی  ناشدنی"رکِ بار آوردند. د  یافت. این سفرها نتایجِ ارزشمندی برای دانشِ جغرافی به قلبِ منچوری ادامه می

                                                                 
604 - hazingها باشند و دستورهایی  پایینی ها ارشدِ سال باالیی روزی، چه نظامی یا معمولی رسم بوده و رسم است که سال : در اروپا، در مدارسِ شبانه

دازند که معموال با آزار و اذیتِ ان ها مراسمِ تشرّفی غیر رسمی راه می دوره  ها یا هم معموال آزاردهنده به آنان بدهند. در پایانِ سال یا دوره، سال باالیی

ها  شان خالی کردنِ ناگهانیِ آبِ سرد بر سر اوست. همیشه به همین دلیل، در دادگاه ترین التحصیل( همراه است. ساده یافته )فارغ شدیدِ فرد تشرّف

 های پر سروصدایی در جریان است. پرونده
در  1765 تا 1751 از)را با تالیفِ گروهی و تدریجیِ این دانشنامه   اند که دنیای کهنه .. کسانیژاک روسو و . داالمبر، دیدِرُ، منتسکیو، ولتر، ژان - 605

سال بعد  24سال بعد، و انقالب فرانسه  10تغییر دادند. مشهور است که عصر روشنگری و پرسشْ با این دانشنامه آغاز شد. انقالبِ  آمریکا فقط ( فرانسه

 شدت به این دانشنامه متکی بودند. رِ حقوقی و حقوقِ بشری بهرخ دادند. هر دو انقالب از نظ
606 - l iberal revolutionary 
 دورترین نقاط روسیه، مشرف به شمالِ ژاپن، اقیانوسِ آرام و اقیانوس منجمد شمالی. - 607
608 - aide de campکاغذ  و ای بزرگ و معموال با قلم اکم یا فرمانده: دستیارِ ژنرال. با تسامح به معنای آجودان، یا منشیِ خاصِ همیشه همراهِ شاه، ح

 ها. های صادره و رهنمود برای نوشتنِ فرمان
609 - Transbaikaliaمرز با چین. ی بایکال در سیبریِ هم ور دریاچه : آن 
 هم ادامه دارد.  سیهی منچوری در رو منچوریْ ایالتی بسیار مهم در شمالِ شرقیِ چین که به منچوریِ داخلی موسوم است. اما منطقه - 610
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ِ خود را وقفِ جستجوی علمی  به کروپوتکین فهماند که تقریبا تمام همت "به هر گونه اصالحِ واقعیِ حکومتی در سیبری

 کند، جستجوهایی که پشت سر هم بسیار موفق هم از کار در آمدند.
 

ی مثل جان آزاداَندیشی  های متفکرانِ برجستهی کار اش را ادامه داد، از جمله مطالعه های سیاسی کروپوتکین خوانش

جا ختم شد که در  هایش در بینِ روستاییانِ سیبری به آن ها، همراهِ تجربه استییووارت میل و الکساندِر هرتزن. این خوانش

 611خود را آنارشیست معرفی کند. 1872سال 
 

جا به دانشگاهِ  پیترزبورگ برگشت، و در آن سنت، کروپوتکین از کمیسیونِ خود در ارتش استعفا داد و به 1867در سال 

پیترزبورگ وارد شد تا ریاضیات بخواند، و همزمان همْ دبیرِ بخشِ جغرافیِ انجمنِ جغرافیاییِ روسیه شد.  سلطنتیِ سنت
یچ ه ای بی شازده"سرپیچیِ او از سنتِ خانوادگیِ خدمتِ نظامی باعث شد که پدرش او را از ارث محروم کند، و از او 

 باقی بگذارد. " نشانی از پشتیبانی اشرافی

 

ی   ، نوشته1873کروپوتکین رسوباتِ یخچالیِ فنالند و سوئد را برای انجمن اکتشاف و بررسی کرد. در   ،1871در سال 
 های فیزیکیِ آسیا را های موجودْ ویژگی داد نقشه ای که در آن نشان می و مقاله  عملیِ مهمی منتشر کرد، یعنی نقشه

اند، نه  ای از جنوبِ غربی به شمالِ شرقی اند؛ در واقعْ بر اساس این یافته، خطوطِ اصلیِ سازه کلی اشتباه نمایش داده به

ی انجمن پیشنهاد  شد از شمال به جنوب یا از شرق به غرب. در طی این کار، به او ریاستِ دبیرخانه که تصور می چنان آن
اش این باشد که در کشفیات تازه کار نکند، بلکه به نشرِ همین دانشِ موجود در بین  بود که وظیفه شد، اما تصمیم گرفته

پیترزبورگ برگشت، یعنی به جایی که به حزب  عموم مردم کمک کند. به همین دلیل، پیشنهاد را رد کرد و به سنت

 انقالبی پیوست.

 

 گری در سوئیس و فرانسه کنش

المللیِ مزدبگیران )آی. دابلیو. اِی( در ژنو شد. اما  رد و عضوِ انجمنِ بینبه سوئیس سفر ک 1872کروپوتکین در سال 
فدراسیونِ "ترِ ی رادیکال آید. در عوض بر روی برنامه اش نمی متوجه شد که از سبکِ سوسیالیسمِ این انجمن خوش

 عتقاد آنارشیسم را پذیرفت.اش سر کرد، و ا مطالعه کرد که در نوشاتِل بود و مدتی را در کنارِ اعضای برجسته 612"ژورا

 

 گری در روسیه و دستگیری کنش

ی چایکوفسکی معرفی کرد که گروهی  در موقع برگشت به روسیه، دوستِ کروپوتکین دمیتری کِلِمِنتز او را به حلقه
تشکیل شده بود. کروپوتکین برای گسترشِ تبلیغاتِ انقالبی در بینِ  1872سوسیالیست/پوپولیست بود که در سال 

اش را  عنوانِ پلی بینِ حلقه و اشرافیت عمل کرد. در تمام این دوره، کروپوتکین موقعیت   دهقانان و کارگران کار کرد و به

 هایش باشد. در داخلِ انجمنِ جغرافیایی حفظ کرد تا پوششی برای فعالیت

 
ه اتهامِ فعالیتِ سیاسیِ براندازانه ی چایکوفسکی ب اش با حلقه ی همکاری  ، کروپوتکین دستگیر شده و در نتیجه1872در 

به کار بر روی جغرافیا   ی ادامه اش امتیازاتِ خاصی مثلِ اجازه بودن زندانی شد. به دلیلِ اشرافی "پیتر و پاول"ی   در قلعه

                                                                 
ی  ریهارتباط نزدیک با زندگیِ روستایی، به کروپوتکین کمک کرد تا از ساختارِ کمونِ روستاییِ سنتیِ روس، یعنی آپشینا و میر برای تدوینِ نظ - 611

سویه، عاملِ تکاملِ طبیعی نزدیک کرد. یاریگریِ دو "ی  ی حضور در سیبری و شمالِ منچوری او را به نظریه اش الهام بگیرد. تجربه"یاریگریِ دو سویه"

 نک:  همین کتاب، آپشینا و میر 
612 - Jura Federationاز آن سازمان  "نه به دولت"المللِ اول را در طی جداییِ و شکافِ  : جمعی آنارشیستی بودند که جناحِ باکونیستیِ بین

دولت، -های ضد سازش در الشودوفونز مشهور است که در دیدگاه گرانِ ساعت عتای است در سوئیس بود که به خاطر صن کردند. ژورا منطقه نمایندگی می

 خواه در کار و رهاییِ اجتماعی با هم شریک بودند.  برابری
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گزارش  جا تمام کرد. در این در همان 1876بندان در سالِ  اش را در موضوعِ عصر یخ شد. او گزارش اش به او داده در سلول

 شده، دور از عصرِ ما نبوده است. قدر هم که ابتدائا گفته گفت که این عصر آن می
 

 فرار و تبعید

پیترزبورگ منتقل شد، که با کمکِ  ی با نگهبانیِ ضعیف در سن"زندان"اش به  ، درست قبل از دادگاه1876در سال 

های شهر مهمانیِ شامی  رار، در یکی از بهترین رستوراناش در شبِ ف جا فرار کرد. کروپوتکین و دوستان اش از آن دوستان

شان نخواهد گشت. بعد از این، سوار قایقی شد و به سمت  جا دنبال را ترتیب دادند، با این فرضِ درست که پلیس در آن

، در 8771جا به فدراسیون ژورا پیوست. در  جا، به سوئیس رفت و در آن انگلیس روانه شد. بعد از توقفی کوتاه در آن
ی انقالبیِ  جا روزنامه به سوئیس برگشت و در آن 1878پاریس ساکن شد، و به شروعِ جنبش سوسیالیستی کمک کرد. در 

 ی انقالبی نوشت.  فدراسیونِ ژورا )به اسمِ طغیان( را سردبیری کرد و چندین جزوه

 
از اقامتی کوتاه در ثُنون )ساوُی( در فرانسه،  کمی بعد از ترورِ تزار الکساندِر دوم، از سوئیس اخراج شد. بعد 1881در 

ی نمایندگان از  ی آنارشیستی شرکت کرد. بقیه در کنگره 1881جوالی  14نزدیک به یک سال در لندن ساکن شد. از 

در جمله ماری لُ کُنت، ارّیکو ماالتِستا، ساوِریو مِرلینو، لوئی میشل، نیکالس چایکوفسکی، و امیل گوتیه بودند. کنگرهْ 

توانند در پیش  ای را تعریف کرد که همگان می  های تبلیغاتی  فعالیت "های محلی خودگردانیِ کاملِ گروه"عینِ احترام به 
گزارش  1881جوالی  23 "رادیکالِ"ی  راهِ تحققِ انقالبِ اجتماعی است. نشریه "تبلیغ با عمل"بگیرند و توافق کرد که 

گرِ وَرای اقیانوس  آشوب"های ماری لُ کُنت،  لَند هال، مِیدانِ فیتزروی، با سخنرانیجوالی در کلیو 18در   داد که کنگره

، لویی میشل و کروپوتکین برگزار شده. بعدها کُنت و کروپوتکین در باشگاهِ سوسیال دموکراتیک هامرتون و "اطلس
 هایی داشتند. باشگاه رادیکال و دیالکتیکیِ استراتفورد سخنرانی

 

اش کرد و به جُرمِ  به ثُنون برگشت. کمی بعد دولتِ فرانسه دستگیرش کرد، در لیون محاکمه 1882اواخرِ کروپوتکین در 

به پنج سال  1883المللیِ کارگران( به دستِ قاضیِ دادگاهی پلیسی در سال  ی بین وابستگی به آی. دابلیو. اِی. )اتحادیه
مونِ پاریس تصویب شده بود.(. مجلسِ فرانسه بارها در دفاع از او زندان محکوم شد )بنابه قانونی خاص که بعد از سقوطِ ک

آزاد شد. از طرفِ هنری سیمور و شارلوت ویلسون به انگلیس دعوت  1886سروصدا راه انداخت، و به همین دلیل در سال 

تِ فردگرا، سیمور بعد بود که کروپوتکین و ویلسون از آنارشیس کار کردند. کمی "آنارشیست"شد و هر سه بر روی کتابِ 
کار است. کروپوتکین  را بنیان گذاشتند که تا امروز هم مشغول به 613"ی آزادی نشریه"ی آنارشیستیِ  جدا شدند و روزنامه

که ویلسون به کارِ مدیریتی و مالیِ روزنامه تا زمانِ استعفا از سردبیریِ آن در سال  همکارِ منظمِ روزنامه بود، درحالی

جایی که  های مختلفی در هاروْ، بعد هم در براملی مقیم شد، یعنی همان ر نزدیکیِ لندن، در زمانمشغول بود. د 1895

های زیادی هم در برایتون زندگی کرد. کروپوتکین در  متولد شد. سال1887آوریلِ  15تنها فرزند و دخترش اَلِکساندرا در 
انِ سرآمدْ مثلِ ویلیام موریس، و جرج برنارد شآوُ زب های انگلیسی زمانِ زندگی در لندن با تعدادی از سوسیالیست

 هایی پیدا کرد. رفاقت

 
که از پیروزیِ ائتالف بر آلمان و  "ی شانزده بیانیه"کروپوتکین و جین گِرِیْو متنی را امضاء کردند به اسمِ  1916در سال 

دلیلِ امضای  کرد. به هانی طرفداری میمجارستان، عثمانی و بلغارستان( در جنگِ اول ج-های مرکزی )آلمان، اتریش قدرت

 اصلیِ جنبشِ آنارشیستی شد. اش از طرفِ جریانْ همین بیانیه، کروپوتکین متوجه منزوی شدن

 

 بازگشت به روسیه

                                                                 
613 - Freedom Press 
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ها  اش با شادمانیِ ده سال تبعید به روسیه برگشت. برگشتن 40، کروپوتکین بعد از 614، بعد از انقالبِ فوریه1917در سال 

ز مردم خوشامد گفته شد. به او پیشنهاد وزارتِ آموزش در دولتِ موقت داده شد که فورا ردّ کرد، چرا که فکر هزار نفر ا
 اش خواهد بود. کرد کار کردن با آنان، بر خالف اصولِ آنارشیستی می

 

یراتِ آتی در امپراتوریِ اش برای تغی دست گرفتند، شورمندی ها چند ماه بعد در انقالبِ اکتبر قدرت را به وقتی که بُلْشِویک

های احزابِ  ی فعالیت در طیِ همه"ی انقالبِ اکتبر این نکات را بگوید:  روسیه گسترش پیدا کرد. واجب شد که در باره
سیاسیِ انقالبیِ فعلی هرگز نباید فراموش کنیم که جنبشِ اکتبریِ پرولتاریا، که به انقالب ختم شد، به همه کس ثابت 

دهد، بایستی با  است. و این مبارزه، که در سرتاسرِ جهان رخ می "امکان"ی  البِ اجتماعی در حوزهاست که انق  کرده

کرد که اسمِ قدیمی و  اند. حزبِ بُلْشِویک درست فکر می ی چیزهای دیگر ثانوی و فرعی همه –ی توان حمایت شود  همه
، با خواهد دست بیابد نرسد که می چیزهایی ی آن همهرا انتخاب کرد. حتی اگر به  "حزبِ کمونیست"تماما پرولتاریاییِ 

طور که دنیا در قرنِ نوزدهم  حال مسیرِ حرکتِ کشورهای متمدن را حداقل تا یک قرن روشن خواهد کرد. همان این

دستاوردِ کم از طرفِ مردم پذیرفته خواهند شد.  های انقالبِ اکتبر هم کم های انقالبِ کبیرِ فرانسه را پذیرفت، اندیشه ایده

ی پیشین به  بینم برای رساندنِ انقالبِ فوریه انقالبِ اکتبر را تالشی می"...  "است.این نکته عظیمِ انقالبِ اکتبر در 
 615"اش با گذاری به کمونیسم و فدرالیسم. ی منطقی نتیجه

 

های دیکتاتوریِ  به روشگذشت، روز به روز  ی دگرگونیِ شدیدِ انقالبی می اش در حاشیه کروپوتکین هر چند که زندگی
متاسفانه، این تالش در روسیه، "کرد.  هایش مطرح می شد و در ادامه، همین انتقادات را در نوشته ها منتقدتر می بُلْشِویک

نهایت  های بی همان شکلی انجام شد که اقدام است. این تالش به گرا انجام شده تحتِ یک دیکتاتوریِ حزبیِ شدیداً تمرکز

گویم، در نظرِ من، تالشِ نکه صریحا  اگر ام . به شما مدیون616]در انقالبِ فرانسه[ "فرانسوا بابوف"ژاکوبنیِ تمرکزگرا و 

ی کمونیسمِ دولتیِ شدیداً تمرکزگرا، و تحتِ قانونِ آهنینِ دیکتاتوریِ  فعلی برای تاسیسِ جمهوریِ کمونیستی بر پایه
چرا نباید در روسیه کمونیسم را مطرح کنیم، حتی با مردمی  فهمیم که حزبی محکوم به شکست است. تازه داریم می

 "خسته از رژیم سابق و مخالفِ مقاومتِ فعال در برابرِ آزمایشات حاکمان تازه.

 

 مرگ

در شهر دِمیترُف درگذشت و در گورستانِ نووُدویچیِ 1921ی  پهلو )پنومونی( در هشتم فوریه کروپوتکین در اثر سینه
های  ها با پالکاردهای شعار اش شرکت کردند، از جمله آنارشیست پیماییِ بدرقه ن نفر در مراسمِ راهمسکو دفن شد. هزارا

ی شوروی بود،  ها در روسیه ضدِ بُلشِویکی )با تاییدِ والدیمیر لنین(. در این فرصت، که آخرین تظاهراتِ عمومیِ آنارشیست

های   ی کوچکی که به بعضی نسخه نامه در خود جا داد. در زندگی و آرُن بارُن را 617یِ اِما گُلدمَن های دونفره سخنرانی

دارانِ کروپوتکین اجازه داده  کروپوتکین اضافه شده، آمده که این دورهمی آخرین باری بوده که به طرف "فتحِ نانِ"کتابِ 
 پیمایی کنند. شد که آزادانه در فضای عمومی راه

 

                                                                 
تی به رهبری الکساندر به رهبریِ لنین و تروتسکی رخ داد. در طی این تحول، دول 1917قبل از انقالبِ بُلْشِویکیِ اکتبر  1917ی  انقالب فوریه - 614

 دانِ انقالبی تشکیل شد.  کرِنسکی حقوق
 های او. ها و آرزواندیشی بینی ی پیش سنجیِ همه اند برای درستی هایی ، سند21واقعیاتِ بعد از کروپوتکین تا قرن  - 615
زیستِ انقالبی از  وحشت در انقالب شد. روبسپیر جالدِ سادهشان مترادف با دوران ترور و  بودند که سلطه  ها، جناح و حزبی در انقالبِ فرانسه ژاکوبِن - 616

 آنان بود.
617 - Emma Goldman( :1869-1940نویسنده، فیلسوف و کنش ،)  روسی که به روسیه تبعید شده بود. نقشِ -گرِ سیاسیِ آنارشیست آمریکایی

بعد از ترکِ  1923را از آمریکا به روسیه اخراج کردند. اما در سالِ او  1917است. در  ی سیاسیِ آنارشیستی داشته  گیریِ فلسفه ای در شکل برجسته

 اش در حاکمیتِ بُلْشِویکی.  ، شرح تجربیات"ام در روسیه زدایی توهم"کند به نام  ی انقالبی کتابی منتشر می  روسیه
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 متروی مسکو، به افتخار او کروپوتکینزکایا نامیده شد. ایستگاهِ دِوُرِتْز سووِتوفِ 1957618در سال 

 

 فلسفه

داری  رعیتی و سرمایه های اقتصادیِ ارباب های نظام نظرش مغلطه چیزهایی انگشت گذاشت که به کروپوتکین بر روی آن

کنند.  تبعیض را رایج می حالی که امتیاز و کنند، در همان ها فقر و کمیابیِ مصنوعی ایجاد می  بودند. معتقد بود این مغلطه

ای را پیشنهاد داد که بر مبنای همیاری )یاریِ دو سویه(، پشتیبانیِ دو سویه،  شده در عوض، او نظامِ اقتصادیِ تمرکززدایی

و تاکید داشت که هم در جریانِ تکاملِ طبیعی و هم در جوامعِ انسانی، گرایش به این نوع سازمان   و تعاونِ داوطلبانه بود،
 هم وجود داشته است.  قبال

 

ای بین کارِ  ی ارزشِ کار مخالف بود، با این اعتقاد که ربط الزامی داریِ در دیدگاهِ مارکسی ، مثلِ نظریه او با نقدِ سرمایه
ی قدرتی بود که کارفرمایان بر  کار بیشتر بر پایه-اش به نهادِ دستمزد کاالها وجود ندارد. حمالت  شده با قیمت انجام

تا بر  -شود قدرتی که مدعی بود با حمایتِ دولتی از مالکیتِ خصوصیِ منابعِ تولید ممکن می–کنند   ن اِعمال میکارکنا

 رفتنِ ارزشِ اضافی از کارِ مزدبگیران.  اساس کِش

 

 همکاری و رقابت

برای بقای حیوان و که نگاهِ جایگزینی  "یاریگریِ دو سویه: عاملی در تکامل"کتابی منتشر کرد به اسمِ  1902در سالِ 
ای که در آن زمان از طرفِ  مراتبِ طبیعی و سلسله  شخصی- کرد که چیزی بود غیر از دعاویِ رقابتِ بین انسان عرضه می

این ادعا تاکیدی تکاملی "کرد که  شد. او استدالل می مثل فرانسیس گالتون مطرح می "های اجتماعی داروینیست"بعضی 

 619 "ها، از جمله انسان را باز کرد. تْ در دیدگاه داروینی که راه موفقیت گونهجای رقاب است بر همکاری به
 

 در فصل آخر نوشت:

که در جمع و در همکاری  کنند، و این  ها در اجتماعات زندگی می ایم که اکثریتِ بزرگِ گونه در دنیای حیوانات دیده"

نه به  -اش فهمیده شود ی داروینی  اگر به معنای گسترده کنند: البته ی زندگی را پیدا می است که بهترین سالحِ مبارزه
ی شرایطِ طبیعیِ نامطلوب برای   عنوان مبارزه بر ضدِ همه ای برای ابزار و امکاناتِ صِرفِ موجودیت، بلکه به معنای مبارزه

است ]...[ به شکلی ی فردی به ناچیزترین حدودش کاهش پیدا کرده  های حیوانی ]...[ که در آن مبارزه ها. گونه گونه

و   ترینِ آنان به سمتِ پیشرفتِ بیشترند. در این حالت، حفاظت ها، و گشوده  ترین، بهروزترین گونه تغییرناپذیر، فراوان
آید، امکانِ رسیدن به سنِ پیری و انباشتِ تجربه، شکوفاییِ فکریِ باالتر، و رشدِ بیشتر  دست می ای که به  مراقبتِ دو سویه

ی   ، گسترش و تجدید آن، و تکاملِ پیشروانه داشت و بقایِِ گونه هایی هستند برای نگاه دارانهْ همگی ضمانت  ردمهای م عادت

گریِ دو سویه: عاملی در تکامل   )پیتر کروپوتکین، یاری "اند. محکوم به زوال "دار مردم "های نا بیشترِ آن. برعکس، گونه

 گیری( (، فصلِ نتیجه1902)
 

دید. معتقد  ی تاریخ نمی عنوانِ نیرویِ پیشرانه ها را به کرد، اما آن ها را تکذیب نمی ودِ امیالِ رقابتیِ انسانکروپوتکین وج

بود که جستجوی عنصرِ تضاد و ستیزه در تاریخ به ما ثابت کرد که از نظرِ اجتماعی فقط در مواقعِ تالش برای نابودیِ 
کنند  یا کلیسا مفید بوده است، نهادهایی که خالقیتِ انسانی را سرکوب می ای مثلِ دولت  ی خودکامه نهادهای نامنصفانه

 شوند. سوی همکاری می و مانعِ تحرکِ غریزیِ انسان به

                                                                 
 چهار سال بعد از مرگ استالین. - 618
بین افراد،  خشونتِ و جویی تنازع، ستیزه بر را جوامع رفتارِ اساس که شود  می آشکار کرانیمتف ی همه با کروپوتکین تندِ ی زاویه که جاست این - 619

 گذاشتند. می طبقات ها و  گروه
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فئودال، فئودال، و بقایای آنان در جوامع -های تعاونی )یاریگرانه( در مردمانِ بومی )پیشا مشاهداتِ کروپوتکین از گرایش
، و این که بسیاری از  اند ی جوامع انسانی، مثل اروپای صنعتی بر رقابت بنا نشده رساند که همه مدرن( او را به این نتیجه

اند. او به این نتیجه هم رسید که اکثریتِ جوامعِ  عنوانِ هنجار از خود نشان داده  ها را به جوامعْ همکاریِ بینِ افراد و گروه

ها وجود نداشته( مثالً از راهِ توزیعِ  ری، دولتِ مرکزی، و طبقه در آنکرد رهب استبدادی )که ادعا می-صنعتی و پیشا-پیشا

زدن یا استفاده از هدیه برای تولیدِ  ندادنِ فروش یا تاخت   اش در بینِ جماعت، یا با اجازه های فرد بعد از مردن برابرِ دارایی
 (620ای ک: اقتصادِ هدیهاند. )ن کرده ثروت؛ فعاالنه در برابرِ انباشتِ داراییِ خصوصی مقابله می

 

 یاریگریِ دو سویه

ی مبادالتِ دو  نوشت، نظامی اقتصادی پیشنهاد کرد بر پایه "فتحِ نان"به نامِ  1892کروپوتکین در کتابی که در سال 

ی و ای از نظر اجتماعی، فرهنگ گرفتند. او معتقد بود که اگر جامعه  که در یک نظامِ همکاریِ داوطلبانه انجام می  ای سویه
وقت هیچ مانعی، مثل توزیع  ی کاالها و خدماتِ الزمِ خود را تولید کند، آن  ای شکوفا شده باشد که همه صنعتی به اندازه

چه را که از محصولِ اجتماعی نیاز دارد بردارد. او از  گذاری، یا مبادالتِ ارزی مانع کسی نخواهد شد تا آن ترجیحی، قیمت

 کرد. ای برای کاال و خدمات پشتیبانی می های مبادله برچیدنِ نهاییِ پول یا کوپن

 
کروپوتکین معتقد بود که مدلِ اقتصادِ اشتراکیِ باکونین دقیقا نظامی دستمزدی با اسمی دیگر است و این که این نوع 

. او کند داری تولید می دهد که نظام دستمزدیِ سرمایه ای را در خود پرورش می نظام همان تمرکزگرایی و نابرابری

بود هر کسی که در موقعیتی قرار   گفت تعیینِ ارزشِ سهمِ فرد در محصوالتِ کارِ اجتماعی ناممکن است، و معتقد می
ها را تعیین کند، بر روی کسانی سلطه پیدا خواهد کرد که دستمزدشان را تعیین  بگیرد که تالش کند تا این نوع ارزش

 کند. می

 

 پاتریک سیل: ی کیرک گفته به
های  قادر شد از محدودیت "ها ها، و کارگاه مزارع، کارخانه"و سپس با  "یاریگریِ دو سویه"ای مثلِ   پوتکین با نوشتهکرو"

نوع   جای آن قانونی که در این دوره بال و پر گرفتند فاصله بگیرد و به های بی ی آنارشیسمِ فردگرا و آنارشیست انگارانه پوچ

دنبالِ الگوهای جماعتیِ تعاونیِ  بود، به اش  سویه دو یاریگریِ ی نظریه به بخشی تکامل لِمشغو که حالی همان برخوردها، در
کند. این آنارشیسمی بود که مثل آنارشیسمِ سُنتیْ مخالفِ  ارائه کمونی آنارشیستیِ بینشِ مستقلی که کشف کرد، نوعی

ها و  ها، کمون مقیاسِ کوچکِ خاصی، جماعت، اما فهمیده بود که در 621دولتِ متمرکز و قوانینِ در سطح حکومتی بود

های وسیعِ آزادیِ بدون کنترلِ متمرکز  ها را با زندگیِ مادیِ غنی و عرصه توانند بال و پر بگیرند و انسان ها می تعاونی

 شکوفا کنند.
 

 کفایی-خود

 –کفایی تقال کند -خود اش رساند که هر کشوری باید برای به این نظریه 622تمرکزِ کروپوتکین بر رویِ تولیدِ محلی

. برای رسیدن به این مقصد، از 623کاالهای خودش را بسازد، خوراکِ خود را کشت کند، و وابستگی به واردات را کم کند

                                                                 
620 - gift economy 
 داشته.ی دولتِ متمرکز مخالفت  این معنا که کروپوتکین با قانون به معنای مطلقِ آن مخالف نبوده، بلکه فقط با تحمیلِ قوانینِ ساخته  به - 621
ی  گرایی، امروزه در برابر الگوواره فاصله دارد. اقتصادِ محلی و محلی "(autarchyخودبَسی )"گراییِ انزواگرای  این نظریه طبعا با کلبی - 622

 گرایی و اقتصادِ محلی. کند. نک: همین کتاب، سوادشی، سواراج، محلی های نویی را مطرح می گردانی، راه جهانی
-خود خود، به متکی هند وقتی – جهان و هند": سیاسی اقتصادِ بخشِ همین در گاندی نظر با شود ع واردات تفاوت دارد. مقایسهکردن با قط کم - 623

 بود، نخواهد شرق یا غرب در قدرتی هیچ برای کارانه طمع جذابیتِ موضوعِ دیگر شود، استثمارها و ها  وسوسه برابرِ در نفوذناپذیر خود، به متکی پشتیبان،
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 624کرد. ها برای تقویتِ تواناییِ تولیدِ محلیِ خوراک طرفداری می  آبیاری و گلخانه

 
 آید: های او در زیر می اند. عنوانِ کتاب یکی پدیای انگلیسی آمدهکارهای کروپوتکین از کتاب گرفته تا جزوه و مقاله در و

 ؛625های روسیه و فرانسه در زندان -
 626فتح نان؛ -
 انقالب کبیر فرانسه؛ -
 ترور در روسیه؛ -
 کلماتی از یک شورشی؛ -
 ها؛ ها و کارگاه مزارع، کارخانه -
 خاطراتِ یک انقالبی؛ -
 ؛یاریگریِ دو سویه: عاملی در تکامل -
 ها؛ ها و واقعیت ادبیاتِ روس: آرمان -
 اش؛ حکومت: نقش تاریخی -
 شان؛  اخالقیات: منشاء و شکوفاییِ -
 علمِ مدرن و آنارشیسم. -
 

 ها را هم ببینید: این

خصوص در  ی تزاری، به کاتورگا )نظامِ کارِ تنبیهی در روسیه – های فکریِ آنارشیستی مکتب - کمونیسم-آنارکو -
 سیبری(

 ی کروپوتکین خانواده - های روس هرستِ آنارشیستف -

communism-Anarcho  ،Anarchist schools of thought  ،Katorga  ، 

List of Russian anarchists  ،Kropotkin family 
    

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                          

 ضد بر بارو و برج و سنگر ترین قوی هند برای  داخلی اقتصادِ. کرد خواهد امنیت احساس قیمت، گران تسلیحاتِ بار کشیدن دوش بر بدون وقت آن و

 . نک: همین کتاب، سوادشی، سواراج.(جوان هندِ ی نشریه ، 1931 -07 -02) شد خواهد خشونت و تجاوز
گرایی   طور به تاکیدِ بیشتر به محلی وریِ در هر واحدِ اقتصادِ معیشتی و همین کارِ باالبردنِ کارایی و بهره به راهِ  ،کروپوتکین در واقع در این پیشنهاد - 624

 وریِ سبز و سالم در یک واحد زمینْ هدفِ انقالبِ کشاورزیِ هلند در قرن کرده. باالبردن بهره اقتصاد فکر می گردانی در برابر اقتصادِ جهان محور و جهانی

 است. 21
عنوان دستیارِ فرماندارْ شاهدِ کاتورگا )نظامِ کارتنبیهی واجباریِ زندانیان در  کروپوتکین هم در روسیه و هم در فرانسه زندان کشید. در سیبری به - 625

. این کتاب محصول آن تجربیات عنوانِ پژوهشگرِ میدانیِ جغرافیا فعالیت داشته  جا به خصوص در سیبری( بود. بعدا هم در همان ی تزاری و به روسیه

 است. 
 1398ترجمه شده به فارسی: تسخیرِ نان، پیتر کروپوتکین، رضا اسکندری، انتشارات افکار، تهران،  - 626

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_schools_of_thought
https://en.wikipedia.org/wiki/Katorga
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_anarchists
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_anarchists
https://en.wikipedia.org/wiki/Kropotkin_family
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 نارشیسمآ

 

اندازی و قتل  معدودی آنارشیست منفردِ غیرحزبی، در آمریکا و اروپا به ترور و بمب 1910تا  1894های  ی سال در فاصله

ی  ی بسیار خشن، اما ناخواسته پیش آمد )از جمله واقعه مورد حادثه مقاماتِ دولتی دست زدند. در آمریکا هم دو سه

که بعد از آن، این کلمه در افکار عمومیِ  ها مطرح شد. نتیجه این ها دوباره در آن ( که اسم آنارشیست1886مارکِت در مه  هِی

ساکو و "شد و خسارتِ این تلقی را امثالِ  مساوی با هرج و مرج و خشونت فرض  اصلی(، غالب )جریانْ های جریانْ متاثر از رسانه

 دادند. 1927گناه بعدا در سال   بی "وانزتیِ

 

 627ی باقرالعلوم( کده پدیا یا مثال سایت پژوهه )پژوهش ی بریتانیکا یا ویکی اما نگاهی به تعاریف موجود از این واژه، در دانشنامه

 ی عجوالنه بوده. کلی تعمیم کافی است تا به خوبی روشن کند که آن تلقی به

 

سروری و  بی"گیرند که  منابع مختلف، چند اصل شاخص را برای آنارشیسم فرض می  تا جایی که نگارنده مرور کرده،

ی امور، تمرکززدایی برای  بخشی و خودسامان بخشیِ داوطلبانه در همه مراتب در عینِ خودتوان و نفیِ سلسله "اقتداری بی

ی   جزو مفروضاتِ مشترک همه "تا حدِ ممکن کوچک"ی امور، دمکراسی مستقیم، و دولتِ  همه سازیِ بخشی و روان خودسامان

های این تفکر  ی شاخه  همه –متفاوت است "سروری بی"که با – "دولتی بی"ی فکری است. اما در موردِ  های این مدرسه نحله

 رای نیستند.     هم

 

خشونت   عنوان آنارشیست، اما آنارشیستِ فلسفیِ بی  سیاسی، رسما بهی سیاسی و اقتصادِ  گاندی هم در منابعِ اندیشه

 آید.  حساب می خشونت به های مسیحیِ بی  است. تولستوی هم جزو آنارشیست شده شناخته

 

آید تا  پدیا از آنارشیسم در زیر می ی بریتانیکا و ویکی نامه ی تعریف دانش زدایی از این مفهوم، ترجمه همین دلیل، برای ابهام به

 و فهمیده شود:  اش بهتر دیده نظر و عمل گاندی در تغییرِ واقعیِ محیطِ پیرامون

 

                                                                 
627 - www.pajoohe.ir  

http://www.pajoohe.ir/
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 6۲۸ی مدخل آنارشیسم مقدمه–بریتانیکا 

ی آنارشیستی درغرب  زاست و هم ناالزم. اندیشه هایی است متمرکز بر این باور که دولت هم آسیب ها و دیدگاه مجموعه نظریه

 به سراسر جهان راه پیدا کرد. 20ن بالید و مخصوصا در اوایل قر

 

کار  گیرند برای بیانِ تایید یا عدمِ تایید به ریشه می "سَروَر بی"آنارشیسم، آنارشیست و آنارشی که از آنارکوسِ یونانی به معنای 

( 1651تا  1642س )های داخلیِ انگلی  آمیز بودند: مثال در طیِ جنگ ی این اصطالحات در کاربردهای اولیه توهین روند. همه  می

لِر های جمهوری رادیکال ِ  آنارشیست"شان برچسبِ  از طرف مخالفان  ها( که خواهان حقِ رای عمومی بودند، خواه )لِوِ

  پییِر بریسو،-ها در مجلس، ژاک رُوی ژیروندون رهبرِ گروه میانه  خوردند و در طیِ انقالب فرانسه، می "ی کشور کننده سوییسی

 را به طرفدارِی از آنارشی متهم کرد: "اِنْراژه"ش ا ترین رقیب مهم

 

های بی مجازات، اموالِ زیرِ هجومِ غارت، ایمنیِ  عمل در نیایند، مقاماتی که بی قدرت و ذلیل باشند، جنایت قوانینی که به"

های  گی جلوه اهی، همهدادگ عدالتی و بی  دولتی، بی ی مردم، نبودِ قانونِ اساسی، بی شده فردیِ زیرِ تجاوز، اخالقِ فاسد

 "اند. آنارشی

 

ها  شوند. آنارشیست کار گرفته اش به ن توانستند به شکل الگویی برای تقبیحِ آنارشیسم از طرفِ مخالفا از آن پس، این کلمات می

ار استبداد مالکیت را ابز  کردند، ساخته را رد می -پذیرفتند. آنان قانون انسان هم به سهمِ خود، خیلی از این نکات را می

ها و  اساسی دانستند، و معتقد بودند که جُرم فقط محصولِ مالکیت و سروری )اقتدار( است. اما مدعی بودند که نفیِ قانونِ می

موجود  در  "بالندگی و شکوفاییِ آزادِ"شود که ذاتیِ  شود بلکه به عدالتی واقعی منتهی می عدالتی منجر نمی ها به بی دولت

ای که گرایشی طبیعی است به زندگی برطبقِ اصول و روالِ یاریِ دو سویه، و در  پذیری جامعه–ان است پذیریِ انس جامعه

 کند که انسان از راه قانون در زنجیر نباشد.   مواقعی عمل می

 6۲۹ی مدخل آنارشیسم مقدمه –پدیا  ویکی

شوند، و  ی تعاونی بنیاد می دهای داوطلبانهی نها دارِ جوامعِ خودگردانی که بر پایه ای است سیاسی، طرف آنارشیسم فلسفه

شوند،  حکومت توصیف می  ها را ناعادالنه تشخیص دهد. این نهادها غالبا جوامعِ بی است که آن مراتبی )پایگانی( سلسلهمخالفِ 

داری، حکومت  ایهمراتب یا آزاد. سرم سلسله های بی ی انجمن اند برپایه ترِ چندین مولف، نهادهایی هرچند بنابه توصیفِ دقیق

                                                                 
628  - www.britannica.com/topic/anarchismhttps://  
629 - https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism  
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 زا است. )دولت(، و دموکراسیِ نمایندگی در نگاهِ آنارشیسم، نامطلوب، ناالزم و آسیب

 

های  داند با اقتدار )سروری( یا سازمان طورِ خاص الزم می که مخالفت با حکومت اصلِ محوریِ این دیدگاه است، اما به در حالی

شود و بیشترِ  کند. آنارشیسم معموال اعتقادی در انتهای چپ حساب می  لفتی روابطِ انسانی مخا مراتی در سلوکِ همه سلسله

گری،  های کمونیسم، اشتراکی  های ضدِ اقتدارگرا از ایده ی حقوقیِ آنارشیستی بازتاب برداشت اقتصادِ آنارشیستی و فلسفه

 یا اقتصاد مشارکتی است.  گی(، گرایی )دو سویه دو سویه  سندیکالیسم،

 

ای، همیشه درحال تغییر  شکلِ فلسفه کند، بلکه به نگاهِ خاصِ جهانی ارائه نمی ها را از یک تک  ثابتی از نظریه جموعهآنارشیسم م

دیگر  نیستند و با یک "بسته"ها نسبت به هم،  ی آن های آنارشیستیِ بسیاری وجود دارند که همه و جریان است. انواع و سنت

شکلی که از هر چیزی مثلِ فردگراییِ  توانند اساسا با هم متفاوت باشند، به می "اندیشه مکاتبِ آنارشیستیِ"پوشانی دارند.  هم

گرا )سوسیال( و فردگرا، یا  بندیِ اجتماع ی آنارشیسم غالبا به دسته  گریِ کامل پشتیبانی کنند. خانواده شدید تا اشتراکی

 شود. ی مشابه تقسیم می های دوگانه بندی  طبقه

============= 

اند و به  شان هنوز هم فعال ی اصولِ آنارشیستی، جماعاتی مستقل در سراسر دنیا تشکیل شده که بعضی ر اساسِ بعضی یا همهب

 است. ها آمده ها در دانشنامه دهند. فهرستِ معرفی آن زندگی ادامه می

 

اند، که برای آشناییِ بیشتر با  یار متنوعپیوند، مرتبط و متاثر از این فلسفه بس و سیاسیِ هم بومی زیستمکاتب فکری، اجتماعی، 

 ها مراجعه کرد.  توان به دانشنامه ها می آن
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6۳۰آنارشیسمِ اشتراکی
 

ای است که هم طرفدارِ برچیدنِ حکومت و هم  ی انقالبیِ آنارشیستی ( نظریه اشتراکی-طور آنارکو آنارشیسمِ اشتراکی )همین

فکر است که ابزارِ تولید در مالکیتِ اشتراکی و زیرِ کنترل و  جای آن در این رِ تولید است، چون بهبرچیدنِ مالکیتِ خصوصیِ ابزا

 گان باشد.  ه  مدیریتِ خودِ تولیدکنند

 

کنند.  زور ابزارِ تولید را اشتراکی می کنند و به می  شد که کارگران شورش  بینی می اش پیش کردنِ ابزارِ تولید، اول برای اشتراکی

گیرند و حقوقِ کارگران در  می "های کار  کوپن"جایش را  شود و   می  بساطِ پول برچیده  شد،  کردن انجام که اشتراکی ینهم

ها برای  شود. این حقوق تولید تعیین می شده برای  ی سختیِ کار و میزانِ وقتِ صرف و برپایه  ی دموکراتیکی، تشکیالتِ داوطلبانه

شوند و افراد  می  کمونیسم تفاوت دارد که دستمزدها برچیده-روند. این ترتیبات با آنارکو کار می عتی بهخریدِ کاال در بازارِ جما

دارند. بنابراین آنارشیسمِ اشتراکیِ میخاییل باکونین با  کاال برمی "ی نیازش اندازه برای هر کس به"آزادانه از انباری برمبنای 

  آید و نه کامال اشتراکی. حساب می گری به ترکیبی از فردگرایی و اشتراکی عنوانِ  وجودِ داشتنِ توصیفِ اشتراکی، به

 

و اوایلِ  631"المللِ اولِ بین"اقتدارگرای سازمانِ -های ضد بخش  اصطالحِ آنارشیسمِ اشتراکی در بیشترینِ موارد، اسمِ باکونین،

 آورد.    یادها می جنبشِ آنارشیستیِ اسپانیا را به

 

 

 

 

                                                                 
630 - rchismhttps://en.wikipedia.org/wiki/Collectivist_ana  
  ها، ها، کمونیست ِ مختلفِ سوسیالیست های چپ ( با هدفِ اتحادِ جناح1876ِ-1864المللِ اول ) موسوم به بین  ، المللیِ کارگران ی بین اتحادیه - 631

 ی طبقاتی بودند. کارگر و مبارزه ی طبقه ای که بر پایه های کارگری ها و اتحادیه آنارشیست

https://en.wikipedia.org/wiki/Collectivist_anarchism


547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



548 
 

6۳۲نارشیسم سبزآ
 

 

آنارشیسم( مکتبی فکری است  در درون آنارشیسم که تاکیدِ خاصی بر روی مسائل محیط زیستی دارد. -آنارشیسم سبز )یا اکو

کشاند، و  های انسانی می کنش ی آنارشیستیِ سبز، معموال به نوعی است که ایدئولوژی آنارشیستی را فراتر از نقد برهم نظریه

ن انسان و غیرِ انسان را هم به داخل بحث های خود وارد می کند. این نگاه منجر به عملِ انقالبیِ های بی کنش نقد برهم

 کند، بلکه به نوعی از آزادی غیرِ انسان هم خود را متعهد شود که صرفا خود را وقفِ آزادی انسان نمی ای می آنارشیستی

 .است زیستی محیط منظر از ارپاید آنارشیستیِ ی  جامعه تحقق اش  هدف که باوری بیند؛ می

  

بودند. در اواخر قرن نوزدهم آنارشیسمِ  633ی این نظریه، هنری دیوید ثورو، لئو تولستوی و اِلیزه رُکلی تاثیرگذاران مهم اولیه

پانیا، های آنارشیسمِ فردگرا در فرانسه، اس گرایی در بینِ حلقه های آنارشیسم و طبیعت جوشیِ فلسفه عنوان درهم گرا به طبیعت

ای از هم فاصله  شکل دو سویه هاشان ممکن است به های مهم معاصر گرایشِ سبز )که بعضی کوبا، و پرتغال ظاهر شد. جریان

کند، با این استدالل که آنارشیسم به بهترین  که فناوری را نقد می "گرا آنارشیسم بدویت"باشند( شامل این مواردند:  داشته

-که سکوی سیاسی آنارکو "سندیکالیسمِ سبز"نشینی( مناسب است،  متمدنانه )شهرشکلی برای سبکِ زندگیِ غیر 

کند، با این استدالل که آزادی انسان و  آنارشیسم تغذیه می سندیکالیسم و وِگـَن-سوسیالیستِ سبز است و از نظریات آنارکو

بر طبیعت از طرف  مراتبی )پایگانی( لسلهسی  که معتقد است سلطه "گراییِ اجتماعی بوم"آزادی حیوان جدایی ناپذیرند؛ و 

 گیرد. مراتبیِ انسان بر انسان ریشه می ی سلسله انسان از سلطه

                                                                 
632 - https://en.wikipedia.org/wiki/Green_anarchism  
633 - Élisée Reclus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_anarchism
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 وتکینآنارشیسمِ پیتر کروپ

 همین کتاب، پیتر کروپوتکین )یاریگریِ دو سویه(نک: 
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  6۳۴اشتراکی

کنند تا به  شوند، یا با هم کار می ی مشترک برانگیخته می هایی است که با دستِ کم یک مسئله یا علقه کالکتیو گروهِ هویت

ای یا پس اندازی  آن آنان لزوما بر روی سود اقتصادی  رق کنند که درها ف توانند با تعاونی هدفِ مشترکی برسند. کالکتیوها می

 آن شکل هم باشند. توانند به کنند، اما می تمرکز می

 

 مثال، کالکتیو بشری. –رود  ای به طور کامل بکار می ها برای شرح گونه بعضی وقت "کالکتیو"ی  واژه

 شود. تعریف می "مقرراتِ اکثریت"ی  تمرکززدایی شده، یا بر پایهسازیِ  های تصمیم برای اهدافِ سیاسی، کالکتیو با سبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
634 - https://en.wikipedia.org/wiki/Collective  
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 6۳5زراعتِ اشتراکی

های خود را به شکل  تولید کشاورزی است که در آن چندین کشاورز داشته"زراعت اشتراکی و زراعت کمونی انواع مختلفِ 

ها مشترکاً در  مالک-ای است که در آن عضو اغلب تعاونیِ کشاورزی. آن نوع گروه اشتراکی  "کنند.  بنگاهی مشترک اداره می

شود، اشتراکی سازی می نامند. در بعضی کشورها  کاسه می زراعتی یک شوند. فرایندی که با آن زمین کارهای زراعتی دخیل می

  این مزارع وجود دارند. مثال، های دولتی و تعاونیِ چین، و ویتنام(  گونه  )از جمله اتحاد شوروی، کشورهای بلوک شرق سابق،

ترتیب مزارع اشتراکی و  اتحاد شوروی هم کلخوز )نوع تعاونی( و  هم سوخوز )نوع دولتی( را داشت که در زبان انگلیسی به

 است. های سرزمین فلسطین هم این روابطِ تولیدی برقرار بوده شد. در کیبوتس آنان اطالق می  مزارع دولتی به

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
635 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_farming 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_farming
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 کمون

 :6۳6بریتانیکا

شود یا گروه  کنند که معموال به گروه وارد می ی اصولی زندگی می اند که مال و داراییِ مشترک دارند و بر پایه سفره کمون، گروهی آدمِ هم

 19ن نوع در اوایلِ قرن شهریِ رابرت دِیْل اووِن و سایرین منتهی شد به ظهورِ جماعاتی تجربی از ای کند. سوسیالیسمِ آرمان آن را تایید می

گیرند؛   ها از اصولِ دینی الهام می . خیلی از کمون"جماعتِ اونیدا"و  "بروک فارم"  ،"نیو هارمونی"در بریتانیا  و آمریکا، جماعاتی مثل 

( به خیلی از 1948) "بی. اف. اسکینر "دار شناس نام اثر روان "والدنِ دو"زندگیِ رُهبانی اساساً کمونی است )نک: رُهبانیت(. کتابِ 

ی اشتراکی،  برای زندگیِ کمونی تالش کنند. نک: مزرعه 70و اوایلِ 1960ی  خصوص در اواخرِ دهه ها این الهام را داد که به آمریکایی

 مداری، کیبوتس، مُشاوْ کمون

  :6۳۷در ویکی پدیا

هایی که زندگیِ مشترکی را  ، به معنای جمعِ بزرگی از آدموسطایی پیدا شد ی التین قرون از کمونیا 12ای که در قرنِ  کمون )لغتِ فرانسه

مند  شده اند(، جماعتی است هدف یا چیزهایی که به اشتراک گذاشته "دارهم"رفته از کمونیسِ التین، یعنی گذراندند؛ برگ با هم می

طور  ها و باورهای مشترک، و همین ارزش با هم دارند، و اغلب دارای  کنند، عالئقِ مشترک هایی که با هم زندگی می )تصمیمی( از آدم

 638اند.   درآمد یا داراییِ مشترک  شان، کار، اموال، مِلک و منابعِ مشترک، و در بعضی

 

و زندگیِ همساز با محیطِ زیست، اصولِ محوریِ   سلسله مراتب سازیِ اجماعی، ساختارهای بی عالوه بر اقتصادِ اشتراکی )جماعتی؟(، تصمیم

مند )تصمیمی( معاصرِ بسیاری در سراسرِ دنیا وجود دارند که فهرستی از آنان را  ها هستند. جماعاتِ هدف اری از کمونمهمی برای بسی

ترِ سیاسی در  مقیاس های معموال بزرگ مند یا تصمیمی )اف آی سی( دید. برای آشنایی با هویت ی جماعاتِ هدف توان در سایتِ جامعه می

 اما متمایزی هستند.   های سوسیالیستی را دنبال کنید، که تشکیالتِ مشابه، بحث کمون  ی سیاسیِ کمونیستی، نظریه

 طبقه بندی جماعا  کمونی

 کند: بندی می بنیامین زابلوسکی این جماعات را به شکل زیر طبقه

 جماعاتِ بدیلِ خانواده -

 639ها و تصمیماتِ مشترک( فعالیتهای مستقلِ همراه با چند ساختمان و فضاها و  زیستی )خانواده جماعاتِ هم -

 جماعاتِ تعاونی -

                                                                 
636 - enterprise-social-https://www.britannica.com/topic/commune  
637 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Commune 
 / https://www.ic.org/directory/communesو نیز نک:  - 638
639 - coliving or cohousing 

https://www.britannica.com/topic/commune-social-enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune
https://www.ic.org/directory/communes
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 )ی( جماعاتِ ضد فرهنگ -

 خواه جماعاتِ برابری -

 جماعاتِ سیاسی -

 ی اصولِ عرفانی یا گشتالتی( شناسانه )برپایه جماعاتِ روان -

 بخشی ) نک: جماعتِ سینانون برای ترک اعتیاد و زندگیِ جایگزین ( جماعاتِ توان -

 یجماعاتِ مذهب  -

 ـ جماعاتِ معنوی

 ـ جماعاتِ تجربی

ی ودانتا یا کمونِ  های جامعه ها مثلِ اَشرام ها را در خود دارند. بعضی کمون ی کمونی بیش از یکی از این طبقه بسیاری از ابتکاراتِ جسورانه

چسبِ   شوند. برای دیگران، جمع می اند، در حالی که دیگران به دور ایدئولوژیِ سیاسی به دورِ رهبران معنوی جمع  لند، تئوسوفیِ لُم

 تر است. تر و مشترک صرفاً اشتیاق به سبکِ زندگیِ اجتماعی  ی اعضا، دهنده پیوند

 

 ها  اصولِ اساسیِ کمون

های بسیار مختلفی بیان  در طی سالیانی دراز به شکل  کنند، یا اصولِ اساسی ای که کمون ها را تعریف می  ها، ی کانونیِ کمون مشخصه

، لقبِ کمونی هم 1860شدند؛ تا  می  شناخته "آبادهای کمونیستی و سوسیالیستی کوچ"این نوع جماعات به عنوانِ  1840ه اند. قبل از شد

ها اضافه شد. اصطالحِ کمونی  به زبانِ بعضی نظریه "مند )تصمیمی( جماعتِ هدف"اصطالحِ  1920شد و تا حول و حوشِ  ها داده می به آن

 بارمبی، رادیکالِ اهلِ سوفولک ابداع کرد که بعدها هم کشیشی یکتاپرست شد.را جان گودوین 

 

تری به  ی بزرگ ی طبقه صورت زیرشاخه ها را به کمون "ران ای رابرتز"ی   نوشته "های نو کمون"، کتابی به اسم 1970ی  در شروعِ دهه

های   دنبالِ تکاملِ  مشخصه های این دوران به فهرست کرد. اما کمونی اصلی را  بندی کرد. او سه مشخصه ها طبقه شهر( اسمِ اتوپیا )آرمان

جویی با تعاریف متنوع بودند،  بنابر این در موقعی که خیلی از آنان در تالش برای رسیدن به اشکالِ برابری  ی خودشان بودند، نظریه

هایی که  آن کمون –جو  برابری  ه این شرح بودند: اول،فهرستِ رابرت هرگز نباید به عنوان معیار دیده شود. سه عنوان فهرست رابرت ب

که  –مقیاسِ انسانی   کردند. دوم، عنوانِ ضرورتی برای نظمِ اجتماعی رد می بندیِ مراتبِ اجتماعی را به مراتب یا پله طورِ خاص سلسله به

این آن را  دیدند و بنابر ی کارخانه( می اندازه شده )یا هم ها مقیاسی را که در آن زمان جامعه داشت، خیلی صنعتی اعضای بعضی کمون

 ساالری بودند.  هایی که آگاهانه و خودخواسته ضد دیوان دیدند. و سوم آن کمون احساس و درک می نسبت به ابعادِ انسانی بی

 

ها را با این اصولِ بنیادین  کمون "های مشترک زیست  های مشترک، بینش"اش  در کتابِ ویراسته  کرَفت، وپنج سال بعد دکتر بیل مِت بیست

سازی گروهی در امور عمومی و  ، خانوار اشتراکی، تصمیم"کیفِ پولِ مشترک"ای،  ی هسته تعریف کرد: اهمیتِ گروه در برابرِ واحد خانواده
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بودن )عموما با "ستینگروهی نخ"ی  خودمانی. کمون با اشتراک در تسهیالت و زندگیِ هر روزه، به شکلِ آرمانیِ خانواده است، نوعِ تازه

های بیشتری  هایی جمعیت هایی که در دوره های خیلی بزرگتر یا کمون ی کمون های برجسته نفر، هرچند باز هم نمونه 20کمتر از 

 کند که از جای پیوند با هر زیرگروه، پیوندهایی عاطفی با کلِ گروه دارند، و کمون عواطفی را تجربه می اند(. اعضای کمون به داشته

 رود. گراییِ اشتراکی فراتر می جمع

 ها در سراسرِ جهان کمون

درصدیِ  100مند )تصمیمی( با اشتراکِ  صورتِ جماعتی هدف ی کمون به با تعریفِ ساده "مند )تصمیمی( هدف  ی جماعات جامعه"سایتِ 

اند. دیگران  بنیادهایی مذهبی مثل دیر و صومعه ها، (. بعضی از این2011اوتِ  17کند )تا  کمون را در سراسر دنیا فهرست می 189  درامد،

ی بزرگساالن و کودکانِ دارای  اشتغال، و زندگیِ روزمره  هیل که از آموزش، دارند، مثلِ روستاهای کمپ "خِرَدِ انسانی"ی  ریشه در فلسفه

 .اند "جنبش عصرِ جدید"ها بخشی از  کمونبسیتری از کنند.  های خاص پشتیبانی می معلولیتِ رشدی، مشکالت سالمتیِ ذهنی یا نیاز

 

گذارند،  عنوانِ کمون اسم نمی  خودیِ خود به  شان را به ای دارند، و روشِ زندگیِ های بسیاری وجود دارند که زندگیِ اشتراکی یا قبیله فرهنگ

 باشد. های زیادی از کمون را داشته تواند مشخصه شان می اما وضعیتِ زندگی

 در آلمان     

های سیاسی هم  ای از کمون کنند و شبکه عنوانِ کمون تعریف می مند )تصمیمی( خود را به کشور، تعدادِ زیادی از جماعاتِ هدفدر این 

گرفته از اصولِ  های الهام (. آلمان سنتی طوالنی در این زمینه دارد که به گروه2009گروهِ عضو )تا سال  30با  "کومویا"وجود دارد به اسمِ 

مند )تصمیمی( در جمهوریِ وایمار بعد از جنگ اول جهانی  جماعتِ هدف 100در حدودِ   گردد. بعدها، برمی 19در قرن  "یاصالحِ زندگ"

نامیدند.  ، رستاخیزِ جماعاتی بود که خود را کمون می1960ی  شان اقتصادی کمونی داشتند. دهه شروع به فعالیت کردند، که بسیاری

 کار کردند. در ولفسبورگ شروع به "کمون سه")باز هم در برلین( و  "کمونِ دو"دنبالِ آن  بود، و بهدر برلین  "کمونِ یک"شان  اولین

 

 کند: طور تعریف می ها را این ، الیزابت فوس کمون"کمونِ آلمان"در کتابِ 

 کنند، با هم زندگی و کار می -

 زمین، ساختمان، ابزارِ تولید( دارند، اقتصادی اشتراکی دارند، یعنی امورِ مالیِ مشترک و داراییِ مشترک ) -

 سازیِ اجماعی، معموال تصمیم–سازیِ اشتراکی دارند  تصمیم -

 را کم کنند، مراتبی )پایگانی( سلسلهمراتب و ساختارهای  کنند سلسله سعی می -

 شان اشتراکی است، داری و سایر وظایف کمونیِ کارِ خانه، بچه -
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 ،بین زنان و مردان برابری دارند -

 گذارند. کمی باقی می 640زیستیِ از راهِ مصرفِ اشتراکی و حفظِ منابع، فشار و تحمیلِ تقاضایی و ردِ پایِ محیط -

 کشورِ اسرائیل    

با سازماندهیِ رسمی هستند، که اوائل متکی به کشاورزی بودند. امروزه، چندین و چند کمونِ   های کمون کیبوتزها در اسرائیل، نمونه

ترند.  تر و آنارشیست شوند. کیبوتزهای شهری کوچک های اسرائیل وجود دارند که اغلب به اسمِ کیبوتزِ شهری نامیده میشهری در شهر

کنند. بعضی  شان تاکید می های شهری در اسرائیل به تغییرِ اجتماعی، آموزش و دخالتِ محلی در شهرهای محلِ زندگی بیشترِ کمون

هانوآر هااوِد وِهالومِد، هاماهنوت "اند، مثلِ  شده سوسیالیست پخته-های جوانانِ صهیونیست جنبش های شهری اعضایی دارند که در کمون

 زئیر. هااولیم و هاشومر هات

 ایرلند 

کمونی در ملکِ خودش به اسمِ راالحین تاسیس کرد که در نیومارکت آن فِرگوس بود. او از ادوارد   دار(، جان واندلور )زمین 1831در 

مردِ بالغ، هفت زنِ متاهل و  22یْگ )سوسیالیست( خواست تا قوانین و مقرراتِ کمون را تدوین کند. کمون با جمعیتِ توماس کِرِ

های اعتباری  شد، فقط از برگه سال تشکیل شد. از هیچ پولی استفاده نمی 9ی زیر  شان، پنج زنِ مجرد، چهار بچه یتیم و پنج بچه شوهران

انفیه )توتونِ سابیده( یا قمار  سیگار و بی الکل، بی ی ساکنین متعهد به زندگیِ بی ی کمون اعتبار داشت. همه شد که در مغازه استفاده می

ی اجتماعی مدتی شکوفا شد و  دم تا غروب کار کنند. این تجربه ساعت و در زمستان از صبح 12شد در تابستان  بودند. از همه خواسته می

 23های قمارِ جان واندلور شکست خورد. اعضای کمون آخرین بار در  دلیلِ بدهی تجربه به 1833، در آن پیوستند. اما  عضو تازه به 29

ای که در طیِ دو سال با ترتیباتی که آقای  رضایت، آرامش، و شادمانی"ی  ای صادر کردند در باره جلسه برگزار کردند و بیانیه 1833نوامبر 

 .  "بینند اکنون در آخرِ کار ایرادی از طرفِ انجمن نمی و این که هم واندلور و آقای کِرِیگ ارائه کرده بودند

 روسیه 

داشتند. این جماعت  "میر"شان را در مالکیتِ کمونیِ چارچوبِ جماعتِ  های در امپراتوریِ روسیه، اکثریت وسیعِ کشاورزان روس زمین

توانست  شوروی بسیار رایج و پرنفوذ بود می-ی پیشا ه که در روسیهدولت و تعاونیِ روستایی بود. سنتِ جماعاتِ رُهبانیِ زنانه و مردان

تر و، تا حدِ  تر، پرجمعیت حساب بیاید. پس از پایانِ کمونیسم ، جماعاتِ رُهبانی در روسیه، دوباره رایج عنوانِ شکلی از زندگیِ کمونی به  به

 های کمونی هستند. هم متکی به سنت –آرتِلتولوکا، پوموچی، –اند. الگوهای رفتارِ روسی  کمتری، پرنفوذتر شده

 بریتانیا 

که کشیشِ  ای بود به اسمِ جان گودوین بارمْبی، که قبل از این شهری داران و عاملینِ زندگیِ کمونی، سوسیالیستِ آرمان یکی از طرف

مند )تصمیمی( دارد که بعد از قانونِ  گرا بشود، کلیسایی کمونیستی تاسیس کرد. بریتانیای امروزی چندین کمون یا جماعتِ هدف توحید

                                                                 
640 - ecological footprintی زمین. این مالکْ تقاضای بشری را با ظرفیتِ  سامانه بشری از بوم است برای تقاضای  ای بومی سنجه : ردّ پای زیست

 در همین کتاب. "رشد معکوس"کند. نک: بخش  بومیِ زمین مقایسه می زیست احیای 
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ای را ترمیم کنند که در متمرکزسازیِ جمعیت در  "واری جماعت"رفته ی  اند تا حسِ از دست شدن ( در حال زیاد1946های تازه ) شهرک

 هایی مثلِ کرآوْلی یا کُربی(. است )در جماعت دیده  جنگ صدمه-های پسا شهرک

 

خانمانی در لندن انجام گرفت. این  گرا(، که با هدفِ کاهشِ رنج بی است از همکاریِ سوسیال )جمعای  جماعتِ سیمون در لندن نمونه

هایی  جا و مکان هم هستند، کافه اند. آنان که نسبتا بی خانمانان اش داوطلبان و خودِ بی کند و کارکنان جماعت خوراک و دین عرضه می

 شده و به عمومِ مردم عرضه کنند. اختهکنند تا خوراک را به اعضای شن خیابانی برپا می

 

کتابِ "ی مسیحیانِ نخستین در  های مشترک، از نمونه سه مرکز در بریتانیا دارد و با زیستنِ جماعتی و مشارکت در دارایی "برادِرْهُوف"

بر روی  "روستای جشنِ برکتِ نان بوم"مِ ای به اس شایِر، تعاونی میچ، پمبروک کند. در گِلَندِر، نزدیک کرای پیروی می "اعمالِ رسوالنِ انجیل

ای  ، نُه قطعه زمین اجاره2009وساز از دولتِ ولز در سالِ ،  کند. از زمانِ دریافتِ مجوزِ ساخت و بهبودِ پایدار تمرکز می  وساز و توسعه ساخت

ی جماعتیِ  خاطرِ مرکزِ آموزشی و پروژه آید. در اسکاتلند، بنیادِ فیندْهورن به دایر کرده و برای اعضایش مرکز جماعتی به حساب می

ـدی، اِی معماریِ تجربی تاسیس کردند، که در محلی به اسمِ  1962لین در  لین کـَـدی و دوروتی مک اش مشهور است. این بنیاد را پیتر کـَ

 ، در موُرِیِ اسکاتلند ونزدیکِ روستای فیندْهورن قرار دارد. "پارک"

 

 400و در کالنی هیل در فاررِس، این روزها بیشتر از   ، فیندْهورن، روستایی در موُرِیِ اسکاتلند،"پارک"در  روستای فیندْهورن جماعتِ بوم

 نفر جمعیت دارد.

 ی( ایاال ِ متحده-آمریکا )

یعنی  –شد  ها در جنبشِ هیپی شهری( که منجر به اوجِ کمون ها در آمریکا دراز است ) نک: بحث کوتاهِ جماعاتِ آرمان ی کمون چه تاریخ

ها ایفا کرد کالیفالور، تعاونیِ  . کمونی که نقشِ بزرگی در جنبشِ هیپی1970و  1960های  در دهه "بازگشت به زمین"ی  ابتکارِ جسورانه

ری دا های عشقِ آزادانه و ضدیت با سرمایه ی ارزش فرانسیسکو بر پایه در سان 1973تا  1967های   ای بود که در سال شهری زندگیِ آرمان

 شد. ساخته

 

به بعد با رشدِ  1990ی  ها رکود و فروبستگی، جنبشِ کمونِ آمریکا از دهه بعد از دهه"آندره جاکوب در نیویورک تایمز نوشت که 

را با اشتیاقِ آمریکاییان به داشتنِ حریمِ خصوصی و افزایشِ  50ی  شهریِ دهه خواهند کمونِ آرمان آبادهایی سرعت گرفته که می کوچ

مند یا تصمیمی )اف آی سی( بهترین منبعِ  ی جماعاتِ هدف مند یا تصمیمی(. جامعه ها پیوند بزنند. )نک: جماعتِ هدف سرمایه ارزشِ

 ها در ایاالتِ متحده است. ی کمون بندی و اطالعاتِ بیشتر در باره فهرست
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در  1954اند. بِرادِرهوف در  سال فعال بوده 50بیش از  شان های های آمریکایی عمرشان کوتاه بوده، اما بعضی در حالی که خیلی از کمون

ی کمیابی است از کمونِ غیرِ مذهبی  راه افتادند. توویین اوک نمونه به 1942در  "کوینونیا"و  1967در  "توویین اُوْک"آمریکا تاسیس شد، 

 است. سال عمر کرده 30که بیش از 

 ونزوئال    

عنوانِ ساختارهای خودگردان و مستقل از   است که به را شروع کرده "کمونِ سوسیال" 200تقریبا ، دولتِ ونزوئال احداثِ 2010از سال 

ها  تامینی در آن-عنوانِ روشی برای خود خود را دارند که سبزیجاتِ خود را به "های تولیدی  باغچه"ها  اند. کمون دولت تصویب شده

کردنِ  رنگ عنوانِ تالشی برای کم گیرند. این پدیده به از منابعِ مالی )بودجه( تصمیم می ها نیز مستقال برای اداره و استفاده کارند. کمون می

ها سرازیر  های محلی به سمت کمون های خود را از دولت تواند بودجه است، چرا که دولتِ مرکزی می های محلیِ منتخب محکوم شده دولت

 و حمایتِ سوسیال )اجتماعی( هستند.ها  هایی که زیرِ نظارتِ وزارتِ فدرالِ کمون کند، کمون

 

 

 

 

 :این ها را هم ببینید 

- کاتالونیای آنارشیست- آنارکو-کمونیسم- کمونِ هنری- زمینِ مشاع )مشترک(- زمینِ اشتراکی- کمون )فیلم مستند از جماعتِ 

بِلَک بِر در "سیسکیوو"ی کالیفرنیا(- کمونِ پاریس- کمونیسم- ضدِ فرهنگِ دهه ی 1960- حفاران و رویاپردازان- دراپ سیتی- 

 - - اِجیدو )نوعی اصالحاتِ ارضیِ کمونی در مکزیک(- کوچ آبادِ برابری- جامعه ی جماعاتِ هدف مند )تصمیمی( جماعاتِ برابری خواه

 ورمونتِ آزاد

-هِرامادا )مجلسِ  - آپشینا )کمون های روسیه ی تزاری( - گام بزرگ به پیش )ابتکارِ کمونیِ دولتِ کمونیستیِ چین در 1950 و 1960(

- هاتِریت )فرقه ای مسیحی که در کوچ آبادهای کمونی زندگی می کنند(- جماعاتِ هدف مند )تصمیمی(  کمونیِ روسیه ی سفید(

- مارکسیسم- کمون های مردمی )چین 1958 تا اوایلِ 1980(- جماعتِ نوزایی  - فهرستِ جماعاتِ هدف مند )تصمیمی(

- آرمان شهر- سوسیالیسم آرمان شهری- نظامِ تقسیمِ درستِ زمینِ مشاع )در چینِ قدیم(- کوچ آبادهای برادریِ جهانی-  )رنسانسی(

 فهرست جهانی جماعات:

Anarchist Catalonia , Anarchist Catalonia , Anarcho-communism , Art commune ,       

Common land , Communal land , Commune (documentary), a 2005 documentary about Black 

Bear Ranch, an intentional community located in Siskiyou County, California  ,           

Commune of Paris , Communism , Counterculture of the 1960s , Diggers and Dreamers , 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_Catalonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchist_Catalonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_commune
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Communal_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_(documentary)
https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_of_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterculture_of_the_1960s
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers_and_Dreamers
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Drop City , Egalitarian communities , Ejido, a form of Mexican land distribution resembling a 

commune , Equality colony , Fellowship for Intentional Community , Free Vermont ,          

Great Leap Forward, a time period in the 1950s and 1960s when the Chinese government 

created such communes , Obshchina, communes of the Russian Empire , Hramada, a 

Belarusian commune assembly, Hutterite, a Christian sect that lives in communal "colonies" , 

Intentional communities , List of intentional communities , Marxism , People's commune, type 

of administrative level in China from 1958 – early 1980s , Renaissance Community ,        

Utopia , Utopian socialism , Well-field system, a Chinese land distribution system with 

common lands controlled by a village , World Brotherhood Colonies , 

https://www.ic.org/directory/communes / 

 

  

ها هم  روسری کنند. خورند و کار و زندگی و نیایش می با هم می  ،"جماعاتِ بِرادِرهوف"اعضای جماعاتِ آناباپتیستِ )نوتعمیدی( مسیحیِ 

 اند. قابلِ تامل

 

 

 

 سفره در آمستردام نوازانِ جوان در جماعتی هم موسیقی

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drop_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Egalitarian_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Ejido
https://en.wikipedia.org/wiki/Equality_colony
https://en.wikipedia.org/wiki/Fellowship_for_Intentional_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Vermont
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward
https://en.wikipedia.org/wiki/Obshchina
https://en.wikipedia.org/wiki/Hramada
https://en.wikipedia.org/wiki/Hutterite
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_intentional_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_commune
https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Utopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Well-field_system
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Brotherhood_Colonies
https://www.ic.org/directory/communes
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 1972تا  1968های  های اشغالی(، بینِ سال گوالن)جوالن، سرزمین غذاخوریِ اشتراکی در کیبوتسِ مروم

  

 

 

 کند. روستای فیندْهورنِ اسکاتلند که صادراتِ خالصِ برق هم تامین می های بادیِ بوم توربین
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 آپشینا و میر )کمونِ سنتیِ دهقانانِ روس(
 

سلسکویه  رسمیِ در بینِ معانیِ دیگر(، یا اسم "جماعت، جامعه"عنای م یا میر )به 641آپشینا )کمون، جماعت اشتراکی(

های روستاییِ  طور  در اوکراین، سیلسکه تواریستووْ همگی جماعت ؛  و همین20 و 19 قرون اُپشِستوو )جماعت روستایی( در

آمدند. این واژه از  حساب میی امپراتوری به  های خصوصی )یا خوتورها( در روسیه گاه ای بودند که غیر از سکونت دهقانی

 ی آپشی )همدار، مشترک( ریشه دارد. کلمه

 

زمین داشتند که به عنوانِ دولت و  "میر"ی دهقانانِ روسی به شکلِ مالکیتِ اشتراکی در چارچوبِ یک جماعتِ  اکثریتِ عمده

شد. هر خانوار  هایی تقسیم می ه بخشکرد. زمینِ مزروعی بر حسبِ کیفیتِ خاک و فاصله از روستا ب تعاونیِ روستایی عمل می

قدر  دهی آن بنابه تعداد بزرگساالنِ خانوار حق داشت که مدعیِ یک یا چند تکه زمین در هر بخش باشد. هدف این تخصیص

شکل  ها به زمین اش را بپردازد(. تکه ی نیازش( که عملی بود )یعنی که هر کس مالیات اجتماعی نبود )یعنی به هرکس به اندازه

ها مطمئن شوند. این کار را دولت انجام  ِ زمین شدند تا بر مبنای سرشماری، از برابریِ سهم ای )ادواری( بازتخصیص می دوره

 برد.  داد که از تواناییِ پرداختِ مالیاتِ خانوارها نفع می می

 تاریخ   

کرد. مالکیتِ کمونی )اشتراکیِ( زمین در شرح آماریِ مفصلِ کمونِ روستاییِ روسی را الکساندِر ایوانوویچ چوپروف تدوین 

بندگی( بوده، در جریانِ آزادسازیِ دهقانان و بعد هم در انقالب روس توانست سالم بماند. تا  که مقدم بر سِرواژی )زمین "میر"

اول، زمینی که  یا دهقانانِ آزاد را در خود جا بدهد. در حالتِ "ها بنده زمین"، میر توانست یا 1861بندگی در  برچیدنِ زمین

 دهی شود. تخصیص شد تا به دستِ مالک شد، به نهادِ میر واگذار می بنده در نظر گرفته می ی زمین برای استفاده

 

اش معموال استقاللِ خیلی زیادی از آپشینا نداشت  ، دهقان در زندگیِ روزانه1861ها در سال " بنده زمین"حتی بعد از آزادیِ 

آپشینا کنترل و   کرد. بعضی از وظایف ه دستِ مجمعِ عمومیِ جماعت )سْخْود( کارها را اداره میکه در سطح روستا )میر( ب

گیری برای ارتش و تحمیلِ مجازات برای جرائم جزیی بود.  داشتند(، سرباز های مشترک )اگر وجود می ها و جنگل  بازتوزیع زمین

 "کروگووایا پوروکا"بودند. این نوع مسئولیتِ مشترک   نپرداخته شد که اعضا هایی  شناخته می در ضمن آپشینا مسئول مالیات

است و امروزه در زبان روسی به معنای منفیِ تکفل دو   نام داشت، هرچند که معنای دقیق این اصطالح در طی زمان فرق کرده

 سویه است.

 

ی دریای بالتیک وجود نداشت، اما از طرفِ  ههای )کشورهای( کنار تصرف زمین از راه تقسیمِ دوباره در استان 1905در انقالبِ 

 شد. کار گرفته می   درصدِ جاهای دیگر به 96ها و  درصدِ دهقانان استپ 66ها(،  درصدِ دهقانانِ غرب و جنوبِ غربی )اوکراینی 25

 

شان به انقالب  ی( به شکلِ موثری نابود شد، اصالحاتی که اجرا1914تا  1906این نهاد با اصالحاتِ کشاورزیِ استولیپین )

 روسیه و اشتراکی کردنِ آتی در اتحاد شوروی منتهی شد.

                                                                 
641 - obshchina ، )آپشینا )تلفظ روسی :Obshchinahttps://en.wikipedia.org/wiki/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Obshchina
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 ساختار

ی   برای آن نوع از ساختارِ اجتماعی بود که در آپشینا وجود داشت. رابطه  ی تولید دهقانی علت و آرمانِ اولیه سازماندهیِ شیوه

  های خانوادگی شود که با خلقِ نوعی از وصلت ای می ژهبینِ دهقانِ منفرد، خانواده و جماعتْ منجر به ساختارِ اجتماعیِ وی

شود. در  ها با هدفِ سرشکن کردنِ خطراتْ بین اعضای جماعت تشکیل می شود. این نوع وصلت بندی و شناخته می طبقه

 "میر"ی خانوار ترین اعضا گرفتند. معموال، مسن ی آبا و اجدادی مشترک شکل می ها ابتدائا از راه ازدواج و رشته آپشینا، وصلت

شدند تا جماعتی درست کنند  ها دور هم جمع می رانی و مدیریت کنند. خانواده دادند تا بر بازتوزیعِ زمینْ حکم را سازمان می

بر این مبنا روابط اقتصادی "نویسد:  ی یاریگریِ دو سویه تکیه کنند. جوْوان ای. هووِ می ها و ایده تر کردن مالیات که به منصفانه

شوند که گهگاه  ای ترمیم می های موقتی های تبادلِ محصول و نیروی کار، نابرابری بندی ا توزیعی است: از راهِ انواع دستهاساس

هایی که  آیند، و نیز نابرابری های بالیای طبیعی پیش می شده یا خسارت به دلیلِ نیروی کارِ ناکافیِ  واحد خانوادگیِ تازه تشکیل

ای از حقوقِ  مانده نظامِ وصلتیْ ته  عالوه، دهد. به اش قرار می ای نسبت به همکاران محصولیِ نامنصفانه میک واحد را در وضعیتِ ک

داد.  های توزیعیِ معینی را انجام می کرد و به همین نحو مبادله هایی می کمونی را هم داشت، یعنی در دوران کمبود مبادله

کردنِ زمان تنظیم  بندی و آیینی ها و اقداماتِ مشارکت در ریسک با زمان شده از طرفِ این وصلت وانگهی، ساختارِ تعریف

های  شده بر روی تاریخ های گذاشته تقویمِ سنتیِ دهقانانِ روسْ راهنمای روز به روزِ زندگی بود. نام"نویسد که  شد. هووِ می می

افتاد، و تعابیرِ زبانزدِ  ز هفته که به نام هر گروه میدادند، روزی ا ها گروه تشکیل می ای که در طی آن های تقویمی  تقویمی، دوره

آوردند، بلکه در مورد این هم بودند  شدنِ وظایف را به رمز در می تنها اطالعات مربوط به زمان انجام ها، همگی نه مرتبط با آن

های  ها و بزرگداشت آیینیا در چه زمانی در  الزم است، نمادین اقداماتِ انجام وقتی که چه  وقتی نباید کار کرد، چه

 های( اجباری باید شرکت کرد.   )جشن

 

ای جدا بودند، عمدتا  از شمولیتِ قانون معمول بیرون بوده و مطابقِ  چهارمِ جمعیتِ روسیه( خودشان طبقه دهقانان )یعنی سه

رد، اما از زمان آزادیِ ک هایش، از قدمتی باستانی حکایت می با سنت "میر"خودِ  642شدند. شان اداره می های محلی سنت

مند شد.  دار بیرون رفت و از خودگردانی بهره ها به بعد بود که جماعتِ روستا از قلمرو پدرشاهیِ اشرافیتِ زمین بنده زمین

و مامور مالیاتی را  (اِستاروستا)سفیدِ روستا  ها ریش ی خانوارهای دهقانیِ روستا. این مجلس )انجمنِ( میر عبارت است از همه

ادامه داشت یعنی زمانی که  1906اکتبر  643"اُکازِ"کردند. این قاعدهْ حداقل تا  مسئولیت رسمی داشت انتخاب می که

ها  های تعیین شده بر روی کمون برچیده شد. تعدادی از میر مسئولیتِ جماعتی برای پرداخت مالیات را، برای بازتقسیم مالیات

 ری که مجلسی داشت متشکل از اعضایِ منتخبی از میرها. شدند، ساختا به شکلِ وُلُست با هم متحد می

 

شان برای کشاورزی محروم شوند، از خساراتِ ورشکستگی در  یا ابزار و وسایلِ الزم  ها نباید از خانه میر با این قاعده که خانواده

 گرفتند. امان بود؛ زمینِ خودِ میر را هم نباید از آن می

 

                                                                 
 هم قدر هر دهقانی هیچ. شد می سازی  کلیشه "(انتخاباتی) اِلکتورال" قانونِ تحتِ دهقان ی طبقه ،1906 اکتبرِ 18 اُکازِ )فرمانِ حکومتیِ( تا - 642

 ی الزمه شرایط که هایی  دهقان هب اُکاز. دهقانان اِلکتورالِِ های کالج در مگر کند، احراز جایی هیچ در را رای دریافتِ شرایط توانست نمی ثروتمند،

  اندرکارِ دست عمال خانوارهای روسای جز به تا کرد  تفسیر شکلی به را قانون سنا همزمان، .بدهند رای زمین مالکان به تا داد می امکان داشتند را دهی رای

 .   کند محروم روسیه دومای مجلسِ انتخاباتِ در دادن رای از را دیگران ی همه کشت،
643 - ukaz=ukase  :ِتزاری. ی  روسیه در اعظم اسقفِ دولت یا امپراتور، فرمان 
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 ی آپشینا نظر دیگران در باره

در  ی سیاسی تبدیل شدند. به موضوعی در فلسفه 1847هآوْزِن در سال  میر و آپشینا با انتشار کتابِ آگوست فُن هاکست

عنوانِ جماعتِ  دوستان میر را به-گرایانِ رمانتیک و اسالو میر را کشف کردند. ملی "دوستان -اسالو"ی قرن نوزدهم بود که   میانه

ی زشتِ   چیزهایی هم خالی بود که لکه بود و هم ارزشمند؛ و از آن کردند که هم دیرینهای تحسین  اشتراکیِ کامال روسی

شد. تعجبی نداشت که این نگاه فقط گامی کوچک نیاز داشت تا به استفاده از میر  ذهنیتِ بورژوازی اروپای غربی تصور می

های کمونی، تاریخ، رشد و  کمونیسم، کامیونالیسم، زمین ی مرتبط با دوستانه-آلیستیِ اسالو ای برای نظریاتِ ایده عنوان پایه به

 644سرشتِ خود بشر برسد.

 

گوی سرآمدِ  رفتند. بوریس چیچرین، سخن دوستان از طرفِ جناحِ غربیِ مخالف زیر سوال می-، اسالو19ی دوم قرن  تا نیمه

 17گفت میر در اواخرِ قرن  مکتب غربی می است و نه به روسیه منحصر است.  کرد که میر نه دیرینه مکتبِ غربی، استدالل می

ی  اشتراکی نبوده. برعکس مخلوقی سلطنتی  یا غریزه "قراردادِ اجتماعی"ی نوعی  ظهور کرده است و بر پایه 18تا اوایل قرن 

دار و   که زمینآوری مالیات ایجاد شده و به اجرا در آمده. هر دو مکتب، فارغ از فواید میر، موافق بودند  بوده که به هدفِ جمع

  645اند. کرده بازی حکومت هر دو نقشی حیاتی در شکوفاییِ )و اگر که نه در ایجادِ( میر

 

خواهد غالب شود، اما در هر جایی که زمینِ مزروعی  در جایی که زمینِ مزروعی کمیاب است، شکلِ کمونیِ تصرفِ زمین می

 دهد. واری می ی خانهفراوان است این گرایشْ جایش را به تصرفِ خاندانی یا حت

 

در مقیاسی سراسری تا امروز به کار خود ادامه داده. آپشینا مثل  "کمونِ کشاورزی"روسیه تنها کشور اروپایی است که در آن 

ی فاتحی خارجی نشده است، و به زندگیِ جدا از دنیای مدرن هم منجر نشده. از یک طرف، مالکیتِ   ِ هندِ شرقی طعمه کمون

کم به کشاورزیِ اشتراکی و جمعی  محصول را مستقیما و کم دهد تا کشاورزیِ انفرادیِ خرده ن به آن فرصت میاشتراکیِ زمی

وکارِ مکانیکی در  کنند؛ وضعیتِ فیزیکیِ زمینْ کشت نشده تجربه می متحول کند، دهقانان روسی آن را از قبل در مراتعِ تقسیم

کاری را آسان   کاری به تعاونی ا قراردادِ آرتل )تعاونیِ زراعی( تحول از خردهکند؛ آشناییِ دهقان ب مقیاس بزرگ را تشویق می

های ضروری برای آن تحول را به آپشینا  کرده، پیشرفت ها به خرجِ خود زندگی می ی روس که مدت کند، و در نهایت، جامعه می

ی  دهد تا در کمونْ همه رد، به روسیه امکان میمدیون است. از طرفِ دیگر همزمانیِ تولید غربی که بر بازارِ جهانی غلبه دا

در برابرِ آن  به خدمت خود   646"آچمز شدن"داری را بدون گذار از احساسِ  های عُرفیِ ابداعی از طرفِ نظامِ سرمایه تملک

 بگیرد. 

 

 ها را هم ببینید: این

 ازْ توزیعِ ادواریِ زمین(باز تقسیمِ زمین )ب -اوپستینا  –کلخوز  – در همین کتاب همدارها )مشاعات( -

                                                                 
 بود. گرایانه در این باره آماده کرده ی این شرایط فضا را برای ادبیاتِ آرمان یعنی همه - 644
با نگاهی مثبت  "یاریگریِ دو سویه" ی بود. کروپوتکین در بحث از نظریه  آپشینا منبعِ الهام Bakuninهایی مثلِ کروپوتکین و  برای آنارشیست - 645

 کتاب، پیتر کروپوتکین.   کند. برای یاریگریِ دو سویه نک: همین مزایای سازمانِ جماعتی در سطح محلی را در برابر اقتدارِ مرکزیِ حکومتی گزارش می
646 - Caudine Forks ِای گیر افتادند که نه راهِ پس داشتند و نه  ه در تنگهقبل از میالد باختند، فقط به این دلیل ک  321: جنگی که رومیان در سال

 نشینی. راه پیش. مذاکره کردند و قضیه حل شد، یعنی بدون حقارتِ ناشی از تسلیم و عقب
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Commons  - Kolkhoz  - Opština  - Repartition (periodic strip redistribution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolkhoz
https://en.wikipedia.org/wiki/Op%C5%A1tina
https://en.wikipedia.org/wiki/Repartition


569 
 

  6۴۷ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول

 

عه، یعنی تحولِ ساز، فرایندی فلسفی، عملی و راهبردی است برای ایجادِ تغییر انقالبی در چارچوبِ جام تغییرِ اجتماعیِ تحول

-برای عدالتِ اجتماعی، تا انقالبِ اجتماعی  اجتماعی. این روال رهیافتی سیستمی است برای تغییرِ اجتماعیِ فراگیر و تالش

خشونت، به دنبال  ی بی نگرانه  های کل که با استفاده از روش اجتماعی و سیاسی را تسهیل کند. وقتی- اقتصادی فرهنگی،  

گستر برای تغییرِ اجتماعی در چندین  عنوانِ رهیافتی سایه کردنِ شکوفاییِ شخصی و اجتماعی به عد، سیاسیسازی و بَ یکپارچه

جنبشِ اجتماعیِ "تواند به عنوانِ  خوبی می به "ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول"ای از مسائل باشیم،  ی گسترده سطح، و اعتنا به دامنه

گذاری بر فرهنگِ  ی)های( خاصی تاکید کند، به دنبالِ تاثیر   ی این که بر روی مسئلهجا نوع تغییر به  بندی شود. این طبقه "نو

گر و رهایی از  های ستم چپِ میانیِ جنبشِ اجتماعی و بر رویِ کارِ تشکیالتی است. اما این تغییر، با توجه به هدفِ برچیدنِ نظام

های اجتماعیِ  جنبش"حتی تعریفِ مطرح برای  -هدف  مرکزِ اینعنوانِ قطب و  به-گر  های اقتصادیِ ستم ها، از جمله نظام آن

کند خود  عنوانِ رهیافتی جامع برای تغییرِ اجتماعیِ مترقی، سعی می  به "ساز ِ تحول تغییرِ اجتماعی"گذارد.  را هم زیر پا می "نو

ها  ی آن  های سازماندهیِ مربوطه روالبه هدفِ تغییرِ اجتماعیِ متعارف و عدالتِ اجتماعیِ متعارف و  "عادی"را با تغییرِ 

ناپذیر و  ِ خنثی مندِ اجتماعی تشکیالتی و تغییرِ نظام  گذاری بر روی تغییرِ شخصی، کار را با تاکید مرزبندی کند و این

 دهد. انجام می "تغییر عمیق"یا   بازگشت، بی

 ها تعاریف و مولفه

  توان به اهدافِ باعدالتی خدمت کرد، هرگز نمی  عدالتی، با ابزار بی"ست که ساز این ا فرض کلیدیِ معرفِ تغییرِ اجتماعیِ تحول

 "تغییر در برابر تحول") "ی چارچوبِ ذهنیِ القایی، از طرفِ کاوشِ رهایی نامحسوس باشد. اندازه عدالتی به  حتی اگر بی

، شرایطی که تحت آن "شود انگیختنِ رنج کم نمیچون رنج با بر"گوید که  ی اَنگِل کیودو ویلیامز(. ویلیامز در ادامه می نوشته

ی اصلِ همان شرایطی باشد که  شکلی سازمانی نیازمند آن است که نسخه کنند، به گران در آن عمل می گران و مطالبه کنش

از طرفِ   تهقولی منسوب به گاندی، اما ناگف آنان در نهایت آرزومندِ دیدن رویشِ آن در سراسر جامعه هستند. این آرمان با نقل

 "باید همان تغییری باشی که آرزومند دیدنِ آن در جهانی."او مطابقت دارد، 

 

همایشِ جنبشِ "، فرایندی به اسم "ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول"ی  یابنده کردنِ کارِ نوپا و تکامل  کردن بهتر و یکدست برای تعریف

                                                                 
647 - cial_changehttps://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_so  

https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_social_change
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ای، چارچوبِ زیر برای  نامه برگزار شد، که در نهایت طیِ قطع "2010تریبونِ اجتماعیِ آمریکا در دیترویتِ میشیگان "مردم در 

 تعریفِ تحول تعریف شد:

چنان  آن  - تحول، به معنایی که در تغییرِ اجتماعی مطرح است، فرایندی است که از راه آن ما هر که هستیم ـفرد یا جمع -

 شوند: ها عوض می ویژگی  کنیم که این عمیق تغییر می

 اندیشیم(، کنیم/می مان نگاه می ای که به خودمان و محیط پیرامون وههویت )شی -

 ها( ی احساسات و واکنش عواطف و هیجانات )دامنه -

 دادن خود( ی نشان مان داریم و در نحوه مان و در بدن هایی که با بدن مان )در روابط و پیوند بندی تجسم، تجسد و صورت -

 ار(های الگود اَعمال )رفتارها، پاسخ -

 ( و گویی و واکنشِ سریع و توانایی دسترسی به منابع، خالقیت )ظرفیت برای پاسخ -

 کردنِ شخص( ی کار ها )منظر و شکلِ فراگیرِ نحوه نوعِ سرمشق -

 های زیر است: عالوه، کارِ تحول نیازمند مولفه به

 سازمانی و جنبشِ ما.  ی فردی، ها در تجربه از کوتاهی، عادات و واکنش شدنِ ناشی آگاهی از شرطی -

فروپاشی،   ی بحران، اند و کسبِ درکی از تجربه شدن که در حال ناپدید چنان ی پیشین، هم ها و حاالتِ کهنه نقدوبررسیِ هویت -

برد.  ها و حاالت تازه می ای که ما را به سمت هویت گرِ ضروری عنوانِ تسهیل به "گی نادانسته"پذیری، یا  خنثی شدن و برگشت

 ها پشتیبانی شوند. ها می توانند )و باید( در این دوران دم و هویتمر

هایی که فرایند را پشتیبانی می کنند، و وجود تعهدی  وجودِ ظرف و فضایی در سطوح فردی، سازمانی و جنبشی؛ وجودِ روال -

 ها و فرایندهای الزم.  به دادنِ مشورت به مردم برای رفتن به سمت مهارت

 ی زندگی ار با کلِ شبکهی پاید رابطه -

شود(، اما در مجموع، به سمتِ  شود )و حتما هم می ای تشکیل   ها و مسیرهای چند رشته ها و رژیم تواند از روال تحول می

سازی باشد. این روال باید  کردنِ شرطی کند که قادر به خنثی نواخت و  منسجمی اشاره می- ی هم  مرکزیتِ روال و شیوه

ساز  های تحول عنوانِ روال هایی متنوع به ی رژیم مند، چه درونی و برونی را باعث شود. ما داریم به طیفِ گسترده تغییراتِ نظام

 کنیم. اشاره می

   

 "تغییر"عنوان چیزی متمایز از  را، به "تحول"تواند خنثی شود و برگردد. ما فرایندهای  تحول در زمان خود رخ می دهد و نمی

 ناپذیری دارند. تمایل به برگشتگیریم که  در نظر می
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 "بودِش"ی  کند. راه تازه شود و یک هویتِ نو و عمیقا تغییریافته ظهور می محو می "خود"در فرایندِ تحول، هویت فرد یا 

ی تان برا تان و در ظرفیت باالرفته سوتر است. این نکته برای دیگران در حضور خودتان، در عملِ گشاتر و یک تر، راه پارچه یک

ها و  کند و از راهِ دخالتِ مستمر در روال آشکار است. این فرایند خود را تکرار می "جای واکنش بینش، به"پاسخ بر اساس 

 شود. دوباره از زیر آن آفتابی می "نو"اندازد و  شود.  شکلِ کهنه و قبلی دوباره پوست می ساز عمیق می فرایندهای تحول

 یک تحلیلِ صریح و آشکار از ستم ریشه داشته باشند. ی تحول بایستی در ها و فلسفه روش

 

ای نو از انسجام و  پذیریم که این کار ریشه در خرد، تبارشناسی و تاریخ باستانی دارد، و این که کار در حالِ ورود به مرحله می

 دستی است که به ما اجازه می دهد به پیش برویم. یک

 اند شده نتایای که دنبال

 شود: ته به این نتایج منجر میگرف تحولِ انجام

 .ها هستند ی مستقیم آن چه که همین ایِ آگاهی، شفافیت و احساسِ راحتیِ همراه با تجربه افزایشِ ریشه -

 ی یادگیری )دانستن(، اندیشیدن و دستیابی به خالقیت. هایی در شیوه موفقیت -

 شود. ز طرفِ دیگران هم احساس و تجربه میگذارد، ا  مان به شکلی قابلِ مشاهده تاثیر می بر روی شخصیت -

 جای منیّت یا منافعِ شخصی افزایشِ تواناییِ واکنش از جایگاهِ بینش و شفقت، به -

 ها. گی؛ و عمل به همین وابسته هم پذیری با: حضور، اصالت و به افزایشِ ظرفیتِ مهارت -

  جوایز و هدایای دریافتی

که متشکل از بنیادهای بزرگی   جمعی مشارکتی برای تامینِ مالی  ،"تحولِ اجتماعیها برای  صندوقِ فصل"  ،2009در سال 

نگرِ  ی جهان ی فتزِر، صندوقِ یهود برای عدالت، برنامه مثل بنیادِ دابلیو. دابلیو. کاِلگ، بنیادِ فورد، صندوقِ برگِ پنهان، موسسه

سازِ پیشگام را عرضه کردند و به شِش تیمِ همکاری  تحولی کوچک است، جوایزِ رهبریِ  گرای ویج و صندوقِ خانواده وحدت

 خاطرِ کارشان در این زمینه هدیه کردند. دالر به 5000دالر و به دو فینالیست هم  30000

 تاریرا  از دیگران

ه هم به اند ک شان در نظر دیگران کسانی گیرد که رهبران هایی اجتماعی تاثیر می ساز از کارِ جنبش تغییرِ اجتماعیِ تحول

عمل کافی "مند، چون به این اصل معتقدند که  شکوفاییِ شخصی یا روحیِ خود توجه دارند و هم به مسائل اجتماعیِ نظام
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 . کسانی مثلِ:648"نیست

 649اونگ سان سو کی -

 مهاتما گاندی -

 650 لوتر کینگ مارتین -

  651بِلَک اِلک -

 652تیک نات هان -

 های مرتبط با این بحث نوشته

را در عنوانِ  "ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول"مُن اَلِن مارو و کارلوس آلبرتو تورِس عبارتِ  اسامیِ رِی ، دانشورانی به2200در سال 

استفاده کردند تا به  653"ساز وتربیتِ انتقادی و تغییرِ اجتماعیِ تحول رِ و هابرماس: تعلیم خوانشِ فریه"نامِ  شان به فرعیِ کتاب

ی اجتماعیِ  یورگن هابرماس   رِ با نظریه ال و تفیهم برخوردگاهِ آموزش و پرورش انتقادیِ پائولو فریهعنوانِ اصطالحی برای انتق

ها برای روال و عملِ آموزشی دارند. اما این اصطالح هرگز به  ای که آن تالقی شود؛ یعنی برای فهماندنِ مفاهیم ضمنی استفاده

 654است.  ای برایش تدوین نشده ی جداگانه هیچ نظریه طور هم و همین نشده تعریفصورتِ مشخص در کتابی 

 

عنوانِ میدان و جنبشی برای تغییرِ اجتماعی در حالِ بکارگیری است، میدان و جنبشی که در آن خودِ آگاهیِ  این عبارت به

حساب  تماعیِ موثر بهای مهم در کار عدالتِ اج ی زندگیِ درونیِ فرد یعنی بالندگیِ شخصی، عرصه کننده درونیِ بالنده و تغذیه

دنبال  زبانِ عملی، به به گیرد.  خشونت معنا می دست، پایدار و بی آید. فرض آن است که این مفهوم از موضعی یک می

خودت "ی گاندی در تعبیرِ  توصیه کردنِ عبارتِ دیگر، عملی کردنِ آرمانِ تجسد و تجسمِ حالت مطلوب آتی است، به عملیاتی

 . "همان تغییر باش

                                                                 
هر جهت و  دادنِ کنش )به گر هم، باطنِ عملِ ظاهری است و صِرف رخ افزارِ فاعلِ عمل، یعنی ذهن و روان و جان و روحِ کنش به سخنی دیگر، نرم - 648

 در فرهنگِ ما، به این مقصود نزدیک شود. "نیت"به هر منظور( کافی نیست. آن هم باید مطابق با عمل باشد. شاید اصطالح
649 - Aung San Suu Kyiی صلح نوبل. باید جایگاه نظری بحث را از عملکرد  ی جایزه برنده  خشونتِ اجتماعی، : نخست وزیرِ )در عملِ( برمه، فعال بی

د به قدرت وارد برانگیز شده است و نقدهایی بسیار جدی به عملِ او بعد از ورو مناقشه 2016خوب یا بد افراد جدا دید. رفتارِ سیاسی وی بعد از سال 

های قومی از جمله مسلمانان، در زمان عمل و  داده در شمالِ برمه بر علیهِ اقلیت های رخ اتهامِ سخنان، اَعمال و سکوتِ  وی در برابر جنایت  شده؛ به

 اش.   ریاست دولت
650 - Martin Luther King( 1968-1929: رهبر جنبش مدنیِ آمریکا) 
651 - Black Elk(1950-1863پوستِ آمریکایی ) مرد سرخ گر و مقدس اه، درمان: یا گوزنِ سی 
652 -  :Thich Nhat Hanh،روستای آلوچه"گذارِ  فعالِ صلح، بنیان  راهب بوداییِ ویتنامی" 
و  "کنشِ ارتباطی"، "کنشِ تفاهمی"فیلسوفِ   ، و هابرماس"آموزشِ مردمی"پردازِ  رِ فیلسوف نامدار و دِگراندیشِ آموزش و پرورش و نظریه فِریه - 653

 دنبال اهداف خود بودن است. که فقط به "کنشِ استراتژیک"در برابرِ  "خِرَدِ تفاهمی"
به بیان و قلمِ مصطفی ملکیان )نشر سروشِ موالنا( منتشر شده که بر روی عامل چهارمی به اسمِ تحولِ  "ی آسمان  زمین از دریچه"تازگی کتابِ  به - 654

های  و اتقانِ برنامه ریزی  های مردم(، در کنارِ منابع و مواهبِ طبیعی، صحت ها و آرمان  ورها، احساسات و عواطف، خواستهفرهنگی )یعنی تحول در با

 کند تا یک کشور احتمالِ پیشرفت، رشد یا شکوفایی داشته باشد. و سالمتِ نظامِ سیاسی تاکید می  اقتصادیِ کالن،
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است که هیچ پیوند معنوی خاصی  های سکوالری تکامل یافته برای دربرگرفتنِ روال "ساز تغییرِ اجتماعیِ تحول"در حالی که 

معنویتِ "گریِ معنوی و در  ندارند، اما تاکیدش بر رویِ آزادسازی و رهاییِ جمعی؛ در تاریخِ بشر ، در اصول و در مدافعانِ کنش

ورزه و "های  ، نمونه"ساز عدالتِ تحول"و  "ساز اصولِ یادگیریِ تحول"ی خود،  نوبه اندیشه به شرکایی دارد. این "بخش رهایی

، فوروارد 656، تایی چی 655گیرد، از جمله: یوگا، مراقبه )مدیتیشن(، نیایشِ متمرکز بر خدا را به خدمت می "عملِ تحول ساز

 را.  658های جسمی و انواع ورزه 657اِسْتَنس

 

های دانشگاهی، در رشته هایی مثلِ خدماتِ اجتماعی،  شدن در دوره ساز، امروزه در حال تدریس تحولسازماندهیِ جماعتیِ 

ورانی مثل لُرِتتا پایلز  های یادگیریِ علوم خدماتِ اجتماعی است. دانش شناسی، و سایر کالس بهداشتِ جماعتی، جامعه

ارِ تغییرِ اجتماعیِ فمینیستی ریشه دارد و بر روی روالِ اند که در کارز ی را عرضه کرده"چارچوبِ سازماندهیِ تحول ساز"

 هایی مثل آموزشِ مردمی.  کند، روال های جنبشِ اجتماعی تاکید می ای و روال ی سنتِ مراقبه پرسی بر پایه پرسی و جمع خود

 این ها را هم ببینید:

 ساز عدالتِ تحول -

 ساز یادگیریِ تحول -

 خشونتی بی -

 

 Transformative justice 

 Transformative learning 

 Nonviolence 

 659آموزش مردمی چیست 

ای است از آموزشِ  ریشه دارد. این اصطالح ترجمه ، و تحول اجتماعی ی سیاسی ای است که در مفاهیمِ طبقه، مبارزه ایده

فرق دارد. "ونیِ مردمیی تلویزی برنامه"در انگلیسی مثال در عبارتِ  "مردمی"مردمی به زبان اسپانیولی یا پرتغالی، و با کاربردِ 
                                                                 

655 - Centering Prayerکند. یحی که تاکید زیادی بر روی سکوت درونی میی مس : نوعی مراقبه 
656 - Tai Chiدهند. فو است و اهالی چین برای آرامش روحی و سالمتی آن را انجام می : هنر رزمی چینی که بخش نرمِ و لطیفِ کونگ 
657 - Forward Stanceعِ نورما وُنگ:  سازی، به ابدا ساز و جنبش جسمی برای ایجاد تغییرِ اجتماعیِ تحول-: فناوریِ ذهنی

stance-http://transformativechange.org/forward/  
658 - Somatic Practiceهایی شبیه یوگا، به ابداع کـَتی کِیْن.  : ورزهticpractice.nethttp://www.soma/  
659 - https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_education  

https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_justice
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence
http://transformativechange.org/forward-stance/
http://www.somaticpractice.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_education
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به طبقات مردمی اشاره دارد که شامل دهقانان،  "مردمی"است. به معنایی دقیق تر،  "از مردم"جا به معنای  مردمی در این

ی باال و  بیشتر از همه برای کنارگذاشتنِ طبقه  "مردمی"شود. عنوانِ  کارگر و گاهی طبقه متوسط پایین می بیکاران، طبقه

 ال است. متوسط با طبقه

 

ی دومِ قرنِ بیستم، سنتی  رود و از شروعِ نیمه کار می های آموزشی به ی وسیعی از تالش بندیِ آرایه آموزشِ مردمی برای طبقه

اند.  اند یا برای منافعِِ آنان انجام گرفته شده ها یا از منافعِ طبقاتِ مردمی تشکیل است. این تالش قوی در آمریکای التین بوده

کنند، تعریفِ دقیقِ این  اند یا آن را از دیگران دریافت می ه ها و تالش هایی که مدعیِ برچسبِ آموزشِ مردمیتنوع پروژ

محور است و مفهومِ آموزش به عنوان -تواند بگوید که آموزشِ مردمی در ذات طبقه کنند. کال، آدم می اصطالح را سخت می

وشنودی تاکید دارد که بینِ مربی و  کند. برروی الگویی دیالکتیکی یا گفت را رد می 660"آموزشِ بانکی"یا  "انتقالِ اطالعات"

رِ تشریح  ترینِ این مربیان یعنی پائولو فریهِ شود. این الگو به صورت مُفَصل در کارهای یکی از مردمی فراگیرنده برقرار می

 شود.  می

ی خود دارد. در  هم به نوبه اتی دارد، شکل متمایزی را اشتراک "آموزشِ جایگزین"این آموزش با وجود این که با سایر اشکالِ 

دائم جدا  دور، یا آموزشِ از راهِ  غیررسمی، آموزش ساالن، آموزشِ بزرگ مردمی را مثال از آموزشِ چه آموزشِ آن"کلماتِ لیام کِیْن: 

ر سیاسی خنثی باشد: در تالش برای تواند از نظ عدالتیِ اجتماعی، آموزش هرگز نمی کند این است که در سیاق و بافتِ بی می

را در  "گران ستم"را نگیرد، آن وقت ضرورتاً طرفِ  –گان   دیده ستم –ها  ترین ای ها و حاشیه تحول جامعه، اگر طرفِ فقیرترین

 گیرد، حتی اگر در اثر کوتاهی از اقدامِ موثر باشد. بقای ساختارهای موجودِ ستم می

 

هم رسما در فرانسه بیشتر مطرح شد. اما  1980ی  در اروپا سابقه داشته است. و در دهه 18کم از قرن  آموزشِ مردمی دستِ

ترین  است. شناخته بلوغ و رشدِ آن در آمریکای التین بوده. در این منطقه، از مارکسیسم و الهیات رهایی بخش تاثیر گرفته

رزیل است. او و جنبشِ آموزشِ مردمی از نظرات جان دیویی اهلِ ب 661رِ مربیِ این آموزش در آمریکای التین و جهان پائولو فریه

 ")پار=پی اِی آر( 662جویانه پژوهش عملِ مشارکت"جا،  های آن در آن کنند. یکی از جلوه و آنتونیو گرامشی عمیقا استفاده می

 است. 

                                                                 
ر موقع که مشتری کند تا ه می  سازد که اطالعات را در مغزش ذخیره رِ و ایوان ایلیچ، از فراگیرنده یک کارمند بانک می آموزشی که در نظر فریه - 660

 )معلم( خواست، عینا به او تحویل بدهد.
661 - Paolo Freireی  (.آموزشِ محرومان )با ترجمه1997-1921گر، اهلِ برزیل ) تسهیل-پردازِ نامدارِ آموزشِ انتقادی، فیلسوفِ آموزشی، مربی : نظریه

 ایوان ایلیچ بوده است. رِ از همفکرانِ ترِ احمدِ بیرشک( از او به فارسی ترجمه شده. فریه منقح
662 - Participatory action research 
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66۳مند )جماعتِ تصمیمی( جماعتِ هدف
 

 

ی باالیی از چسبندگیِ اجتماعی و  شود تا درجه اش طراحی می داری است که از اولِ شروع ( برنامهاین نوع جماعت، گروهِ اقامتیِ )مسکونیِ

سیاسی، مذهبی یا معنوی دارند و اغلب،   مند )تصمیمی(، معموال بینش مشترکِ اجتماعی، ی هدف کار تیمی داشته باشد. اعضای جامعه

مند )تصمیمی(  اند. جماعات هدف های و منابع شریک هم ان معموال در مسئولیتکنند. آن سبکِ زندگیِ بدیلی )جایگزینی( را دنبال می

، 664گرایان های نجات گاه ها، خلوت کمون  ها، روستا، صومعه زیست(، بوم خانه، کو لیوینگ )هم های اشتراکی، جماعاتِ هم شاملِ خانوار

های امالک یا مالکانِ  که با معرفیِ بنگاه جای این مند )تصمیمی(، به هدفی جماعتِ  اند. اعضای تازه های مسکن ها، و تعاونی کیبوتزها، اَشرام

 شوند. مالک نباشد( انتخاب شوند، عموما از سوی اعضای فعلیِ جماعت انتخاب می-زمین )اگر جماعت خود

 ها  گی ویژه

 هدف

اف ممکن است شراکت در منابع، ایجاد ی این اهد مند )تصمیمی( در جماعات مختلف با هم فرق دارد. از جمله هدفِ جماعاتِ هدف

 روستاها باشد. مثل بوم  و سبکِ زندگی پایدار از نگاه محیط زیستی،  محور،-های خانواده محله

 

   انواع این جماعا 

ت. ی اشتراکی اس خصوص در جماعاتِ معنوی، سفره  به  ی مشترک، ای معنوی دارند. یک رویه ها سکوالرند، دیگران پایه بعضی از این

فردی، و خودکفایی -زیستیِ خودخواسته، رشد میان های برابری جویانه وجود دارد. سایر خصوصیات ساده معموال، تاکیدی بر روی ارزش

 است.

 

کنند. بعضی از این  تامین می 665یا افراد ناتوانِ رشدی  ها، خانمان بی  گان، زده های محرومی مثلِ جنگ بعضی جماعات خدماتی برای جمعیت

ی امن برای زندگیِ کسانی فراهم  اندازند. جماعاتِ دیگر، مثلِ کاستانیای نَشویل در تِنِسی، محله ات مراکز آموزشی یا بهداشتی راه میجماع

                                                                 
663 - https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community  
اندن و نجات پیداکردن از جنگ، بمبِ اتمی، بالیای طبیعی، ی پناهگاهیِ کسانی است که معتقدند باید برای دورم گاهِ نجات: مجموعه خلوت - 664

ممکن   همین دلیل، بنیاد زندگی کرد. به-ی آخرالزمانی باید تا حدِ ممکن مستقل، خودگردان و خود های صنعتی و شهری، یا هاویه ها و مزاحمت آلودگی

ی  بینی برای بقا و نجات در آن لحظه نوع پیش شود همه سعی می  ها، گاه لوتشان را دور از شهرها و روستاهای پر تراکم بسازند. در این خ است مجموعه

به بعد در آمریکا ظهور کردند و از سال  1950ی  اضطراری تامین شود از جمله پناهگاه زیرزمینی. این  جماعات چه از نوع دینی یا سکوالرشان، از دهه

 کنترلِ شدیدِ افکار عمومی قرار گرفتند. هنوز هم نوعِ آخرالزمانیِ این جماعات خبرساز هستند.  در جونزتاون، زیر "ی مرگ فرقه"ی  با فاجعه  هم، 1987
 بلوغ-، مادرزادی یا در دوران رشد پیشا های جسمی یا ذهنی اعم از ناتوانی - 665

https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
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"درامدِ مختلط"ای با  شکلِ محله کنند. بعضی جماعات هم به کنند که اردوی بازپروری را ترک می می
شکلی که   به  کنند، عمل می 666

مند )تصمیمی( تالش  کنند. خیلی از جماعات هدف تی ای را کم کنند که محالت تمایزجو در یک منطقه ایجاد میهای جمعی آسیب

"مِلّــت-خرده"ای مسکونی معمول است. بعضی از این جماعات هم  های اجتماعی ای را کم کنند که درون منطقه عدالتی کنند بی می
667 

 ."تاون کریستیانا فری"هستند، مثلِ 

 

 عضویتانواع 

مندانی شروع  مند )تصمیمی( فرایند گزینشی دارند که از عالقه خیلی از جماعات انواع مختلفِ سطح عضویت دارند. معموال جماعات هدف

ی گزینش جماعت با اعضای بعدی مصاحبه می کند یا در بعضی موارد هر  ها کمیته آیند. بیشتر وقت شود که برای بازدید از جماعت می می

عضو  دارند. بعد از این که بازدیدکننده پذیرفته شد، "عضویتِ مشروط"ی  کند. بعضی شان دوره در جماعت با او مصاحبه میکس دیگری 

کند.  شان را دوباره ارزیابی می جدید تا مدتی موقتی و مشروط است )این مدت اغلب شش ماه  یا یک سال است( و بعد، جماعت عضویت

دهی یا مزایای جماعتی برای  اعتبارِ رای شود. در خیلی از جماعات، پذیرفته شد، بعدها عضو تمام عیار می عموما، پس از این که عضو موقتی

 اعضای موقتی کمتر از آنانی است که عضو تمام عیارند. 

 

های مومنینِ صدرِ  گیری از رویه شوند که خواهان سرمشق مند )تصمیمی( مسیحی معموال از کسانی تشکیل می جماعات هدف

کنند تا ایمان  ی کوه مسیح( به عنوان الگو، تالش می اند. اعضای این جماعات، با استفاده از کتاب اعمالِ رسوالن )یا اغلب، خطابه مسیحیت

کنند  مند )تصمیمی( مسیحی سعی می شان را به شکل بافتی جمعی به شکلی عملی به واقعیت درآورند. این جماعات هدف فردی

ی روتبا در این  ، برودِرهوف وخانه"راه ساده"ا زنده کنند و حیاتِ رحیمانه و پذیرایی را تمرین کنند. جماعاتی مثل های عهد جدید ر آموزه

که معیارهای عضویت سختی دارند، برای بازدیدکنندگان باز هستند و مثل یک سری  گیرند. این جماعات، با این طبقه بندی جا می

 نیستند. گیر  مند )تصمیمی(، گوشه جماعات هدف

 

 54سی( بررسی ای گزارش می کند که  آی  مند یا تصمیمی )اف فهرست منتشره از طرف جامعه ی جماعات هدف 1995در ویرایشِ سالِ

درصد هم مکان شهری و هم روستایی داشتند،  10درصد شهری ،  28  درصدِ جماعاتی که فهرست شدن را انتخاب کردند، روستایی بودند،

 ردند.درصد مشخص نک 8و 

  انواع حکومت

                                                                 
 ارند.هایی که از نظرِ طبقاتی متمایز نیستند. یعنی تماما تیپِ فقیر نشین یا غنی نشین ند  سازی شهرک - 666
 دولت فرق دارد.-دولت یا ریز-ملت. ملتی بسیار کوچک که هیچ دولتی آن را به رسمیت نشناخته. با خرده-یا ریز - 667
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درصد(، که تصمیمات به شکلی از  64ساالرانه( است ) مند )تصمیمی( دموکراتیک )مردم ترین شکل اداره در جماعاتِ هدف رایج

درصد  11کند،   درصد این جماعات را اداره می 9یا خودکامه هم،  مراتبی )پایگانی( سلسلهگیری اند. ساختار  سازیِ اجماعی یا رای  تصمیم

کنند. خیلی از جماعاتی که اوایل به رهبری یک فرد  درصد مشخص نمی 16اند، و  مراتبی )پایگانی( سلسلهترکیبی از ساختار دموکراتیک و 

 668اند. ترِ حکومت تغییر جهت داده شدند، در سالیان اخیر به شکلِ دموکراتیک یا گروهی کوچک هدایت می

========================== 

 ببینید:این ها را هم 

 شهری  سوسیالیسم آرمان - مند )تصمیمی( فهرست جماعات هدف - همکاری – باغ جماعتی

Utopian socialism,  List of intentional communities, Cooperation,   Community garden 

 مند: های مرتبط با بحث جماعتِ هدف سایت

Intentional community,  ntentional Communities WikiI,   Intentional Communities website,  

,  Diggers & Dreamers UK directory & Journal,  Intentional Community For Media and Spirituality

The Twitter Age Embraces ,    eurotopia European Directory of Communities and Ecovillages

International Communes Desk, The New York Times slideshow by – Communal Living 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 /https://www.ic.orgمند نک:  های هدف برای آشنایی با بنیادِ جماعت - 668

https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_intentional_communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperation
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_garden
https://curlie.org/Society/Lifestyle_Choices/Intentional_Communities/
https://curlie.org/Society/Lifestyle_Choices/Intentional_Communities/
http://wiki.ic.org/
http://www.ic.org/
http://www.diggersanddreamers.org.uk/
http://community.cultureunplugged.org/
https://www.nytimes.com/slideshow/2010/09/19/style/BUSHWICK09192010.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2010/09/19/style/BUSHWICK09192010.html
http://www.eurotopia.de/
http://communa.org.il/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://www.ic.org/
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669سازماندهیِ جماعت
 

شوند که بر  کنند در سازمانی جمع می میسازماندهی جماعتی فرایندی است که در طیّ آن مردمی که در مجاورت هم زندگی 

 کند. شان عمل می اساس محورِ منافعِ شخصیِ مشترک

 

گیرند که تغییرِ  کنند، عموما فرض می تری را ترویج می سازیِ اجماعی برخالفِ آنانی که جماعت  گانِ جماعتی، ه سازماندهند

قدرتان قدرتِ جمعی بیافریند. سازماندهیِ جماعتی،  برای بیی اجتماعی است تا  ضرورتا نیازمندِ مناقشه و مبارزه 670اجتماعی

گیرد، این نکته به آن  عنوانِ هدف مرکزی در نظر می گی کند، به  تولید قدرتِ بادوام را برای سازمانی که جماعت را نماینده

رد. مثال در حالتِ آرمانی، سازانِ کلیدی در طی گذشتِ زمان، در طیفی از مسائل تاثیر بگذا دهد تا بر روی تصمیم فرصت می

دهد.  های سازماندهیِ جماعتی، قبل از گرفتنِ تصمیمات مهم، بر سرِ میزِ گفتگو جایگاهی می این امکان به گروه

کنند و به  می  کنند، ائتالف را تسهیل کنند و آنان را شکوفا می گانِ جماعتی با رهبرانِ محلیِ جدید کار می دهنده سازمان

 کنند.  رها کمک میشکوفاییِ کارزا

 

 

 

 

 

                                                                 
669 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing  
  های اجتماعی، ای است در نظمِ اجتماعیِ یک جامعه. تغییر اجتماعی ممکن است شاملِ تغییراتی در طبیعت، نهاد کاری تغییر اجتماعی دست - 670

اجتماع صورت  اقتصاد، سیاست،  شد که: تغییر اجتماعی در دین،  زمانی یاد گرفته می  ریخِ قدیم هم،رفتارهای اجتماعی، یا روابط اجتماعی باشد. در تا

 گیرد، رهنمودی که راهبردی بسیار مفید برای شناساییِ تغییراتِ الزم است. می

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing
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   6۷۱جماعت سازی

هایی است که به سمتِ ایجاد یا تقویتِ جماعت در میان افراد موجود در یک منطقه )مثل یک  ی روال سازی عرصه جماعت

چترِ شکوفاییِ  ها در زیر بعضی وقت  شوند. این مفهوم، )عالقه و منفعتِ( مشترک هدف گیری می  محله( یا افراد دارای یک عُلقه 

 آید. حساب می به 672جماعتی

 

گیِ دستِ   های ساده مثل غذای خانه تواند استفاده شود، که از دورهمی هایی با تنوع گسترده می سازی روال برای جماعت

های  ی عمومی و پروژه تر مثلِ جشنواره مقیاس-های بزرگ تواند باشد، تا تالش های کوچک کتاب می و کلوپ  673جمعی

 کند. گانِ محلی را درگیر می کننده جای پیمانکاران غریبه، شرکت ای که به انیساختم

 

عنوان  نبودِ آشکار جماعت در این جوامع را به  اند، های صنعتی سازی در ملت های جماعت اندرکارِ تالش گرانی که دست کنش

سازی را  است جماعت بینند. آنان ممکن مند می و ظهورِ بسیاری از رفتارهای آسیب 674گیِ اجتماعی علتِ کلیدیِ پاشیده

ای بدانند که در غیر آن صورت در افراد پراکنده  عنوانِ ابزارِ افزایشِ عدالتِ اجتماعی، بهروزیِ فردی، و کاهش تاثیرات منفی به

 آید.     وجود می به

 

 

 

                                                                 
671 - /wiki/Community_buildinghttps://en.wikipedia.org  
شوند تا اقدامِ جمعی انجام بدهند و   اعضای جماعت دور هم جمع می»کند که  عنوانِ فرایندی تعریف می  سازمان ملل شکوفاییِ جماعتی را به - 672

گران، شهروندان و متخصصانِ  ، کنشهای رهبران مدنی این اصطالح، مفهومی است گسترده که به روال "هایی برای مشکالت مشترک بیافرینند. حل راه

 پذیرتر.  تر و انعطاف های محلیِ قوی ها هستند، معموال با هدف ساختنِ جماعت دنبال بهبودِ وجوهِ متعددِ جماعت شود که به دخیل اطالق می
673 - Potluckگیرد. عهده می ای که هر کس سهمی از کارها را به : دورهمیِ جماعتی 
شده هم باشد و در جوامع توتالیتر، هدف اصلیِ   تواند مهندسی شدن جامعه است که می  گیِ اجتماعی، اتمیزه یدگی و پراکندهشکل نهاییِ این پاش - 674

 مهندسیِ اجتماعی است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_building
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 6۷5گرایی )کامیونیتاریانیسم( جماعت

ی این باور است که هویت و  اش بر پایه کند. بحث اصلی رتباطِ بین فرد و جماعت تاکید میای است که بر ا گرایی فلسفه جماعت

گرایی معموال در  ی روابطِ جماعتی شکل می گیرد. جماعت واسطه شخصیتِ اجتماعیِ فرد با تاثیر کمتری از فردگرایی، بیشتر به

نِ جماعت مردم در یک مکان مفروض )موقعیتِ جغرافیایی( ها در بی کنش ی برهم مجموعه"معنای  تر، به معنای فلسفیِ گسترده

حساب  تواند به است، هر چند که خانواده همْ جماعت می "ی مشترک، یا افرادِ با تاریخ مشترک های با عُلقه یا در بین جماعت

از ثباتِ کلِ جامعه تُندی که  "بگذار بگذردِ"های  گرایی معموال به شدت مخالف فردگرایی است و با سیاست بیاید. جماعت

 کنند توافق ندارد. پوشی می چشم

 کامال فرق دارد.  676مداریِ نوین( کامیونیتاریانیسم با کامیونالیسم )کمون

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

675 - https://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism  
 شده است. اصطالح در این کتاب معرفی این - 676

https://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism
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  6۷۷گردانی محلی-جهانی

این اصطالح به معنای گردانی )لوکال( است.  گردانی )گلوبال( و محلی ی جهانی واژه زهگردانی )گلوکالیزِیْشِن(، آمی محلی-جهانی

های معاصرِ  در نظام ای و بومی منطقه های متفاوت مو به موی گرایش  کردن، و احصا و مراعاتِ رخدادِ همزمانِ جهانی"

انگارانه از  های ساده بازنمای چالشی است در برابر برداشت"گردانی  محلی-جهانی"است. مفهوم  "سیاسی و اقتصادی  اجتماعی،

دهد که  گردانی نشان می محلی- های سرزمینی به کل سیاره. جهانی دهیِ خطیِ مقیاس تعمیم شکلِ هگردانی ب یهای جهان فرایند

 اند. همزمان در حال وقوع ایْ ی سطوح محلی و منطقه ای و جهانی همراه با اهمیتِ فزاینده ی سطوح قاره اهمیت رشدیابنده

ی  در باره 1997ی بازرگانیِ هاروارد دیده شد. در کنفرانس  امهن در فصل 1980ی  این اصطالح بار اول در اواخر دهه

به معنای "گردانی  محلی-شناسی به اسم رولَند رابرتسون اظهار کرد که جهانی ، جامعه"های بومی گردانی و فرهنگ جهانی"

 "ست.ا  ی محلیها و مراعاتِ مو به موی گرایشروایی  جهان -یا حضورِ توامِ –همزمانیِ 

 

است یا این که با این دو مشخص شده و  "ی محلی و جهانی بازتاب هر دو مالحظه"لی که صفت است، بنا به تعریف م-جهانی

  678یابد. هویت می

 ها دهیِ جماعت کاربرد در سازمان

شود که مشکالت اجتماعی را نه محلی و نه جهانی  دهیِ جماعتی اطالق می دهیِ جماعت به سازمان گلوکالیزم، در سازمان

شناسد که به شکل  دهی را ضروری می های سازمان  روالآن  و داند )یعنی گلوکال(، مرتبط می  هم به  ، بلکه همبسته و بیند می

عموما با مفهوم  دهیِ گلوکالْ های سازمان ها و تکنیک د. شگردنکن همزمان به مشکالت محلی و مسائل جهانی توجه می

بنیاد، -بازی، خالقیت، شادمانی، آموزش مردمی همتا»ند، و با این تاکیدی که بر همراهی دار "ی جماعتی دهیِ تازه سازمان"

 ها متمایزند. از سایر روش دارندْ «"ماندنِ آن حدّ بهداشتی گریِ تا آزمایش" گریِ فرهنگی، و کنش

 

های  ها )جماعت جماعت دهیِ سازمان ، خواهانِیکارکرد جماعتیِ سازمانِیعنی ، محلی-جهانی ترین الگوهای عملِ یکی از شایع

شکل  مشکلی مشترک است که بهحولِ عالقه و منفعت، یا یک یک نیاز، حولِ کارکردی( به دورِ یک کارکرد است )یعنی، 

                                                                 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalizationاست:  هایی از این نوشته در این جا آمده بخش - 677
های  کنند، شرکت هایی که از این تحلیل واقعیت استفاده می لین گروهی مفاهیمِ فرهنگ بشری در دنیای امروز، او شدن همه طبقِ معمولِ کاالیی - 678

شان، کاال و خدمات مناسب هر فرهنگ و  های شان را در سراسر بازار، تمرکز زدایی کنند تا نمایندگی کنند مدیریت اند که سعی می تولید کاال و خدمات

ی همرنگیِ  تری برسند. البته این مفهوم قطعا در جهت برعکس کردن روند سلطه تر و بزرگ های نهاییِ هر چه متنوع جغرافیایی را عرضه کنند و به بازار

 های اصیلِ مفروضِ خود را خواهد یافت. ی جهان وضع شده و کاربرد همه

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization
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درک عمیق  کند )مثال بر درک و فهمِ عمیق مسائل تاکید می یکارکرد جماعتیِ گذارد(. سازمانِ محلی بر مردم اثر می-جهانی

زی، و منافع جماعتی(، بر راهبردهای تغییر )مثال، آموزش مردمی، اقدام مستقیم، و مشارکت(، و بر روی مندسا قدرت، توان از

 یْکارکرد جماعتیِ کنند. اهدافِ سازمانِ را ترویج می "سازیِ پذیرا و دربرگیرنده شبکه"همرسانش و تبادلِ راهبردهایی که 

-همزمان با توجه به مشکالت جهانی درنگِ جماعتْ بی ر رسیدن به نیازِمنظو به مها از راهِ اقدام مستقی دهیِ جماعت سازمان

مندسازی جماعت، و  های توان ی اعتراضیِ خود، واسطه های کارکردی به مثابه اَشکال یگانه محلی است. برای این کار، جماعت

های  های کارکردی شامل پروژه ماعتپسند ج های مردم کنند. مثال شده عمل می های رفاه اجتماعیِ نهادینه های نظام جایگزین

های  ، مشارکتِ خوراکی، و سایر شکل679های جماعتی، مراکز فنّاوری جماعتی، بازارهای اقتصادیِ اهدا ای از نوع باغ جماعتی

 اند.   دو سویهیاریگریِ گریِ مجاز و  کنش

 

 

 

 

 
                                                                 

679 - RRFMد اهدا که نوعی اقتصاد ی  اقتصا یافته از جمعِ افرادی که بازاری موقتی بر پایه : جنبش بازار کامال رایگان، جنبشی است افقی، سازمان

شوند، و  دارْ تهاتر یا فروخته نمی دهند. اقتصاد اهدا یا فرهنگ اهدا شکلی از مبادله است که در آن خدمات یا کاالهای ارزش جایگزین است تشکیل می

های اجتماعی در یک فرهنگ  رها و سنتشوند. هنجا بخشیده می "پاداشی در آینده"یا  "درنگ پاداشِ بی"جای آن بدون توافقی صریح و آشکار برای  به

شوند. این رویه  ی صریح و آشکار کاال یا خدمات برای پول، یا هر کاال یا خدمت دیگری بخشیده نمی شکل مبادله اند. هدایا به اهدا بر عمل بخشیدن حاکم

 شوند.  شود مبادله می راحتاً در عوض ارزشی که دریافت میها کاال یا خدمات از ابتدا و ص با اقتصاد تهاتر یا اقتصاد بازار در تضاد است، که در آن
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 ساالری )سوسیوکراسی( جماعت

 

های   محیط برای آفرینِشِ هایی حل است که به دنبالِ دستیابی به راه  ویا، نوعی نظامِ حاکمیتییا حاکمیتِ پ  6۸۰ ساالری جماعت

ی متفاوتِ این نظام، در استفاده از توافق و رضایت در  مشخصه است. وکار مولد ها و کسب طور سازمان اجتماعیِ موزون و همین

هایی که همدیگر  سازی، پس از بحثِ بینِ آدم تصمیماستفاده از  طور جای حاکمیتِ رایِ اکثریت؛ و همین سازی است به تصمیم

 است. تر و دوباره مطرح شده ی جوامع، تکمیل عنوان رهیافتی برای اداره شناسند. این بحث از اواخر قرن بیستم به را می

 

کارآفرینِ هلندی ابداع  ایِ سوسیوکراتیک )اس سی ام( را شخصی به نام ژرارد اِندنبورگ، مهندس برق و روش سازمان حلقه

ای است از کاربردِ  ی تازه گرها و مربیانِ صلح است. این روش نمونه های بِتی کادبِری  و کیز بوکه، کنش  کرد که بر اساس اندیشه

   رهیافت سوسیوکراسی.
 ها ریشه

ی  شده؛ و کراتیا که به طبقه تهیا معاشران گرف  همکاران،  ی التینِ سوسیوس به معنای رفیقان، ی سوسیوکراسی از کلمه کلمه

 بینیم. و سوسیوکراسی می  دموکراسی،  کراسی، افالطون  طور که در آریستوکراسی، همان  کند، حاکم )ساالرها( اشاره می

 

شناسی به  شناسی باشد، جامعه ی جامعه واژه-جعل کرد، تا موازی 1851اگوست کُنت فیلسوف فرانسوی این واژه را در سال 

 کند. های اجتماعی را مطالعه می ی سازماندهیِ خود مردم به شکل نظام می که نحوهمعنای عل

 

ی مردم  های علمی برای پاسخ به نیازهای همه از روش قاعدتاً باشد شناسان از جامعهمرکّب که کُنت معتقد بود که حکومتی 

برای  شا  در مقاله 1881در سال  "فرانک وارْد لستر"شناس آمریکایی  ی حاکم. جامعه و نه فقط برای طبقه  کند، استفاده می

  فعاالنه طرفداری کرد. ، از سوسیوکراسین، برای جانشینیِ رقابت سیاسی ناشی از رای اکثریتی پِ ماهنامه

 

                                                                 
680 - https://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy       https://www.sociocracy.info/  

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy
https://www.sociocracy.info/
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( گسترش داد. او 1892( و عواملِ روانیِ تمدن )1883شناسی پویا ) های جامعه اش را از سوسیوکراسی در کتاب وارْد برداشت

بود، و زمانی را  نیازمند خواهد  دیده قد بود که اگر کشوری قرار باشد موثر اداره شود، به  افکارعمومیِ بشدت آموزشمعت

تر در باره  و علمیر، به بحثِ موثرتر، غیرِشورمندتر  ورزیِ معاص ی سیاست دارانه کرد که سرشتِ عاطفی و جانب بینی می پیش

ترِ دولت، یعنی سوسیوکراسی متحول  رفته   این ترتیب، دمکراسی سرانجام به شکلِ پیش شد. به مسائل و مشکالت تسلیم خواهد

 شود. می

 سوسیوکراسی در طیِ قرن بیستم

نظراتِ وارد را روزآمد و   گرِ صلح، و همسرش، بئاتریس کَدبِری، کنش صلح گرِ هلندیِ گرا، مربی و تالش کیز بوکه، صلح

ی  هافنِ هلند در میانه ی بیلت ها در اولین ساختار سازمانیِ سوسیوکراتیک در مدرسه اجرای آنتر کردند. این کار را با  گسترده

سوسیوکراسی را شکلی از گرداندن یا مدیریتِ  انجام دادند. این مدرسه هنوز وجود دارد: کارگاه جماعتیِ کودکان. بوکهْ 20قرن 

در  "یک انسان، یک رای"ی اجماع است. این کیفیت با قانونِ  یهگیرد و بر پا دید که برابریِ افراد را مفروض می امور می

جا که به تصمیمی  کنند تا آن تواند عملی شود که با هم استدالل می شود، بلکه با گروهی از افراد می دموکراسی بیان نمی

 بخش باشد. برسند که برای هر یک از آنان رضایت

 

استفاده کرد، که از آن به   681"روالِ کواِیکری اسازیِ اجماعی ب تصمیم"سی از های سوسیوکرا کردنِ آرمان بوکه برای عملیاتی

آموز و معلم  که در  دانش 400اش بود با تقریبا  کرد. مورد دیگر مدرسه های سوسیوکراتیک یاد می عنوان یکی از اولین سازمان

کردند که از  رسیدند. افراد هر گروه بعدا قبول می می دو سویه به تصمیمِ قابلِ قبولِ تکِ افرادِ همکار هفتگیِ تک های کالمی هم

تواند انجام شود، دقیقا فضایی کامال متفاوت با  فقط هر وقت که به توافق مشترک برسیم هر اقدامی می"تصمیم پیروی کنند. 

 شود. ی رای اکثریت زاییده می  چه که از قاعده آن

 

 شمرد: می "ی اساسی قاعده"سه  بوکهْ "

                                                                 
681 - QUAKERSی فیض )پیامبر، روحانی، خادم( اند. از مسیحیتِ انگلیکن  کلیسا و بی واسطه کتاب، بی مناسک، بی تشریفات، بی هی دینی که بی: گرو

ی  کنند. سکوت کواکری به منزله گونه ساختار رهبری و جلسات نیایشی است که در سکوت برگزار می شانن عدم وجود هر های اند. یکی از شهرت برآمده

جای وحیِ خاص  المثل است. به نورِ درونی )وحیِ منتشر( به ها ضرب سالم و ممکنِ عبادت، به آنان اختصاص دارد که در بینِ انگلیسی زبان تنها شکلِ

، خواهی، صلح طلبیِ فعال شان در جهان به ترقی اند. مواضعِ شدت ساده زیست و به  دهند، ضدِجنگ خورند. سربازی نمی معتقدند. به کتابی قسم نمی

نامِ کالرکز )پوتین( و کواِیکر اوتز )غالت( از اینان در دنیای اقتصاد بسیار  خیرخواهی و دیگرگزینی مشهور است. دو شرکتِ تولیدیِ بسیار قدیمی و خوش

ر این باره نک: سازی دِلفی. باز هم د شناسند. نک: بریتانیکا و مقایسه شود با تصمیم ها روال خود را متفاوت از اجماع می مشهورند. کوایکر

making/-decision-quaker-/understanding2012/08https://blog.fsmn.org/  ،

consensus/-making-decision-speak.com/quakerhttps://quaker  ،

making-https://www.afsc.org/testimonies/decision 

https://blog.fsmn.org/2012/08/understanding-quaker-decision-making/
https://blog.fsmn.org/2012/08/understanding-quaker-decision-making/
https://quakerspeak.com/quaker-decision-making-consensus/
https://quakerspeak.com/quaker-decision-making-consensus/
https://www.afsc.org/testimonies/decision-making
https://www.afsc.org/testimonies/decision-making
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 ی اعضاء باید توجه شود و فرد باید به منافعِ همه احترام بگذارد. ه به منافعِ همهاین ک -1 

 بتواند آن را بپذیرد. از جمع حلی که هر کسی تواند انجام بگیرد بدون راه هیچ اقدامی نمی -2 

 باید آن را بپذیرند. ی اعضاء  همه  شود، گرفته می "آراء اتفاقِ به"وقتی تصمیمِ   -3 

 

است.  انتخاب کرده قبالً گیرد که  هر گروه می "باالتری سطح"گانِ تصمیم را گروهِ نماینده  هی نتواند به تصمیمی برسد،اگر گرو

تصمیماتِ جزیی و "ش نفری برای شِ-های کوچک ترِ پنج با کمیته  ر،نف 40حداکثر تا ساز بایستی  ی گروهِ تصمیم اندازه

شود تا تصمیم  ها  انتخاب می گان از سوی این گروه تر ساختاری از نمایند زرگهای ب محدود است. برای گروه "تر تفصیلی

  682بگیرد.

 

شود  دهد. برای فرایندِ موثربودن، اعضاءِ هر گروه باید به هم اعتماد کنند، و ادعا می این الگو اهمیت زیادی به  نقشِ اعتماد می

و مدیریت مدنی به کار   وقتی که این الگو در اداره شود.  تر می عمیق سازی که این اعتماد در طیِ دفعاتِ تکرار این روشِ تصمیم

فقط در صورتی که افراد  "ای بورزند. کنند عالقه شان زندگی می شوند به کسانی که در نزدیکی وادار می"ها  شود، آدم می گرفته

آید. در  وجود می ی سوسیوکراتیک به اداره کار بگیرند، سطح باالترِ بعدیِ هاشان به باشند که این روش را در محله یادگرفته

 را ایجاد کنند. "دهی به جهان نشستِ جهانی برای اداره و نظم"شوند تا  گانی از باالترین سطوحِ محلی انتخاب می  نهایت، نمایند

 

ظن و نفرت،  ترس، سوءِ ها کند. در آن موقع، بعد از سده ها غلبه می ای تازه دارد که در میان انسان هر چیزی بستگی به روحیه"

ی ثابتِ هنرِ )مهارتِ( سوسیوکراسی و  آید ورزه نظر می یابد. به ی آشتی و اعتمادِ دو طرفه در بیرون ما گسترش می نوعی روحیه

ی مسائل جهان  ای که راهِ حلِ واقعیِ همه روحیه  کند، آموزشِ الزم برای آن بهترین راهی است که در آن این روحیه رشد می

 "ن بستگی دارد.به آ

 ی معاصر در تاربه

اصول بوکه را تکامل   ی بوکه، ژرارد اِندنبورگ، مهندسِ برق و شاگردِ سابقِ خانواده 1970های  و سال1960ی   در اوایلِ دهه

یط خواست در مح اش شد. او می اش بود، و بعدا صاحب کار گرفت که مالِ والدین بخشید و در مدیریتِ شرکتِ مهندسیِ برقی به

                                                                 
ترین  ود، چیزی که در نظرِ بعضی، عاقالنهش هم رای اکثریت و هم نظامِ نمایندگی دور زده می  نفری، 40بینیم که در سطح محدود  جا می در این - 682

گی تسلیم شده. در دنیای   حلِ مشهورِ نماینده شود، درعینِ وفاداری به نظامِ اجماع، به راه ی حمار است. اما وقتی جمعیت زیاد می راه و رعایتِ قضیه

 طرح است. هایی برای اِعمالِ دمکراسیِ مستقیم در جماعات بزرگ م حل راه  معاصر و کتابِ حاضر،
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متوجه هم شده بود  اِندنبورگبود.  ی بوکه تجربه کرده ای را تکرار کند که در مدرسه همکاری و هماهنگی وحالِ حس وکارْ کسب

شان به  های سازی قبل از تصمیم تا، نمی توانست منتظر کارگران شود  که در تولیدِ صنعتی با نیرویِ کار متنوع و متغیرش

فیزیک، سایبرنتیک )علمِ کنترل و  از قیاس استفاده کرد تا درک خود را از اوی حل این مشکل، یکدیگر اعتماد پیدا کنند. برا

د و پارچه کند و نظریات اجتماعی، سیاسی و آموزشیِ اگوست کنت، وارْ گیری در حیوان و ماشین( و تفکرِ سیستمی یک ارتباط

، این اصول را بر روی بود آشنا شدههای مکانیکی و برقی  منظاطرزِ کارِ  بابوکه را تکاملِ بیشتری ببخشد. از آن جایی که 

 های انسانی پیاده کرد. نظام

 

ی  روشِ سازماندهیِ حلقه"ای ابداع کرد به اسمِ  روشِ رسمیِ سازمانی اِندِنبورگ ها آزمایش و کاربرد، بعد از سال

بود  "ایِ اتفاقی فرایندِ بازخوردِ حلقه"اش  ها اسم وقت بود، که آن "ای فرایندِ بازخورد حلقه"ی  بر پایه اوروشِ  "سوسیوکراتیک.

ایِ  دهیِ حلقه گویند. روش سازمان می)دورهای بازخوردی( بازخوردی  های ای و لوپ و امروزه عموما به آن فرایند حلقه

وار  حلقه، اما این سلسلهْ کند استفاده میهای یک سازمان  ها یا دپارتمان ها متناسب با واحد مراتبِ حلقه سوسیوکراتیک از سلسله

 های بازخورد را در باال و پایینِ سازمان تشکیل دهند. شوند تا لوپ پیوندهایِ بینِ هر حلقه با هم ترکیب می–است 

 

شوند، نیازمندِ توافقِ  گزاری، آنانی که مربوط به تخصیصِ منابع و محدودسازیِ تصمیماتِ عملیاتی می ی تصمیماتِ سیاست همه

شده در  های تعیین روز از طرفِ رهبرِ عملیات در چارچوبِ سیاست- به-ای یک حلقه است. تصمیماتِ عملیاتیِ روزی اعض همه

ای  گذارند از سویِ حلقه ای که بر قلمروِ بیشتر از یک حوزه اثر می گزاری . تصمیماتِ سیاستشود می گرفتههای حلقه  نشست

های پیوندخورده که بر اساس توافق و مجوز  ه تشکیل شده. این ساختارِ حلقهشود که از نمایندگانِ هر حلق باالتر گرفته می

شان مراقبت  ها و اعضای ترازیِ حلقه  سنگی و هم کنند و همزمان هم، از هم گیرند کارامدیِ سلسله مراتب را حفظ می تصمیم می

 کنند. می

 

هم،  شروع به  70ی  کاربردهایش از اصولِ بوکه.  در نیمهشروع کرد به آزمایش و اصالحِ  1960های  ی سال اِندنبورگ در میانه

 کار بگیرند و نهایتا شروع کرد به کار با هر نوع تشکیالت. هایش را به وکارهای دیگر کرد تا روش مشورت با کسب

 

وع کردند به کمک به و شر  ردام بنیاد کردند،تِر مرکزِ سوسیوکراسی را در رُویک رَیمِ ، اِندنبورگ و همکارش آنه1980ی  در دهه

 کار بگیرند. ههای دیگر در هلند تا این رهیافت را ب سازمان

 اصولِ اساسی 
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ای منتشر شد تا تاکید کند که فرایندِ گزینشِ افراد  صورتِ اصول چهارگانه نبورگ در اصل بهسازیِ سیاستیِ اِندِ روشِ تصمیم

شده، این روش حاال به صورتی تدریس  طور که در پایین گفته د. همانان ها هم، متاثر از فرایند توافق ها و مسئولیت برای نقش

 آن روش را بر سه اصل ابداع کرد: نبورگ از اولِشود که اِندِ می

 سازیِ سیاستی حاکم است )اصل یک( توافق بر تصمیم

شده از طرف  اعالم یعنی، وقتی که توافق  باشد، ی وجود نداشته"مخالفتِ بزرگ"شوند که هیچ  تصمیمات وقتی گرفته می

ی تواناییِ  شوند و بر پایه باشند و استدالل آورده "مستدل"ها باید  باشد. مخالفت گان وجود داشته کننده ی شرکت همه

شوند، اگر چه  ی تصمیماتِ سیاستی با توافق گرفته می همه .683کننده برای کار مولد در راستای اهدافِ سازمان باشند مخالفت

روز معموال -به-ها، تصمیماتِ عملیاتیِ روز سازیِ دیگری توافق کند. در چارچوبِ این سیاست روش تصمیمگروه ممکن است با 

شنیده شود. این  فردِ ذینفعنگرانیِ هر  شود تا دل ها عموما ارزش باالیی داده می شوند. به مخالفت می  به شکل سنتی گرفته

شود که تمرکز بر مخالفت قبل از هرچیز منجر به  د. تاکید میشو نامیده می "دروگریِ مخالفت"ها  فرایند بعضی وقت

 شود. سازیِ کارامدتر می تصمیم

 

 ها )اصلِ دوم( سازماندهی در حلقه

ی مراتب، آن ساختارِ قدرت خودگردان. اما این سلسله- های نیمه مراتبی از حلقه تشکیالتِ سوسیوکراتیک ترکیبی است از سلسله

های خود را در دستیابی  گیری، و کنترلِ فرایند سازند. هر حلقه مسئولیتِ اجرا، اندازه می خودکامه های سازد که سلسله را نمی

های سازمانِ بزرگتر است؛ ضمنا برای  اش دارد. حلقه بر قلمرو مسئولیتی حاکم است که در چارچوبِ سیاست به اهداف

، به این معنا که از هر حلقه و "آموزشِ یکپارچه"به اسمِ  ای وجود دارد است. نکته تکِ اعضاء هم مسئول شکوفاییِ خود و تک

رسیدن به برای شان و  ی فعالیت و در حوزه  684گر ماندن رود که مشخص کنند چه چیزهایی برای رقابت اعضایش انتظار می

 شان نیاز دارند که بدانند. حلقه اهدافِ

 

 پیوندِ مضاعف )اصل سوم(

                                                                 
هایی است که مطمئنیم او در تحیل وظایف و نقش مولد خود در جهت اهداف  ها و مهارت یعنی بدانیم که مخالفتِ او درست مبتنی است بر توانایی - 683

 اش مربوط است. خوبی آشناست و دقیقا به کارِ تخصصی که با موضوع به سازمان دارد و این
شده از تولیدِ انبوه صنعتی، مصرفِ انبوهِ صنعتی و بازار آزادِ  های جایگزین مشارکتی و نافیِ رقابتِ تحمیل ر نظاممقایسه شود با انتظاراتِ سای - 684

  روستاها. نک: زده، به مثابه ماشینی رقابتی و نه مشارکتی و جماعتی. مثال در بوم رقابتی؛ و تعریف انسانِ صنعت

source-open-https://opensource.com/resources/what  
peer-to-https://en.wikipedia.org/wiki/Peer      ؛pedia.org/wiki/Collaborationhttps://en.wiki    ؛

advantage-competitive-add-can-https://globalfocusmagazine.com/partnerships/ ؛  ٔ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership   ؛ 

https://opensource.com/resources/what-open-source
https://opensource.com/resources/what-open-source
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration
https://globalfocusmagazine.com/partnerships-can-add-competitive-advantage/
https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership


594 
 

باالترِ بعدی عمل   ی طور در حلقه ی خودشان و همین گیریِ حلقه عیار در تصمیم تمام افرادِ عاملِ پیوند به عنوان اعضای

های  گیری ی سازمانِ بزرگتر در تصمیم ی باالترِ بعدی است و نماینده تعریف عضو حلقه کنند.  رهبرِ عملیاتیِ حلقه، بنابه می

ی باالترِ  را در حلقه  نتخاب می کند تا عالئق و منافعِ حلقهای را ا اش هم هست. در ضمن، هر حلقه  نماینده ی زیرِ رهبری حلقه

 دهند. تشکیل میرا ها  بینِ حلقه پیوندها لوپِ )دورِ( بازخوردیِ  بعدی نمایندگی کند. این

 

 

ها، در  لقهکه به جای حکومت بر ساختار ح مدیره، با این استثنا  ، مشابهِ هیئتقرار دارد "ی باال حلقه" در باالترین سطحِ سازمانْ

ای هستند که سازمان را با  شاملِ کارشناسانِ بیرونی "ی باال حلقه"کند. اعضای  ای عمل می ِ ساختارِ حلقه چاچوبِ سیاست

تخصصی در حقوق، امور دولتی، مالی، جماعتی، و ماموریت و دارای کنند. معموال این اعضاء  اش مرتبط می محیطِ بیرونی

ی  حلقه"داران هم باشد. در  ای از سهام ی برگزیده در یک شرکتِ بزرگ، ممکن است شاملِ نماینده. هستندرسالتِ خودِ سازمان 

ی مدیریتِ عمومی هم حضور دارد. هر یک از این اعضاء  ، مسئولِ ارشدِ اجرایی )سی ای اُ( و دستِ کم یک نماینده از حلقه"باال

 کنند. یمشارکت م "ی باال حلقه"های  سازی به طور کامل در تصمیم

  انتخابا  با توافق )اصل چهار(

ها در بحثِ آزاد، با استفاده از  دهد. افراد برای ایفای نقش ها و مسئولیت ی اصل اول است و آن را گسترش می اصلِ چهارم ادامه

کنند یا سایرِ  شوند. اعضای حلقه خود را نامزد می کار رفته برای سایر تصمیماتِ سیاستی انتخاب می همان معیارهای توافق به

توانند )و اغلب هم به این  کنند. بعد از بحث، افراد می شان را هم مطرح می اعضای حلقه آنان را نامزد کرده و دلیل انتخاب

ترین  دهد که قوی دهی در موردِ شخصی را می پیشنهادِ رای شان را عوض کنند، و رهبرِ بحثْ کنند که( نامزدی اختیار عمل می

است. اعضای حلقه ممکن است معترض بشوند و دوباره بحث شروع بشود. برای نقشی که  در پشتِ خود داشتهها را  استدالل

تواند چندین دور تکرار بشود. وقتی افرادِ کمتری برای یک  ، این بحث می 685عهده بگیرند توانند آن را به زیادی میبسیار افراد 

تواند برای انتخابِ کسی هم تصمیم بگیرد که عضوِ فعلیِ  ود. حلقه میش شوند، این فرایند سریعا همگرا می وظیفه حاضر می

 حلقه نیست.

 

 گانه اصولِ سه

شان بود یعنی  سه اصل داشت و در فکر چهارمی "روشِ سوسیوکراتیکِ سازماندهیِ حلقه"نبورگ در اولین تدوینِ اِندِ

سازی بر  عنوانِ روشی برای تصمیم به قع وجود چندین گزینه،در موا ، بلکهباشد شکلِ اصلی جداگانه نه به "ها با توافق انتخاب"

                                                                 
 است زیاد نامزدش یا اش داوطلب - 685
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اما خیلی  ؛توافق بر تصمیماتِ سیاستی حاکم است  . او این یکی را جزیی از اصل اول در نظر گرفت، یعنیباشد ی توافق پایه

هم  خاطرت و به همین نوعی تخصیصِ منابع اس نقش و مسئولیتْ افراد به اشتباه فکر می کردند که انتخابِ افرادِ صاحبِ 

های  گیریِ این تصمیمات بر اساسِ توافق در نشست . در نتیجه اِندنبورگ برای تاکید بر اهمیتِ شکلاست سیاستی تصمیمِ

 حلقه، آن را به شکلِ اصلِ چهارم سوا کرد.

 توافق در برابرِ اجماع

ت تصمیمات حلقه، اجماعی بیافرینند. در واقع این کشد تا تاکید کند که قرار نیس سوسیوکراسی بینِ توافق و اجماع مرزی می

شود، و  تعریف می  "نبودِ مخالفت"نیستند. در سوسیوکراسی توافق به معنای  ها به معنای قرارداد یا اعالمِ وحدتِ نظر تصمیم

پایه مشغول  تِ توافقی تواناییِ کاریِ فرد در راستای اهداف سازمان هستند. اعضایی که در چارچوبِ حاکمی ها بر پایه مخالفت

حد کافی   این فکر به حد کافی برای االن خوب است، به"پرسند، آیا  ی پیشنهادی هستند، عموما از خودشان می بحث درباره

اگر نه، پس مخالفتی وجود دارد، که منجر به جستجویی بیشتر برای اصالح قابل قبولِ پیشنهاد  "کردن ایمن است برای عمل

 686وافقِ نهایی حاصل شود.شود تا ت اولیه می

 

کند: با اجماع، من باید تو را قانع کنم که درست  بندی می گذارِ مرکز سوسیوکراسی، رَیمِر این تفاوت را به این شکل جمع  بنیان

   "زندگی کنی یا نه. باز هم با این تصمیمتوانی  پرسی آیا می تو از خودت می  گویم؛ اما با توافق، می

 شفافیتگی و  وابسته برهم

شان  باشد. هر کدام شکلی سوسیوکراتیک عمل کرده است تا به ی آنان برای سازمان الزم  کارگیریِ همه اند و به وابسته اصول برهم

جایی که  ، خواهانِ شفافیت در سازمان هم هستند. از آن کند. این اصول کارگیریِ موفقِ سایر اصول پشتیبانی می از به

  باشند. تنها استثنا، ی اعضای سازمان بایستی به اطالعات دسترسی داشته همه  شود، زمان توزیع میسازی در سراسرِ سا تصمیم

های مالی و  ی تراکنش خطر بیندازند. همه اش را به توانند امنیت سازمان یا مراجعان اطالعات مالکیتی و اطالعاتی هستند که می

 اند. مان شفافتصمیماتِ سیاستی برای اعضای سازمان و مراجعانِ ساز

 

های  را بر روی طراحیِ فرایند "گیری اندازه -انجام -هدایت"ایِ  های سوسیوکراتیک، فرایند بازخوردِ حلقه عالوه بر اصول، سازمان

ی دستمزد بر اساسِ نرخِ بازار به اضافه پرداخت  مزایای درامدی بر پایه  وکاری، های کسب گیرند و در سازمان  کار می  کاری به

                                                                 
طرفانه باشد،  ی نهایی تصمیمِ سازی، حتما باید شاملِ بخشِ نظراتِ مخالف به شکل مشروح و بی سازیِ ژاپنی، گزارش و قطعنامه در نوعی تصمیم - 686

گیریِ  ای، تصمیم ی هیچ پیشنهادِ وارده باشند. در روالی دیگر در همین کشور، در باره تصمیمی مشخص رسیدههر چند که با رای اکثریت یا اجماع به 

اش  ی سطلِ زباله شود(، بلکه هر پیشنهادی، چه از بیرون یا از درون سیستم، باید در بینِ یک جمع مطرح و در باره تواند انجام بگیرد )و روانه فردی نمی

 سازی شود. تصمیم
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های سوسیوکراتیک با بهترین  های عملیاتیِ سازمان شود. روال مدت بر مبنای موفقیتِ حلقه پرداخت می درازمدت و کوتاه های

 ی مدیریت همسازی دارند.  های معاصر نظریه روال

 ها را هم ببینید: این  

دموکراسیِ  -تعاونی -یِ اجماعیساز تصمیم -هوشِ جمعی )اشتراکی( -ی الکترونیک دموکراسی همیارانه -دموکراسیِ اجماعی

ـ بی افقی -پیوند مضاعف -مستقیم  -ی خُردِ بالغ نظریه -آزاداَندیشسوسیالیسمِ  -دموکراسیِ فراگیر -تمرکزساالری ساالری 

تفکرِ  -سابسیدیاریتی -آپِ راهبرد زبان مارک -گردانی خود -ساالری علم -قانونِ چندمرکزی -حاکمیتِ منبع )متنِ( باز

 :فکریمغزی یا بارشِ توفان  – سیستمی

Consensus democracyCollective ,  democracy-Collaborative e,  Consensus democracy,  

,  Double linking,   Direct democracy,  Cooperative,  making-Consensus decision,  intelligence

,  Mature minor doctrine,  Libertarian socialism,  Inclusive democracy,  Holacracy,  Heterarchy

Strategy Markup ,  governance-Self,  Scientocracy,  Polycentric law,  source governance-Open

Brainstorming,  Systems thinking,  diaritySubsi,  Language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_e-democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_linking
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_decision-making
https://en.wikipedia.org/wiki/Mature_minor_doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Holacracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_Markup_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_Markup_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-governance
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientocracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycentric_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_governance
https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiarity
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6۸۷گرایی محلی
 

 

 "گرایی محلی"طور کلی،  دهند. به اولویت می "بودن محلی"یی سیاسی است که به  ها از فلسفه ای حوزه  گرایی )لوکالیسم(، محلی

کند.  از تولید و مصرفِ محلی، کنترلِ محلیِ دولت، ترویجِ تاریخِ محلی، و از فرهنگِ محلی و هویتِ محلی پشتیبانی می

دیده  688متضادش هم در حکومتِ )دولتِ( یکدستِ متمرکز گرایی و دولتِ متمرکز اختالفِ زیادی دارد، و گرایی با منطقه محلی

 689شود. می

 

کردنِ تمرکزیابیِ  دهیِ دولتی ملی هم اشاره کند، رهیافتی که به جای دنبال مندِ سازمان تواند به رهیافتِ نظام گرایی می محلی

 کند. الگوی معمولیِ دولت و قدرت سیاسی در طی گذشت زمان، خودمختاری محلی را حفظ می

 

های مهمی وجود دارد. این دیدگاه بیشتر  خویشاوندی 690گرایی و دموکراسیِ شورایی در سطحی مفهومی، بین محلی

گرایی،  گذارند. با این حساب محلی شان تاثیر می اهدافِ دمکراتیکِ درگیرسازیِ شهروندان در تصمیماتی است که بر روی

 پذیریِ فضای عمومی را تشویق  خواهد کرد. تر و گسترشِ پیوند ویهای مشارکتیِ دمکراتیک و سیاسیِ ق تریبون

 گراییِ مالی محلی

  شده ها و اقتصادِ محلی است. این وضعیت از موسساتِ تبادلِ پولیِ محلی ، در واقع پشتیبانی از رواج پول691گراییِ مالی محلی

حساب  گردانیِ اقتصادی به داری جهانی یا جهانی رمایهعنوانِ واکنشی بر ضدِ س گراییِ مالی که گاهی به شود. محلی ساخته می

شان  های ها و منطقه ی جماعت ها کمک کنند در حوزه کند که به جماعت آید ساختارهای بازاریِ داوطلبِ  را توانا می می

 کارامدتر معامله کنند.

 

 

                                                                 
687 - https://en.wikipedia.org/wiki/Localism_(politics)  
688 - Unitary State 
ج در جلد اول گردانی بود. نک: سوادشی و سوارا بسیِ افراطی و جهانی حالی که مخالفِ خود گرایی بوده، در عینِ گاندی به شدت طرفدار محلی - 689

 همین کتاب.
690 - Deliberative Democracy در این دمکراسی تصمیمات بر اساس اصالتِ مشورت است نه اکثریتِ آرا و رای گیری. وضعیتی بینابین :

 دمکراسی  نمایندگی و دمکراسی مستقیم.
691 - Fiscal Localism :https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_localism  

https://en.wikipedia.org/wiki/Localism_(politics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_localism
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 دولتِ محلی

 

 .کنید نگاه کتاب فهرستِ به دولتِ محلی لطفاً از کوتاه شرحی برای خواندن
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 گردان )شهرداری( بوم

 

municipalityای است مبهم و کشدار در  ی انجمنِ )شورایِ( شهر و دستگاهِ شهرداری( واژه )یا مجموعه "شهرداری"ی  : کلمه

سی زبان و معادلِ آن در بسیاری از کشورهای عنوان معادلِِ ساختاری به اسم میونیسیپالیتی در کشورهای انگلی زبان فارسیْ به

بندیِ اداریِ  یک اداره است. اما در میونیسیپالیتی، اول از همه، یک تقسیم  دیگر. در فارسی برداشت عمومی از شهرداری،

قدرتِ  ی جغرافیایی. این ساختار در اِعمالِ ی این منطقه معنای نهاد گرداننده ی دومْ به سرزمینیِ مستقل است و در درجه

 کند. های محلی نقشِ محوری و انحصاری را بازی می حکومت

ها در فرانسه، ترکیه، تونس، کانادا، هند، ایرلند، نیوزالند، آمریکا و ... انتخاباتی است بسیار جدی و تعیین  انتخابات شهرداری

عنوان نهاد  عدا هم بحثِ شورای شهر بهکه همیشه بحث انجمن شهر و ب که در ایران با این از نگاهِ سیاسی؛ در حالی  کننده

سیاسی برای دو طرفِ مردم و -تقنینیِ باالسریِ سازمانِ شهرداری وجود داشته، هیچ وقت اهمیتِ درجه باالی اجتماعی

 692ی آن را بدانیم.  حاکمیت پیدا نکرده است. بنابراین الزم است تعریف اولیه

 کند:  شکل تعریف میپدیای انگلیسیْ میونیسیپالیتی را به این  ویکی

، قدرت خودگردانی و ظرفیتِ اِعمالِ قانونی 693میونیسیپالیتی معموال یک واحد تقسیم اداریِ منفرد است که جایگاهِ شراکتی"

شود. این واحد را معموال باید با حوزه، بخش، والیت و ...  ایِ باالسری به آن تفویض می دارد که از طرفِ قوانینِ ملی یا منطقه

های کوچک زیادی مثل شهرِ کوچک، روستا و آبادی  ی قلمروی روستایی یا جماعت برگیرنده اشت که ممکن است درفرق گذ

  694"باشند.

کننده یا سازمان حکمرانِ یک میونیسیپالیتی هم معنا بدهد.  تواند خودِ سازمان اداره در ضمن، میونیسیپالیتی می

   695است. "منظوره همه" اداریِ عی زیربخشنو "ی تک منظوره ناحیه"میونیسیپالیتی، برخالف 

                                                                 
 نک: برای آشنایی بیشتر نک: دولت محلی در همین کتاب - 692
693 - corporate (municipal corporation)ی( محلی، شاملِ )اما لزوما نه  ی )حاکم، گرداننده کننده ای است برای یک نهادِ اداره ی حقوقی : واژه

ی انتخاباتی(. این اصطالح  های آزادْحوزه ها )شهرستان های دربست، روستاها و آزادستان ها، شهرک ها، شهرها، شهرک رگ، والیتمنحصر به( شهرهای بز

 کار برود. های متعلق به نهاد شهرداری ]با تعریفِ آن در زبان انگلیسی[ هم به تواند برای تعریفِ شرکت می
694 - https://en.wikipedia.org/wiki/Municipality  
 گردان، خود شهر.  شود ابداع دیگر ای واژه میونیسیپالیتی، برابر در شهرداری فارسیِ ی کلمه از استفاده جای به است بهتر باال، نکات به توجه با - 695

 ،(جعفری ی نامه واژه) فرمانداری شهرداری، ،(باطنی ی نامه واژه) فرمانداری ؛(هزاره ی نامه واژه) شهرداری شهرستان، شهر، ؛(آشوری ی نامه واژه) شهرداری

 و خودگردانی کارکرد به آشوری ی نامه واژه فقط. اند کلمه این مطرحِ برابرهای( پور آریان ی نامه واژه) شهرداری دارای شهرِ شهرداری، اداری دستگاه

 گردان بوم و خودگردان شهرِ اصطالح رسد می نظر به .است زیستگاه معنای به افشار صدری ی نامه واژه در بوم. است کرده هاشار شهر خودِ به پور آریان

https://en.wikipedia.org/wiki/Municipality
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این  ی دربرگیرنده تعبیری انتخاب شود که که زمانی تا شود می استفاده مونیسیپالیتی برای گردان  بوم از عجالتاً کتابِ حاضر در. نزدیکی باشند برابرهای

 .آن باشد متفاوتِ و کارکردِ آن ی کننده اداره سازمانِ قلمرو، نوع
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 6۹6ی اقتصادی(  گی )نظریه گرایی یا دو سویه دو سویه

 

 تواند چهار کاربرد تا حدودی نزدیک به هم داشته باشد: مفهوم دو سویه )یا میوچوال( می

 697عنوانِ جنبش( گرایی )به دو سویه -1

 -های دو اش ایجاد و ترویج سازمان ها( جنبشی اجتماعی است که هدف دو سویه گرایی )نیز جنبشِ دو سویه یا جنبشِ دو سویه

ها و منافع دو سویه در برابر خطرات را برای کسانی  های دو سویه است. این جنبش مزیت های دو سویه و صندوق  سویه، بیمه

ها  شان را با پرداخت ادی و معنویِ زندگیکند یا این که استانداردهای م هایش دسترسی دارند تامین و ترویج می که به صندوق

شود، در سراسر جهان به عنوان  های دو سویه نهادینه می گرایی که از راه صندوق دهد. دو سویه های منظم ارتقاء می و کمک

ن شده است و در حال حاضر با آنا و تامینِ اجتماعیِ مدرن شناخته 698بینیِ علمی های پیش ی نظام ی اولیه مولد یا هسته

 میالدی ریشه دارد. 18ی صنفیِ قرن  ها اتحادیه  همزیستی دارد. این جنبش در نظام

 

 699ی دو سویه شرکت بیمه  -2

دست  گذاران است. هر مزیت و منفعتی که شرکت به ای است که تماما متعلق به بیمه  ی دو سویه شرکت بیمه شرکت بیمه

کند.   گذاران بازپرداخت می های آتی به بیمه توزیع سود سهام یا تخفیف کند یا به صورت آوردْ آن را یا در شرکت حفظ می می

 شود.  های معمولیْ سود فقط در بین صاحبان سهام توزیع می در حالی که در شرکت بیمه

 700سازمان دو سویه -3

 شده است. معرفی "های تامینِ خدماتِ دو سویه بنگاه"این نوع سازمان در این کتاب در بخش 

 شود: معرفی می شکل بسیار مختصر به ی اقتصادی است که در زیر گرایی به عنوان نظریه دو سویه  اربرد چهارمِاما ک  -4

ای است با  دارِ جامعه ای است که طرف ِ فکریِ آنارشیستی و مکتب آزاداَندیشی اقتصادیِ سوسیالیستیِ   گرایی نظریه دو سویه

                                                                 
696 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(economic_theory)   :برای اطالع بیشتر، نک

pfoundation.net/Mutualism2https://wiki.p 
697 -    (https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(movement   
698 - forecastمورد نظری در  اش برآوردِ رفتار یا مقدارِ متغیر ها. یک نمونه و تحلیلِ گرایشهای سابق و فعلی  ی داده بینیِ علمی بر پایه : فرایندِ پیش ِ

(. در فرایندِ هر دو اصطالح از مفاهیمِ آماری ممکن predictionای دیگر درزبان انگلیسی وجود دارد که بسیار عمومی است )   ی معلوم است. واژه آینده

 است استفاده کنند.
699 -   https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_insurance 
700 -  https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_organization  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(economic_theory)
https://wiki.p2pfoundation.net/Mutualism
https://wiki.p2pfoundation.net/Mutualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_insurance
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_organization
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. یکی از موارد اجرای این طرحِ فکریْ 701تصرف و سودبریحقِ   رفدارِ هنجارهای آزادیِآزادِ، یا ط تصرفِحقِ ها و اشتغال و  بازار

قدر بهره که جوابِ  دهد، درست آن است که به تولیدکنندگان با کمترین بهره وام می "بانکِ اعتبارِ دو سویه"نیازمندِ تاسیسِ 

گوید وقتی کار یا  است که می "ی کارگریِ ارزش نظریه"ای  گرایی بر اساس گونه دو سویه 702امور اداریِ بانک )کارمزد( را بدهد.

مقدار کارِ الزم برای تولید دقیقا یک "شود، در عوض باید کاالها یا خدماتی دریافت شوند که تجسمِ  اش فروخته می محصول

 باشد.  "مندی با همان کیفیت فقره از همان فایده

 

اند که افراد درامدی را  گرایان مخالفِ این گرفته. دو جانبه ریشه 703جوزف پرودونهای پیِر  گی( از نوشته گرایی )دوسویه دو سویه

کنند. پرودون اگرچه با این نوع  دهی دریافت کنند، چون معتقدند که این افراد کار نمی گذاری، و اجاره دهی، سرمایه از راهِ وام

ی سرمایه، از راه فرمان  ی زمین و بهره بِ اجارهکردن یا سرکو ممنوع"گفت که هرگز منظورش  درامد مخالف بود، اما می

های فعالیتِ انسانی بایستی برای همه آزاد و داوطلبانه بمانند: من برای  ی این تجلی کنم که همه است. فکر می حکومتی نبوده

یابیِ اصلِ  شمولیتچه که طبیعتا و ضرورتا از  خواهم، جز آن ی نمی" سرکوب"ی یا  "محدودیت"  آنان هیچ دستکاری و تعدیلی،

که از تامینِ حقِ کارگر نسبت به تمامیِ  گرایان تا زمانی دو سویه "دهم. شود که پیشنهاد می حاصل می 704ی متقابلی معامله

ترتیب، بینِ داراییِ خصوصیِ  کنند و به این محصولِ کارش مطمئن باشند، از بازارها و حقِ داراییِ محصولِ کار پشتیبانی می

ی حق مالکیت مشروطِ زمین  گذارند. اما، در باره ه )مالکیتِ تولیدی( و داراییِ شخصی )مالکیتِ خصوصی( فرق میداران سرمایه

اش فقط موقعی مشروع است که زیرِ استفاده یا در اشغال باشد )چیزی که پرودون آن را تصرف  کنند که مالکیت هم بحث می

فرق دارد « قیدوشرطِ جان الکی ی بی مالکیتِ چسبنده»ادگی. این نگاه با خوانْد( یعنی نوعی مالکیت خصوصی با مالک وانه می

 کنند.  که طبق آنْ مالکینْ کمابیش تا زمانی که آن را هدیه ندهند یا نفروشندْ مالکیتِ خود را حفظ می

 

 کنترلِ از و کنند می ندیب مرز دولتی سوسیالیسمِ با را شان   اندیشه آزاداَندیش های  سوسیالیست عنوانِ به گرایان سویه دو

 ای  مبادله با یاجمعی، فردی شکل به است ی"تولید ابزارِ" مالکِ فردْ هر درعوض،. کنند نمی پشتیبانی تولید ابزار بر حکومتی

                                                                 
701 - usufructی مالکیت که حقِ کاربری و منفعت بردن را به دارنده )مالک(  میوه، منافع: ترکیبِ دو خاصه  : ثمره،: یوسو= کاربرد، استفاده؛ فراکت

کند.  یا حقِ اتالف، تخریب یا تغییرِ کاربری، مالکیتِ کامل را اِعمال می  دهد. این حق در کنارِ حقِ سوم، ابوسوس )اَبیوز= سوء استفاده(، می

 شود. داریِ کالسیک جدا می شان از سرمایه جا تفسیر و راه شناسند و از همین رسمیت نمی را بهدر واقع سومی   گرایان، سویه دو
ی منفی  سال همْ بانکی در دانمارک وامِ با بهره (. از مرداد ماه همین1398ی صفر در سوئیس و دانمارک وجود دارند )در سال   هایی با بهره  بانک - 702

 کند. پرداخت می
703 - Pierre-Joseph Proudhon 
704 - reciprocityآورد که مخاطب به آن  وجود می العملی برابر با همان کیفیت را به جویانه، هر عملی در برابر مخاطب، انتظارِ عکس ستیزه : در روابط نا

د به همان تعریف باال تبدیل شود که توان کند. کمتر یا بیشتر شدن از مقدارِ برابر، برای هر دو طرف قابل تشخیص است. این اصل در اقتصاد می اقدام می

 دریافتِ کاالیی حاصل از همان مقدار کار و با همان کیفیتِ کاالی متقابل. 
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 با هرچند" که گفت می پرودون ی باره در 705تاکر بنیامین. است آزاد بازارِ در شده انجام کارِ معادلِ مقادیرِ بازنمای که

 و سودمند همهْ برای کاربردش با را مالکیت تاثیراتِ داشت قصد حالْ این با بود، مخالف سرمایه مالکیتِ کردنِ الیزهسوسی

]...[  بسیار افرادی فقیرکردن قیمتِ به  اندک، افرادی مندکردنِ ثروت برای باشد ابزاری سرمایه که این جای به کند، سوسیالیزه

 تراز به اش کاربردی قیمتِ آوردنِ پایین  با ترتیب این به و رقابت، طبیعیِ قانونِ از تبعیت به سرمایه کردنِ مشمول با یعنی

 اش هزینه

 

است، اما بر خالف آنان  19های فردگرای آمریکاییِ قرن  های اقتصادیِ آنارشیست گرایی شبیهِ نظریه هرچند که دو سویه

شده  عنوان نوعی آنارشیسمِ فردگرا تشخیص داده به  اش، توجه به گذشتهبعضی اوقات با   دارِ صنایعِ بزرگ است. بنابراین، طرف

را  "آزادیِ اجتماعی"گرفته است. پرودون خودش آن نوعْ  گرای آنارشیسم قرار است و از نظرِ اعتقادی بین اَشکالِ فردگرا و جمع 

دانند، در  ها پرودون را آنارشیستی فردگرا می کرد. بعضی تعریف می "ترکیبی از کمونیسم و مالکیت"عنوانِ  اش بود به که طالب

 706دانند. که دیگران او را سوسیال آنارشیست می حالی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
705 - Benjamin Tucker 
  wikipedia.org/wiki/Mutualism_(economic_theory)https://en.پدیا:  برگرفته از متن کامل این نوشته در ویکی  - 706

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(economic_theory)
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 ، پیتر کروپوتکین یاریگریِ دو سویه

 نک: همین کتاب، پیتر کروپوتکین )یاریگریِ دو سویه(
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 ریزوم و  ژیل دلوز

 دلوز، بخشِ آخرِ همین کتاب.ریزوم و ژیل نک: 
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 نظریه ی توسعه 

 

نظریه ی توسعه، آمیزه ای از نظریه ها یا نگاهی عام به آن دسته از نظریه هاست که به این پرسش می پردازند: چگونه می توان به 

بهترین شکل، تغییرات مطلوب را در جامعه ایجاد کرد؟ چنین نظریه هایی از انواع گوناگون رویکردها و شاخه های علوم 

اجتماعی استفاده می کنند. در مقاله ی ویکی پدیای فارسی، نظریه های مختلف و آخرین تحوالت این نظریه ها مورد بحث قرار 

 می گیرد.

 

 نظریه ی توسعه- ویکی پدیا:

 https://bit.ly/2GmDMnO  

https://en.wikipedia.org/wiki/Development_theory 

 

 ویکی پدیا: –ی اقتصادی  توسعه

https://bit.ly/2GgE1Rt  

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development 

 

 

 

 

https://bit.ly/2GmDMnO
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_theory
https://bit.ly/2GgE1Rt
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
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 نظریه ی پساتوسعه707

 

نظریه ی پساتوسعه )نیز ضدِتوسعه یا نقدتوسعه( معتقد است که کلِ مفهوم و روالِ توسعه708 بازتابی است از سلطه ی غربی-

شمالی بر روی باقیِ دنیا. اندیشه ی پساتوسعه از درونِ نقد های دهه ی 1980ی برخاست که بر ضدِ پروژه های توسعه و نظریه ی 

 توسعه )که آن ها را توجیه می کرد( به سخن درآمده بود.

 

 عنوانِ ایدئولوژی توسعه به

دی ِ یک ایدئولوژیِ بنیا ی ای است در دنباله مدرنِ توسعهْ مخلوقِ فضای گفتمانی ی نقدِ پساتوسعه معتقد است که نظریه

گرا و معطوف  سیاسی و اقتصادی. سرشت و ذاتِ آکادمیک، سیاسی و اقتصادیِ توسعه به این معناست که مایل است سیاست

پیشاموجودِ  ی باشد و بنابراین فقط موقعی مؤثر است که به شکلِ )و در ربط با( یک نظریه 709اندیش( به حلِ مشکل )مشکل

 اجتماعیِ خاص باشد.

 

های غیردولتی، مطابق با این  ها یا سازمان شوند، چه از سوی دولت ای که به این شکل شروع می سعههای عملیِ تو پروژه

کند که از طرف دولت و فرهنگِ  ی توسعه، از اول چارچوبی فرض می شوند. اما خودِ نظریه توسعه هدایت و اجرا می ی نظریه

اش را هدایت  ای اجتماعی است، منافع غربی جهت و نتایج "اختهبرس"شود تا آن را اجرا کند. بنابراین توسعه  سیاسی مطرح می

 تابد. غربی را باز می ی خود به شکلی بنیادیْ الگویِ سلطه خودیِ دلیلْ توسعه به همین کنند، و به می

 

                                                                 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Postdevelopment_theoryسنجی است.  های بیشتر برای درستی قول این مقاله نیازمند نقلِ  - 707
ی دیواِلپمِنتِ انگلیسی است. این برابر واژه، ظاهراً اشتباه است و معنای وسیع و عمیق و استعال  ی توسعه، ترجمه م: واژهتوضیحی بسیار الز - 708

آید و نه رشدِ کیفی یا رشد کیفی و کمیِ  تواند برساند. توسعه در اولین برخورد، به معنای گسترش فیزیکی و کمّی به نظر می ی آن را نمی دهنده

ی دارای انرژی، منابع  معنی بدهد. شکوفایی، در هر مجموعه  تواند گسترش کمّی همْ شود. شکوفاییْ می پیشنهاد می” شکوفایی“جای توسعه،  همزمان. به

، ل، در خمیرِ نانر دانه، در گُدهد: در یک اتمِ هیدروژن، دَ کمی رخ می-مندی و باالرویِ کیفی یا کیفی در جهت توان "کدهای دستوری برای تغییر"و 

رسد.  بیند و در جماعت یا کشوری که به مراحل باالتری از بهزیستی و بهروزی می شود، در کودکی که آموزش می ای که بزرگ می در جنین، در بچه

 کنند. ریزند و عملی می ی خود را به کمک منابعِ درونی یا درونی و بیرونی، برون می شوند و توانمندیِ بالقوه ها شکوفا می ی این همه
709 - problem-drivenاندیشی  حل اندیشی و راه خواهد حل کند، در برابر دو رهیافت دیگر: هدف ای که پروژه می : اقدام به تعیین مشکالت بنیادی

(purpose-driven,solution-driven) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Postdevelopment_theory
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رِ که معتقد است ساختا بینشیسازی )نوسازی( ریشه دارد،  های مدرن عنوانِ ایدئولوژی و بینشی اجتماعی در آرمان توسعه به

 ی جامعه و اقتصادِ غربی الگویی است جهانی برای رعایت و تقلید دیگران. گفتمانِ توسعه که در نفوذِ غربی ریشه دارد، رابطه

سوی توسعه، و  ، دانشِ غربیِ توسعهْ رهیافتِ حرکت بهآن ی واسطه دهد، که به نابرابری بینِ غرب و باقیِ دنیا را بازتاب می

 د.کن حرکتِ باقیِ دنیا را هدایت میمعینی از رشدْ مسیرِ   های آن، و نیز برداشتانگاشتِ پیامدهای 

 

 بازبینیِ توسعه

پردازانِ پساتوسعه مثلِ آرتورو اسکوبار و گوستاوُ اِستِوا تحتِ تأثیرِ ایوان ایلیچ و سایر منتقدینِ استعمارگرایی و  تعدادی از نظریه

اند. بنا به نظرِ اینان، برداشتی که ما از توسعه داریم ریشه در گفتمانِ  به زیرِ سئوال برده پسااستعمارگراییْ اصلِ معنای توسعه را

 کند. مانده، منحط و بَدَوی تصویر می ای دارد که شمال را پیشرفته و پیشرو، و جنوب را واپس استعماری

 

شروع شد:  1949آمریکا هَری ترومن در سال جمهور  رئیس ی فکر کردن به توسعه از بیانیه ی گویند روشِ تازه این گروه می

ای است برای توسعه بر  های ما معنا ندارد. آنچه در نظر ماست برنامه در برنامه –استثمار برای سودِ خارجی –امپریالیسمِ کهنه "

از این گفتار  "توسعه عصرِ"اند  که مدعی پردازانِ پساتوسعه درحالی نظریه "دموکراتیک. ی های منصفانه مفاهیمِ بده بستان ی پایه

به بعد شروع شد، مدعی نیستند که مفهومِ توسعه، بحثی تازه بوده. آنچه که تازه بود تعریفِ توسعه به شکل فرار از 

کرد، به این معنا بود که بیشترِ جوامع بایستی  گی به دوسومِ دنیا اشاره می نایافته که این توسعه جایی گی بوده. از آن نایافته توسعه

ترتیب برای رستگاری به بیرونِ  این ببینند، و به "گی نایافته توسعه"بارِ  شدند خودشان را در وضعیتِ حقیر و خفت دار میوا

 فرهنگِ خود نظاره کنند.

 

در واقعْ این  .پساجنگی "آمریکاییِ ی سلطه"ای بود برای کم کردنِ تلخیِ  زبانی توسعهْ حاال شیرین  بنا به دیدگاه این منتقدین،

اش بود که شالوده و بنیادِ توسعه را در هرجای دیگری  ایاالت متحده و متحدینِ اروپایی )غربی( ی های توسعه ها و برنامه آرمان

 داد. شکل می

 

 پساتوسعه ی نظریه

د رهنما، از راهِ کارهای اندیشمندانی مثلِ آرتورو اسکوبار، گوستاوُ اِستِوا، مجی 1990و  1980های  پساتوسعه در دهه ی نظریه

گویندْ توسعه  شد. اعضای سرآمدِ مکتبِ پساتوسعه می ولفگانگ زاکس، جیمز فرگوسن، سرژ التوش و گیلبرت ریست پرورده
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انگ زاکس، عضو ی ولفگ فعلی به وضوح شکست خورده است. به گفته ی همیشه نامنصفانه بوده، هرگز بدرد نخورده، و در لحظه

حاال وقت آن است که این "و  "است  انداز فکری قامت افراشته ای در چشم عه مثل خرابهفکر توس"توسعه، ی مکتب پسا برجسته

 "ساختار ذهنی را اوراق کنیم.

 

شوند که چطور مفهوم توسعه منجر به  نظریه پردازان توسعه یادآور می  ،"ساختار ذهنی"ای از این  برای نشان دادن نمونه

تر و برتر  یافته پیشرفته های توسعه نایافته شده است، که در این مراتب، ملت و توسعه های توسعه یافته تعیین سلسله مراتب ملت

 های شدن به ملت یافته، و خواهان شبیه های توسعه شوند که حقیر، نیازمند کمک ملت ای دیده می نایافته های توسعه از ملت

محور )در این حالت خاص اروپا  در بیشتر موارد قوم شود الگوهای توسعه توسعه یادآور میاند. مکتب فکری پسا توسعه یافته

کردنی است که در این دنیای منابع محدود ناپایدارند و به دلیل  ی الگوهای غربی صنعتی روا و بر پایه محور(، جهان

زان پساتوسعه شان از سیاق و بافتار محلی، فرهنگی و تاریخیِ جمعیتِ هدفْ ناموثرند. اساساً، مشکلی که نظریه پردا پوشی چشم

گراییِ بیشتری را در  کثرت پردازان توسعهْ بینند ناموزونیِ نفوذ یا سلطه از طرف غرب است. نظریه اش می در توسعه و روال عملی

 کنند.  اندیشه به توسعه ترویج می

 

 روایی محوری و جهان قوم نقدِ

ی  ی غربی و همه"متوسط سبک زندگیِ طبقه"ت که ی پساتوسعه این فکر هس های بنیادیِ اندیشه در بینِ نقاطِ شروع و فرض

و فضای وسیعِ خصوصی( ممکن است برای  شهر ای، مصرف انبوه، زندگی در حومه تواند شامل خانوار هسته پیامدهایش )که می

 شود که نیازمند آسیب زدن، شکلی دیده می اکثریت جمعیت دنیا هدفی باشد نه ممکن و نه مطلوب. در این حالت، توسعه به

های غنی و ارزشمند زندگی از نگاه روانی و محیط زیستی  شیِ( فرهنگِ بومی یا سایر شکلیا در واقع نابودیِ عامدانه )قوم کُ

چون توسعه برداشتِ مردم از خودشان را تغییر  ،شوند کننده می بخش زندگی ناراضی های قبالً رضایت است. در نتیجه، روش

 دهد. می

 

ی  کنم که وقتی منطقه یاد می 710هاج-برای این که مثالی بزنم، از هلنا نوربرگ "کند:  هاج نقل میمجید رهنما از هلن نوربرگ 

درکی از مفهوم فقر وجود  درتنُبازدید کرد متوجه شد در بین مردم به  1975الداخِ هند )تبتِ کوچک( را اولین بار در سال 

کرد، از  سال پیش، وقتی از روستایی در همان حوالی دیدار می داشت. اما به قول او، امروزه بخشی از زبان روزمره شده. هشت

                                                                 
710 - Hodge-/wiki/Helena_Norberghttps://en.wikipedia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg-Hodge
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مان  ای در روستای ی فقیرانه خانه"ها کجا هستند. پاسخ غرورآمیز جوان این بود که: جوانی الداخی پرسید فقیرترین خانه

ی فقیریم، مگر شما کاری ما خیل"گوید،  گردی آمریکایی می اما هلنا در این اواخر همان جوان را دید که به جهان "نداریم.

  "مان بکنید. برای

 

شود که خودِ قدرت هم  هایی( دیده می طور خالصه، گفتمان هایی )به بینی مداخالت و جهان  توسعه به شکل مجموعه دانش،

خطی( برای توسعه را به چالش  راهه )تک-راندن. منتقدانِ توسعهْ فکرِ تک متحول کردن و حکم  هستند: دخالت کردن،

 اند. های فرهنگی اندازها و اولویت کشند و خواستار شناسایی و تقدیر از تنوع چشم می

 

گری  عدی حیاتی در اندیشه توسعه بوده و عمیقاً با مفهوم وساطت و میانجیشان بُ کردن ِ تعریف نیازها و برآورده مثالً، سیاست

آید، منافع  ت، کدام روابط قدرت به اجرا در میهای توسعه اس درهم بافتگی دارد.. اما چه کسی زبان عالئق و فعالیت

ای حاکم  های توسعه المللی پول، متخصصان، و غیره( چگونه بر اولویت توسعه )بانک جهانی، مقامات صندوق بین "کارشناسان"

که با کند  شوند؟ رهیافتِ پساتوسعه تالش می شوند، و کدام صداها از حاصل مجموعه تعامالت پیشین کنار گذاشته می می

 شان بر نابرابری موجود در این گفتمان غلبه کند. بازکردن فضاهایی برای مردمِ غیر غربی و منافع و عالئق

 

ی رشد: چه کسی مالک کلید  وار )استاندارد( در باره اما باالتر از هر چیز، نظریه پساتوسعه نقدی است بر فرض متعارف و نمونه

 عمل درآید. تواند به رشد است و این رشد چگونه می

 های توسعه جایگزین

های جایگزینی  کند، برای ایجاد تغییرات مثبت به روش حالی که خرواری از نقد به توسعه وارد می توسعه در همانمکتب پسا

گفتمان توسعه، مدرنیته، سیاست،  باکند که  خاصی از جامعه را پیشنهاد میمفهوم پساتوسعه  کتبِکند. م هم توجه می

 .ش داردفاوت فاحتمتمرکز  غرب، و جوامع بازارمحور و استبدادیِ طرفِ رهنگی و اقتصادی ازنفوذهای ف

 

کند. از نظر  ی پساتوسعه و بینش اجتماعی )جامعوی( طرح می های مشترکی را برای اندیشه اسکوبار در کارهایش ویژگی

ایگزینِ توسعه(؛ جایگاهی انتقادی در فرهنگ و دانش محلی )به شکل جستجو برای ج"ی فکری پساتوسعه به  اسکوبار مدرسه
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مند  عالقهها  ویج آنو ترگرایِ محلی )شده(  های مردمیِ کثرت جنبش ازشده و غالب؛ و دفاع  های علمیِ تثبیت برابر گفتمان

 "اعتمادند. یافته و بنیاد توسعه بی های سازمان گرا بوده و به سیاست کثرت و محلی"ها  وبار مدعی است این جنبشاست. اسک

 

، عالوه هبگیرد.  گرا الهام می جای مادی گر به های قناعت زندگی توسعه از جوامع بومی بخش غیر رسمی و سبکی پسا اندیشه

ی پساتوسعه معتقد است که  ی اسکوبار، اندیشه کنند. به گفته پردازانِ پساتوسعه از تغییرات ساختاری پشتیبانی می نظریه

گذاری بایستی بر دموکراسی مستقیم تمرکز  گی( شکل بگیرد؛ سیاست ن )دو سویهبستا-اقتصاد باید در حولِ همبستگی و بده

 های دانشی بایستی سنتی بوده، یا حداقل ترکیبی از دانش مدرن و سنتی باشند. کند؛ و نظام

 

 جیمز فرگوسن )انسان شناس(

ترین آتشِ  مهم"ان رِیْپلی آن را یکی از نویسندگانِ سرآمدِ ضد توسعهْ جِیمز فرگوسن در آفرینش کتابی سهیم بود که ج

زدایی، و قدرت  سیاست: توسعه، سیاست-ماشین ضدی پساتوسعه دانست. کتاب جیمز فرگوسن،  ی شروعِ نبردهای نظریه"تهیه

های فرهنگی و اقتصادی مردم لسوتو را  ی پساتوسعه در درک درست ارزش است که در آن شکست پروژه بوروکراتیک در لسوتو

المللی و هزاران پیامد منفیِ دیگر برای باسوتو  ی بین این سوء تفاهم به تخصیصِ نامناسبِ منابع از طرف جامعه دهد. شرح می

دارانه ]...[ فقط از راه مجموعه ساختارهای  منافع سرمایه")اهالی لسوتو( منجر شده، و فرگوسن را برانگیخت تا بگوید که 

ی کار ممکن است فقط دگرگونیِ غیرقابلِ تشخیص و  اند که نتیجه ر پیچیدهقد کنند که آن ای عمل می اجتماعی و فرهنگی

ها  جای آن های توسعه این طور نیست که صرفاً نتایج مطلوب را نیافرینند، بلکه به پروژه "ی مقصود اولیه باشد. شده بندی آذین

 آفرینند. بینی نشده می های پیش یک رشته پیامد

های توسعه شکست است، باز هم تاثیراتِ ملموسی در محیط فیزیکی و  ه پایان بیشترِ پروژهفرگوسن معتقد است که هر چند ک

جز شکست در کمک  رسانی به های کمک برنامه"پرسد،  می "سیاست-ماشین ضد"کنند. در کتاب  سیاسی تولید می-اجتماعی

ها را متحول  با این حال که پروژه دام"ست که در موردِ خاصِ لسوتو، فرگوسن معتقد ا "کنند؟ کارِ دیگری می به مردم فقیر چه

فرگوسن  "داد. تسِکا را با قوتی بیشتر به پایتخت پیوند می-ای منتهی شد که ثابا ی کار قطعاً به ساخت جاده ادامه –نکرد 

 ی یک محیط )کار پروژه( ارزش دارد. معتقد است که فهمیدن و اندیشیدن به پیامدهای ناخواسته
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 ر )انسان شناس(آرتورُ اِسکوبا

گویند که برای اِعمال تغییر مناسب و مؤثر، خود تغییر  جای آن می کنند. آنان به منتقدین توسعه نیاز به تغییر را ردّ نمی

های مختلفی تصور و اندیشیده شود. آرتورُ اسکوبار، عضو دیگر سرآمد مکتب پساتوسعه،  بایستی قبل از هر چیز به شکل

 گوید: می

ی بشری بوده است، فقط در چارچوب مدرنیته بود که جامعه،  غییر اجتماعی احتماالً همیشه بخشی از تجربهدر حالی که ت

شده تبدیل شد. و در  ریزی ی زندگی مردم به روی تحلیل و کاوش تجربی باز شد و به موضوع تغییر برنامه یعنی کل شیوه

یافته یا مستقیم وجود دارد  زی به انواعی از تغییر سازمانحال که جماعات در جهان سوم ممکن است حس کنند که نیا همان

در  "مهندسی اجتماعی"یا  "طراحی زندگی"شک به شکل  این نیاز بی -ی وارده از توسعه بخشی به دلیل ترمیمِ صدمه –

تعریف شوند؛ تا همین ها و معانی باید دوباره  بندی نخواهد آمد. در این نوع مدت زمان دراز، معنای این روند این است که طبقه

خود، و مفاهیم دانش  شان، به این فرایند بازتعریف های اجتماعیِ نوْ  از راه روال سیاسیِ مبتکرانه حاال هم، انواع بسیارِ جنبش

 اند. اجتماعی اقدام کرده

 

 رهنما  ماید

یر را باید مستقیماً در پیش گرفت. پردازد که کدام مس به این مسئله می جُنگِ پساتوسعهدر جمع بندیِ کتابِ  711مجید رهنما

شان در واقع سخت است، واقعاً خواهان تغییر باشند.  که زندگی رِ مردماکثممکن است حقیقت داشته باشد که پذیرد  رهنما می

گوید که پایان توسعه به معنای  است. در ادامه می "پایان توسعه"دهد توسعه نیست، بلکه  میست او به این خوااما پاسخی که 

مند، یا برای فرایند اصیل احیای توان زاییدن  ی رابطه های تازه برای تغییر، برای دنیای دوستانه ن جستجو برای امکانپایا"

رهیافت غیر انسانی و نهایتاً نابودگر برای تغییر به آخر خط "، رهنما معتقد است برعکسنیست.  "ی همبستگی اشکال تازه

 "کاری بدهد.اندیشی و هم به هم و جا در همه "مردمان نیک"است. باید جایش را به فراخوان  رسیده

 

 سرژ التوش

جنوب در اقتصاد است. او که متخصص روابط اقتصادی و -ی فرانسویِ دانشگاه پاریس سرژ التوش استاد ممتاز بازنشسته

                                                                 
پدیای فارسی وانگلیسی، و نیز  در لیون فرانسه(، اندیشمند مطرحِ پساتوسعه و بازاندیشی به فقر و فالکت. نک: ویکی 1394 -1303مجید رهنما ) - 711

https://ghkeshani.com/illهمکالمیِ ایوان ایلیچ و مجیدِ رهنما:  ichandranemadialogue/    

https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/
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ابداع کرده  712تصادیکیشی اق ای انتقادی نسبت به راست شناسیِ علوم اجتماعی است، نظریه جنوب، و معرفت-فرهنگیِ شمال

 کند.  را رد می 713ی پایدار ی مصرفی و مفهوم توسعه باوری در علوم اجتماعی، جامعه است. او اقتصادباوری، فایده

 

کند. او یکی از متفکران و هواداران پروپاقرص  خصوص از مفهوم کارایی اقتصادی و عقالنیت اقتصادی انتقاد می التوش به

های جنبش ضد فایده باوری  بررسیی فرانسوی  است. کارهای التوش در فصل نامه 714ا ضد رشد(ی مهار رشد )ی مشهور نظریه

 شوند.  منتشر می در علوم اجتماعی

 

 ۷۱5"ی توسعه نامه واژه"ولفگانگ زاکس و 

یط ی پایدار از منظر مح هایش بر روی توسعه ی پساتوسعه است. بیشتر نوشته ای برجسته در اندیشه ولفگانگ زاکس نویسنده

 1992مند ما. اما در سال  ی کران هایی هستند طبعاً ناپایدار در سیاره که مفاهیم قدیمیِ توسعه روال زیست متمرکز است و این

دهی به ادبیات پساتوسعه به  را با همکاری دیگران نوشت که در شکل عنوان قدرت ی توسعه: راهنمایی به دانش، به نامه واژه

 می پیدا کرد.ای کلی نقش مه عنوان نظریه

 

ظهور کرد، از طرف ایاالت متحده اختراع شد تا موقعیت مسلط  1950گیرد که عصر جدید توسعه که از  این بیانیه فرض می

عمالً در اولین سخنرانی هَری  "ماندگی عقب"دهد که مفهوم  اش را در جماعتِ جهانی تضمین و تثبیت کند. زاکس توضیح می

                                                                 
غالب و  ی ی افراد در نقش نظریه شده در میان عامه ای از نظرات و هنجارهای پذیرفته کیشی، راست آیینی: تبعیت مجموعه اُرتُدُکسی، سخت - 712

خصوص در  شده، به آورد. تبعیت از باورهای درست یا پذیرفته ن را تاب نمیداند و دیگرا بندیِ خود می اصلی که بیشترین باورمندان را از آنِ دسته جریانْ

در اینجا، وفاداری نسبت به جریان غالب  ها(. ها )از نگاه ارتدکس دین، و بخصوص ناظر به بازگشت به مسیحیت اولیه، در برابر منحرفینی چون کاتولیک

، تولید و مصرف انبوه، صنعتی "یا رشد یا مرگ"گردانی، بازار آزاد، دستِ نسبتاً پنهان بازار،  یهای جهان با مشخصه  اندیشه و عمل اقتصادی دوران معاصر،

 بینانه( نسبت به منافع فردی و جمعیِ بشر. ای )کوته مِته شدن و ... درنهایت با اندیشیدن اِپی
ی آن و مصرف  است و چون رشدِ همراه تورمِ پیوسته "رشد یا مرگ یا"داند. توسعه نیازمند اصلِ  ترتیب پایداری را با توسعه ناسازگار می این به - 713

های زیر  ی پایدار که التوش با آن هم مخالف است در آدرس دهد.  تعریف اصطالحِ توسعه تواند تا ابد ادامه داشته باشد، ناپایداری رخ می نهایت نمی بی

های رایج این  توان از پایداری صحبت کرد. اما کاربرد اصلیِ اقتصاد( نمی ب )جریانْاست. نظر امثال التوش این است که در چارچوب اقتصاد غال  آمده

شوند. برای اطالع بیشتر، نک:  ی خدمات و کاال همگی در چارچوب همین اقتصاد جریان غالب تولید و عرضه می اصطالح برای انواع موارد تازه

o76Jyk2/https://bit.ly  https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development       

ضد بومی،  های اقتصاد زیست ( جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایدهDegrowthمهار رشد یا ضدّ رشد )به انگلیسی:  - 714

مسیر "آید )نک:  حساب می هم به "های رشد محدودیت"بستِ  داری استوار است. ضد رشد راهبردی اساسی در پاسخ به بن گرایی و ضد سرمایه مصرف

ند، هست -انقباض اقتصادی –(. اندیشمندان و فعاالن مهار رشدْ مدافع کاهش ابعاد تولید و مصرف "پسا رشد"و  "ضد رشد در کشورهای باالی توسعه

محیطی و نابرابری اجتماعی است. نکته کلیدی مفهوم مهار رشد این است که کاهش مصرف  مدتِ زیست ی مشکالت بلند ازحد ریشه زیرا مصرف بیش

با  های غیر مصرفی مثلِ کارِ مشارکتی، مصرف کمتر،  همزمان ها از راه "ضد رشد"نیازی به فداکاری افراد و کاهش رفاه و بهروزی ندارد. برعکس 

 گیرند. اختصاص وقت بیشتر برای هنر، موسیقی، خانواده، فرهنگ و جماعت، به دنبال حداکثر کردنِ شادمانی و بهروزی را هدف می

 پدیا( )نک: ویکی 
 فرهی، وحید بزرگی، نشر مرکز ، ولفگانگ زاکس، فریده نگاهی نو به مفاهیم توسعهشده به اسم  ترجمه - 715

https://bit.ly/2Jyk76o
https://bit.ly/2Jyk76o
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
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گوید که آفرینش این اصطالح حرکتی  جمهور مطرح شد که این اصطالح را باب کرد. زاکس میاس. ترومن، به عنوان رئیس 

ی آمریکایی از راه تقویتِ این فکر بود که ایاالت متحده در باالست و باقی کشورها در  مجزا و راهبردی برای تضمین سلطه

ن مفهوم هویتی همگون برای این کشورها خلق کرد و ایاند.  تر و مربوط به مسیری خطی و منفرد در راه توسعه ای پایین پله

ای فریبکارانه برای درگیر کردنِ مردم در  این تعبیرْ مشارکت را به حقه"های متنوعِ خودشان محروم کرد.  آنان را از ویژگی

 تحمیل کنند. خواهند به آنان مندان می برای کسب آن چیزهایی تبدیل کرد که قدرت  مبارزه

 

کند که برای توجیه توسعه بکار گرفته شده. این استعاره به ساحتِ  شناسانه را تشریح می ای زیست استعاره وسعهی ت نامه واژه

اجتماعی منتقل شد و این فکر را بدیهی وانمود کرد که فقط یک راهِ طبیعی برای شکوفاییِ تمام عیار وجود دارد. قرار شد که 

ای به حساب بیاید. این تعریف این ظرفیت را  ناهنجاری بدقواره "ها م طبیعیِ پدیدهنظا"ای متفاوت از این  یابی به شیوه توسعه

غالبِ  تواند به گفتمان استعماری و نظریات جریانْ آمیزی برای رفتار امپریالیستی فراهم کند و می دارد که توجیه توهم

گیریِ صِرفِ رشد اقتصادیِ  وسعه به اندازهبندی، ت دهد که تحت این طبقه اصلیِ( توسعه وصل شود. زاکس شرح می )جریانْ

 تولید سرانه کاهش یافت. 

 

 716"همدارهای تازه"آورد. او خواننده را با فکر  فریاد برمی "های توسعه محدوده"ی  زاکس از سرِ هشدار به افکار عمومی در باره

های سیاسی تازه با فضاهایی  حل ی راه ارائه گیرد که مردان و زنانْ قبل از تالش برای گذارد و این فرض را بدیهی می تنها می

 برای خالقیت و ابداع در مسیرهای متنوع توسعه، بایستی با این آگاهی شروع به عمل کنند. 

 

                                                                 
716 - Commonsمثل هوا، اکسیژن، نور، سایه، گیاهان، زمین، میراث فناورانه، فکری، فرهنگی و ... مشترک   ه، مشاعات و منابع عمومی،: همدار، انباز

 پذیر نباید باشند و مشترکاً به همگان تعلق دارند.  تکِ منابعی که مالکیت ای، ملی، و جهانی، و کالً تک محلی، منطقه

شود. انبازه  شده است گفته می رهنگی و چه مادی، که در بین تمام اعضای یک جامعه به اشتراک گذاشتهانبازه یا منبع مشترک به هر منبع، چه ف

ی معدودی نیست انبازه خوانده  ها محدود به عده ها و مراتع و... باشد. چنین منابعی که مالکیت آن تواند شامل منابع طبیعی همچون آب، هوا، جنگل می

 کنند اطالق شوند. های کاربری برای سود خود یا اجتماع نگهداری و تولید می توانند منابعی که جوامع خاص یا گروه یها همچنین م شوند. انبازه می

 

)به  Common land، برگردان واژه به انگلیسی، از اصطالح Commonsشده است.  [( گرفته1انبازه برگرفته از انباز )به زبان پهلوی: همباز ] ی واژه

ها )همدارها( مرسوم شد. به  ی مشهور گرت هاردین در مورد تراژدی انبازه شده است و کاربرد آن در معنای جدید با مقاله ع( گرفتهفارسی: زمین مشا

شده  ندرت استفاده می در معنای جدید آن، به Commonsی  ی گرت هاردین از واژه قبل از مقاله« الینور اوستروم»و « فرانک ون الورهون»ی  گفته

وهوا و خاک و بذر  های انبازی شامل تمام منابع مادی دنیا ازجمله آب تفاده از انبازه ریشه در تاریخ اروپا دارد، در متون سیاسی اروپا ثروتاست. اس

گذاشته ها به اشتراک  بایست بین تمام آن شده است که می ها در نظر گرفته می عنوان میراثی برای تمام انسان های طبیعت به شده است و موهبت می

 resی مردم بوده است و  وری و استفاده از آن برای همه که بهره res communeرسد؛  شده است. کاربرد دیگر این واژه به روم باستان می می

publica ع بیشتر ی دولت بوده است. )منبع: ویکی پدیا فارسی( برای اطال شده که مدیریت آن بر عهده که به تمام چیزهای متعلق به عمومی گفته می

 ها(. تراژدیِ همدارها )انبازه  کتاب، همدارها؛  نک: ویکی پدیا، نک: همین کتاب ، همدارها )مشاعات( و نیز نک: همین
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 نقدهای وارده به پساتوسعه

اتوسعه ی پس اش وجود دارد. گفته شده که نظریه ی پساتوسعه و طرفداران ی نظریه های انتقادی در باره حجم زیادی از نوشته

گرا  انداز دوگانه بیند. این چشم ی توسعه را به عنوان چیزی تحمیل شده از طرف غرب به دنیای در حال توسعه می همه

جای این که تحمیل شده  کند که بخش بزرگی از توسعه به گرا باشد، و مارک اِدِلمَن یادآوری می تواند غیرواقع اندیش( می )ثنوی

ی  خاطر همه به  توسعه،"لی با نقل نظر جاناتان کراش  است. رِی کیه ال توسعه مطرح شدهباشد، از سوی خود دنیای درح

ها  گفتن، هرگز در برابر چالش و مقاومت سرسخت نبوده است و در پاسخ آن گفتن و کنترل شرایط سخن اش برای سخن قدرت

به این ترتیب فکر پساتوسعه بخشی از تاریخ "د که گوی می "در برابر تدوینِ دوباره اندیشه و تغییر هم نفوذناپذیر نبوده است

ی مجموعه  ی پساتوسعه صرفاً آخرین گونه کند که نظریه لی اظهار می طور خالصه، کیه به "طوالنیِ درونِ گفتمان توسعه است.

ی نیست. از نظر اند و لذا چیز خیلی جدید ها پیش در نوشته و اندیشه در عرصه توسعه وجود داشته انتقاداتی است که از مدت

هایی، و نیز امکان  ها و تخریب هایی با برندگان و بازندگانی، با دوراهه او توسعه همیشه از گزینه سخن گفته است. گزینه

 ی عمل.  خالقانه

 

 

 "کلِ توسعه"کند. ردّ  اش غلو می ی بحث مواردی مخالفت اساسی با مکتب پساتوسعه وجود دارد. اولینشان این است که در باره

ای چشم  های زندگی و سالمت و رفاه مادی به معنای ردّ امکان پیشروی و تحول مادی است. این نگاه بر تحول ملموسِ فرصت

چنان متنوع است و معانی  ها، خود توسعه آن هایی از جهان درحال توسعه کامالً آشکار است. غیر از این بندد که در بخش می

ی منظورشان بسیار دقیق  نامند، الزم است در باره می "ای توسعه-پسا"که خود را  بسیار مختلفی دارد که منتقدین وقتی

گیِ درون گفتمان توسعه کوتاهی  پردازان پساتوسعه از توجه به چندگونه توضیح دهند. با طعن و لعن کل توسعه، نظریه

آمیزی همان نوع تعمیمِ  شکل تناقض کنند و به بندی می ی غربی طبقه ی توسعه را در زیر چتر سلطه کنند. آنان همه می

 کنند.  پردازان پساتوسعه ردّ می گیرند که نظریه کار می ای را به گرایانه ذات

های  بخشد: یعنی ای فکر که باورها و روال گرایی فرهنگی را تداوم می گویند که پساتوسعهْ نسبی منتقدین این را هم می

آورند. منتقدین پساتوسعه معتقدند که  وند که آنان را به عمل در میتوانند قضاوت ش فرهنگی فقط از طرف کسانی می

های  های معتبر و ردّ کردن مجموعه مالک عنوان پدیده ی رفتارها و باورهای فرهنگی به پساتوسعه با پذیرش همه

گرایی  یعنی نسبی  ند،ک روایی را بازنمایی می )استانداردهای( جهانی برای زندگی و فهم زندگی، آن سرِ کامالً مخالف جهان

روایی افراطی همان قدر معانی خطرناک را در خود دارد. جان رِیْپلی  در برابر ترجیح جهان  گراییِ تند، شدید. این چنین نسبی

ها برساخته و  ی حقیقت یعنی، همه –کند  گرایانه متکی می گرایی خود را بر روی ادعایی ذات ردّ ذات"کند که  تاکید می
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 ند. ا دلبخواهی

 

پایین برای توسعه و ترویج توسعه از راه ابزار و -ی پساتوسعه با ردِ رهیافت متمرکز باال گوید که اندیشه لی این را هم می کیه

ی  با تکیه به نظریه –این استدالل  "کند که  لی اظهار می بخشد. کیه لیبرال را تداوم می-های نو ، آرمان717های محلی راه

کند که جهان زمینِ  لیبرال را تکرار می-که جهان اول به جهان سوم نیاز دارد و بالعکس، فرضیات نو –پساتوسعه و وابستگی 

به بیانی دیگر، پساتوسعه با مسئول دانستن ها ظرفیت رقابت برابر دارند ]...[  ملت-دولت ی بازیِ برابری است که در آن همه

های تمرکززدایی شده  کند که از پروژه ی موافقت می"لیبرال-نو"ِ  ی خودشان ناخواسته با ایدئولوژی ها در مخمصه محلی

گیرد که این  آمیزی را پی می فرض مغلطهجای آن  کند، و به های فقرزده غفلت می و از امکان کمک به جمعیت طرفداری کرده

های  ی جنبش ر کرد همهشود که نباید تصو لی یادآور می تنهایی و به ابتکار خودشان موفق شوند. کیه ها بایستی به جمعیت

مند کند،  مدرن را توان-گرایانِ ضد خواهد بنیادگرایان و سنت شود که می طور دیده می مردمیْ پیشرو هستند. پساتوسعه این

 گرانه باشند. پیشرو و غیر ستم-های غیر یعنی کسانی که ممکن است حاملِ ارزش

 

 منتقدان برجسته ی توسعه718

 Edward Abbey 

 John Africa 

 Stafford Beer (viable system model) 

 Charles A. Coulombe 

 Stanley Diamond 

 Jacques Ellul 

 Arturo Escobar (anthropologist) 

 Gustavo Esteva 

 Julius Evola 

 James Ferguson (anthropologist) 

 Masanobu Fukuoka 

 Mohandas Gandhi 

 Edward Goldsmith 

                                                                 
 و نه جهانی - 717
ال به معنای نزدیکی فکریِ هایشان، اص بودن اسم  اند و در کنار هم ها و ابعاد بسیار متفاوتی به توسعه یا مظاهر آن انتقاد کرده این منتقدان از نظرگاه - 718

 شود. کم یا زیاد نباید گرفته

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Abbey
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Stafford_Beer
https://en.wikipedia.org/wiki/Viable_system_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_A._Coulombe
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Diamond
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul
https://en.wikipedia.org/wiki/Arturo_Escobar_(anthropologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Esteva
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Ferguson_(anthropologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Goldsmith
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 David Graeber 

 René Guénon 

 Martin Heidegger 

 Ivan Illich 

 Derrick Jensen 

 Theodore Kaczynski 

 Ruhollah Khomeini 

 Philip Larkin 

 Pentti Linkola 

 Ned Ludd 

 Maria Mies 

 Yukio Mishima 

 MOVE organization 

 François Partant 

 Fredy Perlman 

 Daniel Quinn 

 Majid Rahnema 

 Gilbert Rist 

 Vandana Shiva 

 Henry David Thoreau 

 John Zerzan 

  

ژاک اِلول، آرتورُ اسکوبار )انسان   ادوارد اَبی، جان اَفریکا، استَفِرد بیر )الگوی نظام زیستا(، شارل آ. کلمب، استنلی دایاموند،

، ماسانُبُ فوکوکا، موهانداس ]مهاتما[ گاندی، ادوارد گلد شناس( شناس(، گوستاوُ اِستوا، ژولیوس اِوُال، جیمز فِرگوسن )انسان

اهلل خمینی، فیلیپ  اسمیت، دیوید گرابر، رنه گنون، مارتین هایدگر، ایوان ایلیچ، دریک جنسِن، تئودور کازینسکی، روح

یِل کوئین، ماید  رِدی پِرلْمان، دَنیالرکین، پِنتی لینکوال، ند الد، ماریا مِیْس، یوکیو میشیما، سازمانِ موُوْ، فرانسوُآ پارتان، فِ

 رهنما، گیلبر  ریست، واندانا شیوا، هنری دیوید رورو، جان زِرزان.

 ها را هم در ویکی پدیا ببینید: این مدخل

، مهار رشد )ضد رشد(، (عمیقای ) ریشهشناسی  بوم زیستْی انتقادی، نقد فنّاوری،  گراییِ آنارشیستی، نظریه بَدَوی

ی رشد،  سازی، اسطوره کردن، مدرن ی دوآتشه، تاریخ بشر، صنعتی شناسیِ فمینیستی، مدرنیته نارشیستی، بومشناسیِ آ بوم

گریِ هوشمند،  انگاره و سرمشق(، اصول شهری غییرِ جهتِپارادایم )ت تغییرِ جهتِگراییِ نو،  ماشین ستیزیِ نو، قبیله

 :لتیعدا قدرت و بی زیستی، نقدِ اجتماعیِ گراییِ رادیکال، ساده سنت

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Graeber
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gu%C3%A9non
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
https://en.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Larkin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentti_Linkola
https://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Mies
https://en.wikipedia.org/wiki/Yukio_Mishima
https://en.wikipedia.org/wiki/MOVE
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Partant
https://en.wikipedia.org/wiki/Fredy_Perlman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Quinn
https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Rahnema
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Rist
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan
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primitivism-narchoA  ,  Critique of technology,  Critical theory,  primitivism-Anarcho,  

,  High modernism,  feminism-Eco,  anarchism-Eco,  Degrowth,  eep ecologyD    

,  Luddism-Neo,  progress Myth of,  Modernization,  Industrialization,  Human history

Radical ,  Principles of intelligent urbanism,  Paradigm shift,  Neotribalism

 Social criticism,  Simple living,  traditionalism 

 

 

 :های مخالف نظریه

 سازی، نئو لیبرالیسم ی مدرن نظریه

Modernization theory  , Neoliberalism 

 مقاله ی حسن رشیدی را هم با عنوانِ "پساتوسعه رویکردی بر ناکارآمدی توسعه" را می توان در آدرس زیر مطالعه کرد:

http://ensani.ir/fa/article/author/76814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism
https://en.wikipedia.org/wiki/High_modernism
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-feminism
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-anarchism
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Luddism
https://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernization
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrialization
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalist_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalist_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_intelligent_urbanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift
https://en.wikipedia.org/wiki/Neotribalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_criticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernization_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism
http://ensani.ir/fa/article/author/76814
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 توسعه ی پایدار

 

توسعه ی پایدار اصل سازمان دهنده  ای است برای برآورده  کردنِ اهداف توسعه یِ انسانیْ همزمان با پایدارسازیِ تواناییِ نظام های 

طبیعی در تامینِ منابع طبیعی و خدمات نظام زیست بومی ای که اقتصاد و جامعه به آن وابسته اند. نتیجه ی مطلوب این توسعه 

حالتی در جامعه است که شرایط زندگی و منابع، بدون زیرپا گذاشتنِ یکپارچگی و ثباتِ نظام طبیعی، برای تامین نیازهای 

انسانی بکار می روند. توسعه ی پایدار می تواند به شکل نوعی از توسعه تعریف شود که نیازهای حال را بدون مصالحه و تاخت زنی 

 719  با تواناییِ نسل های آینده برآورده کند.

تعریف و نقدِ اصطالحِ توسعه ی پایدار که سرژ التوش و مجید رهنما، دو متفکر پساتوسعه با آن هم مخالف اندْ در آدرس های زیر 

آمده  است این مفهوم با این حال که در بعضی موارد خالصانه تالش می شود تا از آن برای حل و رفع مشکالت زندگیِ 

جماعت ها و افراد بشر استفاده شود، اما از همان اول رایج شدن اش باز هم مثل بسیاری از مفاهیم و پدیده های دیگر 

کاالیی سازی شده است و همچون یک "مُدِ بازار" و "کالس گذاشتنْ" در بعضی موارد ابزاری شده برای جذب مخاطب به بازار 

مخاطبانِ کاالهای کارشناسیِ یقه سفیدانِ فکری، و باز کردن کسب وکارهای تازه ی بازار آزاد، به شکلی که به مصرف زایی های باز 

 هم تازه شانْ برچسب و توصیفِ"سازگار با توسعه ی پایدار" را اضافه  می کنند. لذا باید از آن ابهام زدایی کرد. 

نوشته ی مشهور مجید رهنما در باره ی بازی  های نو با مفاهیم بسیار نو در این عرصه، از جمله مفهومِ توسعه )نک: " لزوم زبانی 

 تازه برای فقر"(720 و کتابِ  واژه های پالستیکی: زورساالریِ زبانِ انفصالی )مدولی(721 به این نکته پرداخته اند.

                                                                 
های مهمِ  پوشیِ این دیدگاه از بحث گذارند: چشم متفکرانِ پساتوسعه در همین تعریف، حداقل بر روی چند واقعیتِ دیگر از نظر خود انگشت می - 719

پوشی از ورود به    ها و چشم بوم تاریخی مردمانِ زیست-نابودیِ دانشِ بومینفی نگاه کاالیی به محیطِ زیست و طبیعت، لزومِ کاهشِ جهانیِ مصرفِ انرژی، 

 .در اقتصاد رایج بازار "یا رشد یا مرگ"بحث 
720 -  FwHge30http://bit.ly/   
721 -  Plastic Words :پُئرکسِن اُوِه آلمانی شناس زبان ی نوشته (Uwe Porksen.) 

 اُوِه آلمانی شناسِ زبان و نویسنده خطرند؟ بی واقعا آیا اما برسند، نظر به خطری بی کلماتِ توانند  می ها این. "معضل" ،"راهبرد" ،"پروژه" ،"توسعه"]  

 شدن جفت برای که میزیآ اسرار و غیرعادی روشِ نیز و شان خواری چکش و پذیری انعطاف دلیل به نامد می پالستیکی کلماتی را کلمات این پُئرکـْـسِن

 مداران، سیاست-کارشناسان دهان در. پذیرند معاوضه و ترکیب قابلِ پالستیکی لِگوی های قطعه مثل تعبیرات این. دارند اختیار در شرایطی هر با

 ی دهه در. کنند توجیه و داده شرح را ها ژهپرو و ها طرح تا شوند می گرفته کار به بارها و بارها  –ها شرکت و ها سازمان ریزانِ برنامه و مقامات استادان،

 امروزه و کرد، تبدیل آمریکا خارجی سیاستِ در ای شالوده به را "(نابالیدگی ناشکوفایی،) نیافتگی توسعه" آمریکا جمهور رئیس ترومن هَری 1940

http://bit.ly/30FwHge
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 توسعه ی پایدار:  

https://bit.ly/2Jyk76o   

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 "(بالیدن) توسعه" از کسانی  چه اما. کنند می خود ی"(نیافته توسعه) نابالیده" همسایگانِ به کمک وقف را خود "(بالیده شکوفا،) یافته توسعه" های ملت

 حلِ برای "راهبردی" که گویند می ما به رهبران که موقعی و بردند؟ سود 1970 و 1960 ی ها دهه مسکنِ "های پروژه" از کسانی چه بردند؟  سود

 .شوند نمی نگران ما بینِ در کسانی چه دارند جامعه ی" ها معضل و مشکالت"

علمی  های زبان به محلی و بومی های زبان از ها را آن از خیلی. کردند ظهور تخصصی معانیِ با علمی کلماتی چون هم پالستیکی واژگان  پُئرکسِن، نگاه زا

 در شان تخصصی معانیِ از عاری بار این اما– اند ه کرد مهاجرت بومی و محلی های زبان به دوباره اخیر های دردهه شودکه می متوجه او اما کردند، "وارد"

 این. شوند می ظاهر بارها و بارها آکادمیک های همایش و دولتی، گزارشات سیاسی، های سخنرانی در و دارند المللی بین رواج کلمات این. بومی زبانِ

 را معنا عمال اما آیند، می نظر به علمی که کنند می  جانشین کلماتی با را تر دقیق لغات آنان. برند می هجوم خصوصی حتی و ای   رسانه گفتگوهای به واژگان

 ..سازند می ناتوان را مردم مشترکِ زبانِ و کنند می مبهم

 به که دهد می ارائه ای  جامعه واراز مضحکه-مصیبت نقدی و سازد، برمی شان شناسایی برای معیارهایی کند، می دنبال را پالستیکی واژگانِ تاریخ پُئرکسِن

 دهند می نظام نو از آن به خودشان تصویرِ مبنای بر کنند، می نفوذ واقعیت از ای  حوزه به پالستیکی واژگانِ وقتی که دهد می نشان او. ندک می تکیه ها آن

 اما یایند،ب نظر به شهری آرمان تواند می که هستند واقعیتی ی تازه الگوهای برای ساختمانی آجرهای واژگان  این. شان تهدید اساس بر روال برهمین و –

  .برند می تحلیل به و کنند می فقیر را جهان

 و اجتماعی نقدِ ی زمینه موفق در است کتابی. انداخت راه به زیادی عمومیِ هایی بحث و شد منتشر آلمانی به 1988 سال در پالستیکی واژگانِ

 این([. آمازون کتابِ معرفی از نقل به. )شده نوشته برانگیز بحث و باکانه بی( 1984) اورول جرج و( گالیور) سویفت جاناتان سُنَتِ ی پایه بر که شناسی زبان

 در ایلیچ ایوان و (فقر برای تازه زبانی لزومِ در) رهنما انتشار است. مجید دستِ ملکیان به فارسی ترجمه شده و در به همتِ مصطفی اَنگیز بحث کتابِ

  .   اند داشته ای ریشه نقد و یضتعر ها زبان این و واژگان این رواجِ به خود کارهای

https://bit.ly/2Jyk76o
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
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 ماید رهنما۷۲۲

 

مجید رهنما )1303-1394، ایرانی(، اولین وزیر علومِ ایران، منتقد توسعه و یکی از متفکرانِ نامدارِ پسا توسعه است. کارهایی از 

او به فارسی منتشر شده  است، از جمله  آبروی فقر )زیرِ چاپ - چاپ موجود: "هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون 

می راند"(، کشورهای آسیایی و اروپایی، آموختن برای زیستن،  مشارکتْ نگاهی نو به مفاهیم توسعه، آموزش در خدمت انسان 

 )مجموعه سخنرانیِ مجید رهنما، وزیرِ علوم(723.

 در ویکی پدیا:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Rahnema  :انگلیسی 

 https://bit.ly/2JGJTUR  :فارسی 

 مقاله ی لزوم زبانی تازه برای فقر، در نقد توسعه  ی پایدار:

  https://bit.ly/2Jyk76o    

سایت عدم خشونت، مقاله ی هم کالمی ایوان ایلیچ و ماید رهنما:  

https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/ 

 

                                                                 
722 - Majid Rahnema 
 ای وجود دارد که قابل استفاده نیست.  ترجمه  ( Post development Reader)  اند. از کتاب جُنگ پساتوسعه ها نایاب ی این کتاب همه - 723

https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Rahnema
https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Rahnema
https://bit.ly/2JGJTUR
https://bit.ly/2JGJTUR
https://bit.ly/2Jyk76o
https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/
https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/
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 ۷۲۴ایوان ایلیچ

 

 و متعارف؛ پزشکیِ صنعتِ رسمی، آموزشِ ی انرژی، توسعه و مصرف گسترده منتقدِ کاتولیک، کشیشِ وف،ایوان ایلیچْ فیلس

 رهنما مجید و رِ )معلم و فیلسوفِ رادیکال آموزش و پرورش( پائولو فریه با او. است (اهل اتریش 2002 -1926) گرا بوم زیست

 و دوچرخه رواج لذا و کرد می تاکید انرژی جهانیِ مصرفِ کلِ کاهش به. داشته نزدیکی و )متفکرِ نامدارِ پساتوسعه( همفکری

 و زیست محیط تخریب ،فقر و عدالت جهانیِ بحران ی دهنده کاهش و ساز دوران را خودرو جای به ای ماهیچه انرژیِ از استفاده

فقرِ  "و "انرژی و عدالت" ،"امعهج از زدایی مدرسه" جمله از شده، ترجمه فارسی به هایی کتاب ازو. دانست می انرژی بحران

 .دارد وجود فارسی به او ی باره در هم معدود مقاالتی. "آموزش در آمریکای التین

 در ویکی پدیا:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illichانگلیسی: 

  /YRdMbD2https://bit.lyفارسی: 

: کالمی ایوان ایلیچ و ماید رهنما ی هم سایت عدم خشونت، مقاله

https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/ 

  /literacy.net-www.eco     :Ly0XMI2https://bit.ly یوتوپیا: سایتِ  

  /notes.feizonline.com    :q9YUEU2https://bit.ly الین: آن سایتِ  فیض

                                                                 
724 - Ivan Il l ich 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
https://bit.ly/2YRdMbD
https://ghkeshani.com/illichandranemadialogue/
http://www.eco-literacy.net/
https://bit.ly/2XMI0Ly
file:///C:/Users/keshani/Dropbox/Public/notes.feizonline.com
https://bit.ly/2YUEU9q
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 : جستجوی ایوان ایلیچ /https://anthropologyandculture.comسایتِ   انسان شناسی و فرهنگ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anthropologyandculture.com/
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 هلنا نوربرگ هاج

 

ی منزویِ الداخ هند داشته است که در مرز  دوران دانشجویی سفری به منطقهدر  (، اهل سوئد1945ْهلنا نوربرگ هاج )متولد 

های روشنِ ورودِ   سال بعد، یکی از نمونه 20به شدت امنیتیِ هند با چین قرار دارد. گزارش او از این سفر و سفر های بعدی تا 

ته تعادلی هر چند معیوب را پایدار نگهدارد. ای است که قبال به کار خود سرگرم بوده و می توانس عناصرِ مدرنیته به جامعه

ی ورود  توسعه و نیز جهانگرد داده، نوربرگ  ، اجازه1975در الداخ کشیده، و در سال  1962دولت هند اولین جاده را در سال 

 کرده.ساله روایت  20ی زمانی  های بعدیِ خود، وضعیت را در یک بازه جا بازدید کرد و در گزارش آن در همان سال از 

( تاسیس کرده تا با سبک "های محلی آینده"های باستانی(، نهادهایی را )مثلِ  هایی در این باره ساخته )مثلِ آینده او فیلم

خصوص  ها به  بوم های دیگری را هم برای حفاظت زیست و بخصوص در الداخ مبارزه شود. بنیاد  زندگی مصرفی در جوامع محلی،

 شده. "مناسب معاشِ"ی  ی جایزه هایش برنده الیتدلیل فع رگ بهدر الداخ تاسیس کرده. نورب

 

های باستانی:  آینده"ی  با عنوان تازه "های باستانی: آموختن از الداخ آینده"بخشِ او  کتاب بسیار مهم و کالسیکِ الهام

 است.  شده زبان ترجمه 40به  "شده های الداخ برای دنیایِ جهانی درس

 

Hodge-https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg  

hodge/-norberg-are/helena-we-https://www.localfutures.org/about/who 

hodge/-norberg-https://centerforneweconomics.org/people/helena 

https://schoolingtheworld.org/people/helena/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg-Hodge
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg-Hodge
https://www.localfutures.org/about/who-we-are/helena-norberg-hodge/
https://www.localfutures.org/about/who-we-are/helena-norberg-hodge/
https://centerforneweconomics.org/people/helena-norberg-hodge/
https://centerforneweconomics.org/people/helena-norberg-hodge/
https://schoolingtheworld.org/people/helena/
https://schoolingtheworld.org/people/helena/
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-on-hodge-norberg-helena-with-conversation-awareness/a-of-https://medium.com/age

a7ad089c7827-economic-dysfunctional-rou-and-relocalization-ladakh 

hodge-norberg-https://greattransition.org/contributor/helena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medium.com/age-of-awareness/a-conversation-with-helena-norberg-hodge-on-ladakh-relocalization-and-our-dysfunctional-economic-7827c089ad7a
https://medium.com/age-of-awareness/a-conversation-with-helena-norberg-hodge-on-ladakh-relocalization-and-our-dysfunctional-economic-7827c089ad7a
https://greattransition.org/contributor/helena-norberg-hodge
https://greattransition.org/contributor/helena-norberg-hodge
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۷۲5سرژ التوش
 

 

جنوب در اقتصاد است. او که -ی فرانسویِ دانشگاه پاریس تهاستاد ممتاز بازنشس (1940ژانویه  12ی  زاده)سرژ التوش 

ای انتقادی نسبت به  شناسیِ علوم اجتماعی است، نظریه جنوب، و معرفت-متخصص روابط اقتصادی و فرهنگیِ شمال

ی  وسعهی مصرفی و مفهوم ت باوری در علوم اجتماعی، جامعه کیشی اقتصادی  ابداع کرده است. او اقتصادباوری، فایده راست

 کند.  پایدار را رد می

کند. او یکی از متفکران و هواداران پروپاقرص  خصوص از مفهوم کارایی اقتصادی و عقالنیت اقتصادی انتقاد می التوش به

های جنبش ضد فایده باوری در  ی فرانسوی بررسی ی مهار رشد )یا ضد رشد(  است. کارهای التوش در فصل نامه مشهور نظریه

 شوند. اعی منتشر میعلوم اجتم

 های زیر است: ی کتاب التوش نویسنده

 های انگیزش برای همسانیِ جهانی سازی جهان: اهمیت، وسعت، و محدودیت غربی  -

 مهار رشد، نابرابری و فقر -

 توسعه ی برخوردار: کندوکاوی در پسا پیامدِ جامعه -

 تعریف و نقدِ اصطالحِ توسعه ی پایدار که التوش و مجید رهنما هر دو  با آن مخالف اند در آدرس های زیر آمده  است. 

 توسعه ی پایدار: 

https://bit.ly/2Jyk76o   

thttps://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_developmen 

 
                                                                 

725 - https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche  

https://bit.ly/2Jyk76o
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
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  ۷۲6گردانی محلی-جهانی

 

گردانی به  خصوص جهانی ی اقتصادی و به ی توسعه و توسعه حلی واسط است برای عطفِ توجه طرفداران نظریه این بحث راه

 شود.  توسعه وارد می واقعیات خاصِ هر محل. به همین دلیل به مباحث پسا

 نگاه کنید.  مجلدِ دوفهرستِ لطفاً به  شرحی کوتاه از آن، برای خواندنِ

 

 

 

                                                                 
726 - https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization  

https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization
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۷۲۷رشدِ معکوس
 

 

بومی، ضد  های اقتصاد زیست جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایده 728رشدِ معکوس یا ضدِ رشد یا مهارِ رشد

هم  "های رشد یتمحدود"بستِ  داری استوار است. رشدِ معکوس راهبردی اساسی در پاسخ به بن گرایی و ضد سرمایه مصرف

(. اندیشمندان و فعاالن رشدِ معکوس "پسا رشد"و  729"آید )نک: مسیر رشدِ معکوس در کشورهای باالی توسعه حساب می به

مدتِ  ی مشکالت بلند ازحدْ ریشه بیش هستند، زیرا مصرفِ -انقباض اقتصادی –مدافع کاهش ابعاد تولید و مصرف 

نکته کلیدی مفهوم رشدِ معکوس این است که کاهش مصرف نیازی به فداکاری افراد محیطی و نابرابری اجتماعی است.  زیست

های غیر مصرفی مثلِ کارِ مشارکتی، مصرف کمتر،   دارانِ رشدِ معکوس از راه  و کاهش رفاه و بهروزی ندارد. برعکس طرف

کردنِ شادمانی و بهروزی را هدف  همزمان با اختصاص وقت بیشتر برای هنر، موسیقی، خانواده، فرهنگ و جماعت، حداکثر

 گیرند. می

 

 پیشینه

در )چه  بودند.جوامع صنعتی همزاد با گراییِ  گرایی و مصرف هایی متولد شد که تجسم پیامدهایی تولید این جنبش از دلنگرانی 

 هایی مثل: (، نگرانییسوسیالیست ، چهداری ی سرمایه جامعه

 ی اوج تولید نفت( قطهپذیریِ منابع انرژی )نک: ن کاهش دسترس -

 شدن زمین، آلودگی، تهدیدِ تنوع زیستی(  کاهش کیفیت محیط زیست )نک: گرم -

 (730کاهشِ سالمتی گیاهان و جانورانی که انسان به آنان وابسته است )نک: انقراض هالوسینی -

 تر، فقر( ی ناپایدار، سالمتی ضعیف افزایش اثرهای جانبی جامِعَویِ منفی )نک: توسعه -

                                                                 
727 - https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth 
728 -degrowth   :برای اطالع بیشتر، نک .https://degrowth.org/   ،degrowth-is-https://www.degrowth.info/en/what/  
729 - overdeveloped 
 شناسی هالوسین، دوران کنونی زمین - 730

https://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth
https://degrowth.org/
https://www.degrowth.info/en/what-is-degrowth/
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ای که  های زندگی ی جهان سوم برای تامینِ سبک ی مصرف منابع از طرف کشورهای جهان اول، به هزینه گسترش باالرونده -

 کنند )نک: استعمارگریِ نو( ماند بیشتری هم تولید می کنند، و پس خوراک و انرژی بیشتری مصرف می

 

 کشیدنِ منابع ته

کند )مگر در مواردی که تغییراتی در کارآیی یا در تقاضای  ز به منبع رشد میهمان نسبت هم نیا کند، به اقتصاد که رشد می

ناپذیر مثل نفتْ ذخایر ثابتی دارند، و این ذخایر خواه ناخواه  دلیلِ تغییر قیمت پیش بیاید(. منابع تجدید محصوالت مختلف به

بکشند. مثال، این  توانند ته یدار استخراج شوند، میهای طوالنی با سرعت ناپا  کشند. منابع تجدیدپذیر هم اگر در دوران ته می

شود  بار شدن ذخایرْ چطور می  اتفاق برای تولید خاویار در دریای خزر رخ داده. نگرانی خیلی زیادی وجود دارد که در صورت کم

مثل سوختِ زیستی،   های انرژی های زیادی به انواع فنّاوری ها و شرکت رونده برای این منابع را برآورده کرد. دولت تقاضای باال

 731کنند. نگاه می "ی اوج تولید نفت نقطه"های بادی برای برآورده کردن شکاف تقاضا بعد از  های خورشیدی، و توربین سلول

پذیریِ نفت شوند. مولفان  گی و حمل توانند جایگزینِ چند کاره ها نمی گویند هیچ یک از جانشین دیگرانی هم هستند که می

های کشاورزی و  های فنّاوری در حل چالش کنند که از محدودیت بینانِ فنّاورانه انتقاد می به خوش "فیکس-کنوت"کتاب 

 732اند. پوشی کرده  اجتماعیِ ناشی از رشد چشم

پذیر،  دائمیِ پر کردنِ شکاف تقاضا است. برای منابعِ تجدید "تنها راهِ"دارانِ رشدِ معکوس معتقدند که کاهش تقاضا  طرف

کشیدن شود و از نظر محیط زیستی هم  ی تقاضا، و بنابر آن تولید هم پایین کشیده شود تا آن حدی که مانع ته یستی فتیلهبا

شود که در موقع  می عنوان حرکتی اساسی دیده  ای که وابسته به نفت نیست به سالم و بهداشتی شوند. حرکت به طرف جامعه

 کند. می جلوگیریی اجتماعی ناپذیر از فروپاش کشیدن منابع تجدید ته

 

 733بومی زیست ردّ پای 

تقاضای بشری را با ظرفیتِ احیای  که ی زمین سامانه تقاضای بشری از بوم یِ گیر  اندازهاست برای   ای بومی سنجه ردّ پای زیست

                                                                 
شود این است که خود تجهیزاتِ  های جایگزین، با فرض حفظ روند فعلی مصرف انرژی، از آن غفلت می ای بسیار مهم که در بحث انرژی نکته - 731

کنند، آیا  تولید می شوند، با چه منابعی هایی و در کجا تولید می ای که باید انرژیِ جایگزین تولید کنند، از کدام منابع و از چه انرژی ی صنعتی پیشرفته

ماند تبدیل  ماند ندارند، آیا با روند فعلی مصرف انرژی، خود این تجهیزات بعد از مدتی کوتاه به پس گی و پس کننده کنندهْ آلوده های تولید  کارخانه

ها و ...(  ی الکترونیک )تبلت سیار پیشرفتهصنایعِ ب ماندهای رشتهْ ها در کجا تبدیل، دفن و دفع خواهند شد؟ اصال کسی به پس ماند شوند، این پس نمی

شوند، آیا  انداختن؟ لوازم الکترونیکیِ بسیار پیشرفته، همگی بعد از چند سال کوتاه، غیرقابل استفاده یا متروکه می فکر کرده، از معدن تا فروشگاه تا دور

، 2019در سال   ماندش. ز اول تا آخرش خطر و آلودگی است تا پساین ها فکر کرده؟ از انرژی اتمی بگذریم که ا "ماند های پس گورستان"کسی به 

جای دفن کردنِ پرهزینه، به شکل قاچاقی در کانتینر به فیلیپین فرستاد تا شرکت داللِ بومی، یک بالیی به  های بیمارستانی را به شرکتی کانادایی، زباله

 بومِ فقرای فیلیپینی بیاورد. سر این محموله در میانِ زیست
  /pattern-a-for-literacy.net/solving-http://ecoحل برای الگو، سایت یوتوپیا:  راه - 732
733 - ecological footprint 

http://eco-literacy.net/solving-for-a-pattern/
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که برای احیای  دهد ی الزمی را نشان میهاو دریا ها خشکیکند. این سنجه مقدار مساحت  بومیِ زمین مقایسه می زیست 

ها الزم است.  های همان مصرف ماند پس خطر کردنِ کند و نیز برای جذب و بی منابعی الزم است که جمعیت بشری مصرف می

شان را  زندگی 734"هکتار جهانی" 6،4شبکه ردّ پای جهانی، ساکنان کشورهای پر درآمد با  2005بنا به گزارش سال 

گذرد. مثالٌ، در حالی که هر ساکن  شان با یک هکتار جهانی می ای کم درآمد زندگیگذرانند، در حالی که مردم کشوره می

هکتار  12.5کنند، یک آدم اهل آمریکای شمالی نیازمند  کنند زندگی می هکتار جهانی تولید می 0.56چه که از  بنگالدش با آن

کند. بنا به همان گزارش،  ل استفاده میبرابر یک بنگالدشی از زمین معاد 22.3جهانی است. هر ساکن آمریکای شمالی 

است. برای  هکتار در هر نفر رسیده 2.7که سطح فعلیِ مصرف به  بود، درحالی 2.1میانگینِ تعدادِ هکتارِ جهانی برای هر نفر 

یی و ی زمین با همین کارا ی مردم دنیا به سطح استاندارد زندگی یک اروپایی متعارفْ منابع سه تا هشت سیاره رسیدن همه

گویند برای رسیدن به برابری اقتصادی جهانی با منابع فعال موجود،  ابزار تولید فعلی الزم است. حامیان این مباحث می

های حاکم بر منابع سرانجام منجر به  کم کنند. محدودیت "رشدِ معکوس"شان را از راه  کشورهای دارا بایستی استاندارد زندگی

، آسیب این تغییر را کم "تغییرات فنّاورانه"ی مصرفِ فعلی با فرض نبودِ  شده کاهش کنترلکاهش اجباری مصرف خواهند شد. 

 سیاره را باال خواهد برد. 735"ظرفیت تحمل"خواهد کرد و 

 

 ی پایدار رشدِ معکوس و توسعه

ای بشری است( است. ه های تولیدگرایی )باور به این که تولید و رشدْ هدف سازمان ی شکل ی رشدِ معکوس مخالفِ همه اندیشه

ی  که نگرانی برای پایداریْ تضادی با رشدِ معکوس ندارد، اما توسعه حالی ی پایدار است. در بنابراین مخالف شکل فعلیِ توسعه

دارانه است.  شان افزایش رشد و مصرفِ سرمایه اصلی( است که هدف غالب )جریانْ ی جریانْ های توسعه  اش در اندیشه پایدار ریشه

بنیاد در دنیایی -ی رشد ی پایدار را مثل ترکیبی متضاد می بیند که همچون هر نوع توسعه توسعه "رشدِ معکوس"این بنابر

کنند کند کردن رشد اقتصادی  اظهار می "رشدِ معکوس"بومی عمال و ذاتا ناپایدار است. منتقدین  محدود و تحت تنش زیست

های مخرب محیط زیستیِ رشد را می   شود. خیلی ها که پیامد مد سرانه میمنجر به افزایش بیکاری، افزایش فقر و کاهش درآ

کنند، حتی اگر نه در شمال. اما، کند کردن موضعیِ رشد اقتصادی  در  فهمند، هنوز هم از رشد اقتصادی در جنوب حمایت می

شود به کاهش اشتغال.  منجر میو در واقع  –فوائدی مثل خودکفایی، مسئولیت مادی  –کسب فوائد رشدِ معکوس ناتوان است 

                                                                 
734 - global hectareای بشری و ظرفیتِ زیستیِ زمین یا مناطق آن. یک ه بومیِ مردم یا فعالیت زیست ای است برای ردّ پای  گیری : واحد اندازه

ماندِ انسانی، در هر هکتارِ زمین و شیالت مولد از نظر  بریِ پس ی جهانیِ تولید زیستی برای مصرف انسان و هضم و تحلیل هکتار جهانی مقدار ساالنه

میلیارد  12.2تقریبا  2012بر روی سیاره اشاره دارد. مثال در سال  ماند در هر نفر به مقدار تولید و هضم پس "هکتار جهانی برای هر نفر"زیستی است. 

 هکتار جهانی در هر نفر بوده.  1.7ماند وجود داشته که متوسط  هکتار جهانی تولید و هضمِ پس
735 - carrying capacityی شرایط  ن شرط که همهدارد، به ای ها را به شکل نامحدودی پایدار نگه ها به نحوی که محیط آن : حداکثر جمعیت گونه

 شان در حد مطلوب فراهم باشد. زیستی برای
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سازیِ  اند که محلی کنند و مدعی بنیاد دفاع می-در عوض طرفداران رشدِ معکوس از یک توقف کامل نظام اقتصادی فعلی رشد

مصرف و استثمار منابع  دهد خودکفاتر شده و به بیش دوباره و توقف اقتصادِ جهانی در جنوبِ جهانی به مردم جنوب فرصت می

 ها پایان دهند. طرف شمالی جنوبی از

 736اررا  بازگشتی

های پایدار یا سبز بازارگرمی  حل عنوان راه شوند اغلب به هایی که برای کاهش مصرف منابع و بهبود کارآیی طراحی می فنّاوری

های  ین پیشرفتی ا در باره "اثراتِ بازگشتیِ"دلیلِ بروزِ  به "رشدِ معکوس"های   ها و بحث . اما ادبیات و نوشته737شوند می

شود که منابع را کمتر مصرف  می  ای عرضه هاست که وقتی فنّاوری ی این مشاهده این مفهوم بر پایه 738دهد. فنّاورانه هشدار می

انداز  تواند هر پس  گیرند ممکن است تغییر کند، و مصرف آن فنّاوری می  کار می ای که آن فنّاوری را به کند، رفتار حواشی می

اثر کند. با دانستن اثرات بازگشتی، طرفداران رشدِ معکوس معتقدند که  انداز را عمال بی نبع را افزایش داده یا آن پسی م بالقوه

بایستی مستلزمِ ردّ کاملِ الگوی رشدْ و حرکت به سمت و سوی الگوی رشدِ معکوس باشد. در  "پایدار"های موثرِ  حل تنها راه

انواع درگیری با فنّاوریْ   ی ای وجود دارد، چرا که همه های اساسی هم محدودیت "معکوس رشدِ"برای   های فنّاورانه حل  راه

ساختِ "های  با فنَاوری "دانش و طراحی" 739های دیجیتالِ گراییِ همدار  برد. اما هم انرژی را باال می-کارآییِ تراکمیِ ماده

                                                                 
     efficiency/-energy-by-literacy.net/bedazzled-http://eco: سَردَرگُمی پیرامون کارآیی انرژی:      نک سایت یوتوپیا - 736

 rebound/-than-rather-literacy.net/rethink-http://ecoجای اثر بازگشتی:   باز اندیشی به                                  
روال بازاری است که دور از    کردن گنجشکْ ت دارد. بازار گرمی و رنگی تولیدات خدمات و کاال عمومی این رفتار بازار آزاد بسیار رایج و در همه - 737

شود،  بینی می گیری از این ترفندها پیش کند. انواع تمهیداتی که برای پیش ی نهایی است و کاال و خدمت را رخ به رخ تولید و توزیع نمی کننده مصرف

بعد از آشکار شدن تاخیریِ یک ایراد )ایرادِ محیط زیستی، کیفیت و کمیتِ فنی و بهداشتی،  ای یا رقیب اوْ شوند. هر تولیدکننده تیزهوشانه دور زده می

اما بدون   کند که تاکیدش بر رفع آن است،  شود و کاال و خدمت دیگری را عرضه می کار می عدالتی در روند تولید و توزیع، و ...( به سرعت دست به بی

ها اشاره  پوشی بیشتر موارد هزینه، واگذاشتن یک سری کیفیاتِ ضروریِ قبلی است. اما هیچ وقت به این چشم ی رفعِ آن. در ای به هزینه هیچ اشاره

تواند  کند و هیچ کس نمی نهایت ادامه پیدا می این بازی تا بی  ، ی نهایی. در مجموع کننده ی مصرف ی هوشمندانه نخواهد شد، مگر به حکم مطالبه

خطری به  شان است که بعدا با آمدن ظروفِ ظاهرا بی  زا بودن ی سرطان ی ظروف تفلون و پس از مدتی، شایعه محبوبیت اولیهاش  جلویش را بگیرد. نمونه

دست آمده است..  ی احتماال خطرناک به خطری در ازای کدام مصالحه کننده روشن باشد که این بی که برای مصرف آن بی  کند، جای تفلون ادامه پیدا می

 شوند. سازی می ها، کاالیی ی عرصه شود و این مفاهیم هم در همه انجام می "پایدار بودن"و  "سبز بودن"خطرناک، بر روی کیفیت  همین بازیِ
های الکترونیکیْ  های جایگزین نفت )بادی، آبی، جذر و مدَی، خورشیدی و زیست توده...(، فنَاوری های رایج برای تولیدِ انرژی اش: فنّاوری نمونه - 738

الین  جای مالقاتِ رو در رو و نیز ارتباطات آن ونقلی به های حمل کردن مسیر اش راویِ کوتاه خصوصا نوعِ پیشرفته مثل موبایل و تبلت، که بازار گرمیم

ایی اجماعی بر روی این ه اند و آیا اصال پژوهش ها بر روی انسان و محیط کدام ها و اثراتِ بازگشتیِ این فنّاوری شود که هزینه ای نمی است. هیچ اشاره

 تاثیرات انجام شده یا نه.
739 - digital commonsتوو پی) همتا   پی"های دیجیتال. کنایه از اطالعات منتشر در اینترنت، منابع اوپن سورس )منبع باز( و  : مشاعات یا همدار

کنند. بنیادی که خود را  فراهم می "دانش و طراحی"ز جمله های مختلف و ا  است که دموکراسی و برابری دسترسی اطالعاتی را در زمینه "به همتا(

 و فناوری تاثیر ی مطالعه هدفِ با است  پی )همتا به همتا( سازمانی  توو  کند: بنیاد پی طور معرفی می داند، خود را این وقف ترویج راهبرد همتا به همتا می

 با همتا" های روال ترویج و مستندسازی  پژوهش، مطالعه، روی بر که است المللی بین مانیساز پی توو   پی بنیادِ " .جامعه بر همتا به همتا ی اندیشه

 همه  هم با" که است این ما شعار. ماست دانش(  مشاعاتِ) ِ همدار ی ویکیِ این بنیادْ نامه دانش های  صفحه. است متمرکز وسیع بسیار معنایی به "همتا

 مستند را ابتکار هزاران ما. آورد  می بهروزی همه برای همدارها طریقِ از مان منابع ریختنِ هم  روی یعنی ،"ریمدا چیز   همه هم با دانیم، می را چیز

 برای آشناییِ بیشتر، نک: همین کتاب، همدارها .کنیم ایجاد "دلیل با همراه امیدِ" که هدف این با کنیم، حرکت جهت آن در تا کنیم می

http://eco-literacy.net/bedazzled-by-energy-efficiency/
http://eco-literacy.net/rethink-rather-than-rebound/
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 را داشته باشند. "رشدِ معکوس"آتیِ شاید بتوانند ظرفیت بالقوه برای بناکردن سناریوهایِ  740"توزیعی

 

 های جنبش ریشه

قرن نوزدهم برگردد، گرایشاتی که در انگلیس با  "سازیِ صنعتی-ضد"های  تواند به گرایش ردّ جنبش معاصر رشدِ معکوس می

ی دیوید ثورو های هنر  (، در آمریکا با دیدگاه1900 -1819) "ورزی جنبش هنر و دست"نظراتِ جان راسکین، ویلیام موریس و 

 ( شکوفا شدند. 1910-1828های لئو تولستوی ) ( و در روسیه با اندیشه1862 -1817)

 

( و روشنفکرانی مثل نیکوالس 1927با پیشنهاد آندره گورز ) 1970ی  به معنای دقیق کلمه در دهه "رشدِ معکوس"مفهوم 

های  شان بازتاب دیدگاه ایوان ایلیچ  ظهور کرد که نظرات روگِن، ژان بودریار، ادوارد گلداسمیت، ای. اف. شوماخر و-جورجسکو

های  ای مثل ای. جِیْ. میشانِ اقتصاددان، تام رولتِ مورخ صنعت، و سوسیالیستِ رادیکال تونی تِرنِر بود. نوشته متفکرین قبلی

بانیِ گاندی از سادگیِ خصوص عطف به پشتی به  اند، هایی مشابه داشته . سی. کوماراپپا هم فلسفه مهاتما گاندی و جی

 خودخواسته.

شناسی و حقوق بشر جلب  گرایی، روشنگری، انسان های انسان تر توجه را به ارزش های رشدِ معکوس، به بیانی کلی جنبش

 کند.   می

  

 گزارشا  کلوپ رم

یِ )بنیاد فنّاوریِ گران دانشگاه ام. آی. ت ، کلوپ رم، اتاقِ فکرِ مستقر در وینترثورِ سوئیس، از پژوهش1968در سال 

های جهانی ارائه کنند. این گزارش  هایی عملی برای مشکالت دلنگرانی حل ی راه ماساچوست( خواست که گزارشی در باره

بومیِ رشد  منتشر شد، اولین بررسیِ مهمی شد که به مخاطرات زیست 1970نامیده و در سال  "های رشد محدودیت"که 

 کرد. پرداخت، رشدی که در آن زمان جهان داشت تجربه می می ی اقتصادیِ جهان نشده بینی پیش

 

ریزی  هایی برای جنبش رشدِ معکوس پی این گزارشات )که اسم دیگرشان گزارشات میدوْ است(  قرار نیست دقیقا متن

کار  م بهی پایدار ه کنند، و برای پشتیبانی از جنبش توسعه توصیه می "رشدِ صفر"کنند، چرا که این گزارشات فقط به 

عنوان دلیلی  آیند که به روشنی رشد اقتصادی را به حساب می هایی به عنوان اولین بررسی حال، به اند. بااین شده گرفته

                                                                 
740 - distributed manufacturingایِ پراکنده در جغرافیا که از راه  : یا تولید توزیعی، تولید اَبری و ساخت محلی: شکلی از تولید نامتمرکز شبکه

 کنندگان هم مرتبط است به ساختِ محلی هم مشهور است.  ی خود مصرف کند و چون با صنایع روستایی و خانه فناوری اطالعاتی تولید را هماهنگ می
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سامان  ای از نوع آلودگی، کمبودِ مواد خام، و نابودی و تخریب بوم زیستی کلیدی و اساسی برای افزایش مشکالت محیط

 منتشر شد، که همراه با اولی توجه چشمگیری را به این بحث برانگیخت.  1974ل کنند. گزارش دومی در سا معرفی می

 روگِن-تاریر پُر دوامِ جورجسکو

 روگِن-: نیکوالس جورجسکوی اصلی مقاله

 این را هم ببینید: اقتصاد حالتِ پایا ، اقتصاد حالت زوال

عنوان الهام  روگن را به-یی، نیکوالس جورجسکوآمریکا-دان، آماردان و اقتصاددانِ رومانی ریاضی "رشدِ معکوس"جنبش 

گوید که کمیابیِ اقتصادی  می "741قانون آنتروپی و فرایند اقتصادی "ی:  شناسد. او در شاهکارش در باره بخش خود می

شکل  شوندْ به می  کار گرفته که در فعالیتِ اقتصادی به ی منابع طبیعی وقتی که همه اش در واقعیت فیزیکی است؛ این  ریشه

یعنی ظرفیت زمین برای تحمل سطوح جمعیت –که ظرفیتِ تحمل زمین  شوند؛ این ناپذیری متالشی و تجزیه می بازگشت

ـ در پیوند است با کاهشی در زمانی در آینده چون انبار نپاینده )فانیِ( منابع معدنیِ زمین در حال   و مصرف بشری 

 که اقتصاد جهان درکل به سمت سقوطی ناگزیر در آینده روانه است. حاضرزیر استخراج و مصرف است؛ و در پیامد، این

-که جورجسکو  گردد. وقتی  برمی 1970ی  روگن برای رشدِ معکوس به دهه -ی جورجسکو بخشیِ روشنفکرانه سابقه الهام

التحصیل و جوان  فارغ ای ایراد کرد، تاثیری با دوام بر روی مورخ و فیلسوفِ تازه  سخنرانی 1974روگن در دانشگاه ژنو در 

  والد گذاشت که با راهنماییِ یک مشاور دانشگاهی قبال با شاهکار روگِن آشنا شده بود. این دو، کمی فرانسوی ژاک گرینْ

گرینوالد  1979ترِ کار روگِن کرد. در نتیجه در سال  اش را وقف بررسیِ دقیق ْوالد پژوهش بعد با هم دوست شدند، و گرین

منتشر کرد.  "اقتصاد -شناسی بوم –فردا، زوال: آنتروپی "ویِ منتخبی از مقاالتِ روگِن را با عنوانی فرانس ترجمه

ی فرانسوی تایید کرد.   کرد، شخصا استفاده از زوال را در عنوان ترجمه روگن که فرانسه را روان صحبت می-جورجسکو

تر شد و  انسه از همان اول کار گذاشت. بعدا هم تکمیلهای روشنفکری و دانشگاهیِ فر این کتاب نفوذ زیادی بر روی حلقه

ها  از عنوان کتاب در این ویراست "فردا"ی  تجدید چاپ شد؛ اما این بار کلمه 2006و باز هم در سال   1995در سال 

 برداشته شد. 

داد، این واژه قبال  د میی مقاالت جرجسکو پیشنها ی فرانسه ی زوال را برای بخشی از عنوان ترجمه وقتی که گرینوالد واژه

                                                                 
741 - entropyنظمی   ی یک نظامِ ترمودینامیکی است. آنتروپی بی ی حالتِ گسترده دینامیکِ فیزیک: در مکانیک استاتیک، آنتروپیْ خاصه: در ترمو

کند. یک خاصیت کلی فرآیندهای طبیعی این است که تمایل دارند تا به سمت افزایش آنتروپی یا به  )آشفتگی( یا عدم قطعیت یک سیستم را بیان می

ای شد برای اندیشه در موضوع آنتروپی. در واقع آنتروپیِ یک  انگیزه "کار"شدن انرژی در موقع تبدیل به  می بیشترهدایت شوند. گمعبارت دیگر بی نظ

ت. سیستم نشان دهنده ی آن انرژی گرمایی است که نمی تواند کار انجام دهد. مفهوم عمومیِ این اصطالح، میل سیستم به آشفتگی در طی زمان اس

ی ارتباطات.  کاربردِ آنتروپی در نظامات ژئوپلتیکی  های علم کاربردهای مختلفی داشته است، مثال در آمار و انفورماتیک و نظریه ر دیگر شاخهآنتروپی د

نابودی تهدید تر باشد آنتروپی افزایش یافته و توانایی آن کم شده و به  از طرفِ شائول بی. کوهن مطرح شده. به عقیده او هرچه سیستم ژئوپلتیکی بسته

. تعداد 5. صادرات تحقیق و توسعه 4. تولید صنعتی 3. تولید کشاورزی2انداز  . میزان پس1اند:  گانه آنتروپی از نظر او به این شرح شود. عوامل ده می

 شده. )ویکی پدیای فارسی( . تعداد اختراعاتی که ثبت10. مبادله علمی 9. کاهش وابستگی به سوخت 8. کاهش دیون 7. تعداد مهندسین 6دانشمندان 
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های روشنفکری فرانسه رایج شده بود تا به اقدامی سیاسی برای پایین کشیدن  از سوی حلقه 1970ی  از اوایل دهه

روگن نظرات -ها، جرجسکو ی اقتصاد بر مبنایی دائمی و خودخواسته اشاره کند. همزمان، اما مستقل از این فتیله

های  اسطوره"ی  اش در باره  دار و جدلی ی  نیش را در مقاله "ی هرمان دالی لت پایااقتصاد حا"و  "های رشد محدودیت"

بود، اما تا سالِ   به بعد در جاهای مختلف مطرح کرده 1972گفتار از سال  عنوان یک رشته درس به  "انرژی و اقتصاد

 کرد: روگن این نظر را بیان می-منتشر نشده بودند. در این مقاله، جرجسکو 1975

]مولفین که[ منحصراً به دنبال اثبات ناشدنی بودن رشد بودند ... به آسانی فریب قیاسی ساده، مدِ روز، اما نادرست را 

شود، رستگاریِ  ی انواع مصیبت می مند منجر به همه جایی که رشد تصاعدی در دنیایی متناهی و کران خوردند: از آن

تنها حالتِ رشد، بلکه حالتِ رشدِ صفر هم،  یاتی در ندیدن این است که نهاست ...  خطای ح "حالت ثابت"شناختی در  بوم

تواند برای ابد در  ها همگرایی نداشته باشد، نمی اثر کردن مصیبت ی که به سمت بی"حالت زوال"و بلکه حتی 

های  ریِ ناگزیرِ  گزارهگی نتیجهشده این است که   پوشی ی مهم، اما چشم مند وجود داشته باشد. ... نکته زیستی کران محیط

شک، رشد فعلی  بی "است. "زوال"نیست، بلکه  "ثابت"ترین حالت،  دارِ آن بینش ]حالتِ ثابت[ این است که مطلوب طرف

 ها در اصل متن است[   باید متوقف شود، نه بلکه، باید معکوس شود. ]تاکید

ای از هر  د که  تا آن موقع هیچ اقتصاد دانِ حرفهخواند متوجه ش  ی خاص از متن را می گرینوالد وقتی که این قطعه

های در  طور استدالل نکرده بود. گرینوالد به شباهتِ چشمگیر مفهومیِ بین نگاه جورجسکو و بحث حال این گرایشی تا به

د. با ی فرانسوی منتقل شده بو  ی آن زمان هم پی برد؛ همین شباهت بود که به عنوان روی جلد نسخه جریان  در فرانسه

در  "زوال"تر شد و هم تحرک بیشتری به مفهوم  ی کار جورجسکو به فرانسه  هم قوی توجه به این همزبانی، ترجمه

ی بازخوردیِ  داد و به این ترتیب چیزی از جنسِ حلقه -و هرجای دیگر در کشورهای فرانسه زبانِ دنیا–کشور 

 روشنفکرانه را ایجاد کرد.

پسندِ جنبشِ اجتماعیِ نو دوباره از فرانسه به  عنوانِ پرچمِ مردم ی که قرار بود کتاب به، وقت2010تا  2000ی  در دهه

معموال به  "زوال"رسید:  نظر می انداز به حاال نامناسب و برای هدف غلط "زوال"ی  انگلیسی ترجمه شود، اصطالح اولیه

باید از آن دوری کرد یا به سرعت بر آن غلبه کرد.  کند، چیزی بد که رکودِ اقتصادیِ ناگاه، ناخوشایند و موقتی اشاره می

ای برای کوچک کردن اقتصاد بر  دیگرآوث ]رشدِ معکوس[ ساخته شد تا به اقدام سیاسیِ خودخواسته"در عوض، نو زبانِ 

چیزی خوب که باید  –یعنی مثل کاربرد غالب این اصطالح در فرانسه  –مبنایی دائمی و خودخواسته داللت کند 

 اش این طور معتقد باشند. داران یا طرف  د گفته شده و حفظ شود،خوشام

در پاریس برگزار شد )اولین کنفرانس برای این  2008در سال   "رشدِ معکوس"المللیِ  وقتی که اولین کنفرانس بین

الوه، سرژ ع کنندگان برای قدردانی از اعتبارِ جرجسکو و کارش، با سخاوت سنگِ تمام گذاشتند. به شرکت  موضوع(،



647 
 

منبعِ اصلیِ "عنوان  جورجسکو را به 742"وداع با رشد"اش به اسمِ  در بیانیه "رشدِ معکوس"التوش، قهرمان سرآمدِ جنبشِ 

عنوان  پرداز ایتالیاییِ رشدِ معکوس، مائورو بُنایوتی کارِ جرجسکو را به طور نظریه توصیف کرد. همین "نظریِ رشدِ معکوس

 حساب آورد. انداز رشدِ معکوس به سنگِ بنایی تحلیلی در چشم

   

 سرژ التوش

 سرژ التوش، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس جنوب، یادآوری کرده است که:

های وارده به محیط زیست اندازه و پیامدهایش بر روی  اگر سعی کنی کاهشِ آهنگِ رشد را با به حساب آوردنِ خسارت"

، ایاالت  1991رسی. در سال  ی صفر یا حتی منفیِ رشد می کالً به نتیجه مان اندازه بگیری، میراث طبیعی و فرهنگی

قانون هوای "درصد تولید ناخالص ملی را بر روی حفاظت از محیط زیست هزینه کرد.  2.1میلیارد دالر، یا  115متحده 

تالش کرد تا آهنگِ رشد  "ینی منابع زم موسسه"در سال افزایش داد ]...[  میلیون دالر 55یا  45این هزینه را تا  "تمیز

ی پایدار.  جهان اندازه بگیرد، البته با نگاهی به توسعه "ی طبیعی سرمایه"های اِعمالی بر روی  را با در نظر گرفتنِ تنبیه

/. درصد در سال پایین آمده، و این رقم 4به  7.1از  1984تا  1971ی  برای اندونزی، متوجه شد که آهنگِ رشد در فاصله

  "وگازِ طبیعی، و فرسایشِ خاک بدست آمد. زدایی، کاهش ذخایر نفت با در نظر گرفتن سه متغیرِ جنگلهم فقط 

 

 شوماخر و اقتصاد بودایی

است، اما  "رشدِ معکوس"کسوت نوعی جنبشِ متحد  پیش 1973کتاب کوچک زیباست به قلم ای. اف. شوماخر، در سال 

کند. او در این کتاب از الگوی نو لیبرالِ  هم خدمت می "رشدِ معکوس"ات ای مهم برای نظر عنوانِ پایه با این حال به

عنوان هدفی برای  ، بر مبنای مصرف، به"استاندارد زندگی"کند که افزایشِ   ی اقتصادی به این شکل انتقاد می توسعه

نامد،  تصاد بودایی میجای این نگاه، تحت آن چیزی که اق معنا. به ی اقتصادی چیزی است پوچ و بی فعالیت و توسعه

 کردنِ مصرف، بهروزی را بیشینه کنیم.  توانیم در عین کمینه می

 

 شناختی و اجتماعی مسائل بوم

منتشر کردند  "ی راهِ بقا  نقشه"یک  1972شناس در سال  ی بوم اَلِن سردبیران مجله-ادوارد گـُلد اسمیت و رابرت پِرِسکات

فروپاشیِ جامعه و "چه شود که نویسندگان  زدایی بود تا مانع آن مرکززدایی و صنعتای برای ت ای ریشه که خواستار برنامه

 نامیدند. می "بخش بر روی این سیاره های حیات ناپذیرِ نظام تالشیِ بازگشت

                                                                 
742 - Petit traité de la décroissance sereineهای کوچکِ زوال آرام: عنوان اصلی آن بیانیه است. : تهدید 
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 "رشدِ معکوس"جنبش 

 کنفرانس

(، بارسلون 2008س ))آر اند دی( در پاری "و رشدِ معکوس  ی پژوهش شبکه"هایی با پشتیبانیِ  این جنبش کنفرانس

 ( برگزار کرده است.2018( و مالمو )2016(، بوداپست )2014(، الیپزیک )2012(، ونیز )2012(، مونترال )2010)

 

 (۲۰۱۰کنفرانس بارسلون )

( میدان 2008بومی و برابریِ اجتماعیِ پاریس ) المللیِ رشدِ معکوس اقتصادی برای پایداریِ زیست اولین کنفرانس بین

داری و شرحی  های سرمایه زیستی برآمده از کاستی ی بحرانِ مالی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، محیط د در بارهبحثی بو

ی   های خاص برای تحقق جامعه بود بر اصول اصلیِ رشدِ معکوس. از طرف دیگر کنفرانس دوم در بارسلون بر روی راه

 متمرکز بود. "رشدِ معکوس"

 قدامات سیاسیِ آتی در این کنفرانس پرورانده شدند، ازاین قرار بودند:ای که برای ا پیشنهاداتِ عینی

 پشتوانه های محلی، حذف پول بی ترویج پول -

 مقیاس های ناسودبر و کوچک گذار به شرکت -

 سازی های مشارکتی در تصمیم افزایشِ همدارهای محلی و پشتیبانی از رهیافت -

 اوطلبانههای کاری و تسهیلِ کار د کردن ساعت کم -

 نشینیِ مشترک های خالی و خانه کاربردِ خانه-باز -

 کمینه-ی نسبتِ بیشینه و سقفِ درآمد برپایه "درآمد پایه"معرفیِ  -

 ها گیری ها و خسارت زیستی و فرهنگ با مقررات، مالیات کشی از منابع طبیعی و حفاظت از تنوعِ محدود کردنِ بهره -

 ابزار آموزش و حقوقی ماند با کردن تولید پس  کمینه -

 محور.  ای، پیاده تر، دوچرخه محور به نظامی محلی-ها، گذار از نظامِ خودرو زیرساخت-حذفِ اَبَر -

 جلوگیری از تبلیغ در فضاهای عمومی -

و های متعدد تاثیر بزرگی برروی نظام اقتصادی  حل کنفرانس بارسلون با وجود آمادگیِ واقعی برای اصالح و پروراندن راه

ها بود، و همین  های مالیِ آن ی جنبه های بسیاری به پیشنهادات وارد شد که بیشترشان در باره سیاسیِ جهان نداشت. نقد

 شدنِ تغییرات شد.  هم مانع عملی
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 رشدِ معکوس در سراسر جهان

ن یافت که هر چند خود توا در هند، در سراسر جهان می 743سواراج-هایی مثلِ بوئن ویویر در آمریکای التین یا اِکو جنبش

 کنند.     شناسند، اما از مفاهیم و واژگان مشابهی استفاده می ی نمی"رشدِ معکوس "را صریحاّ 

 

 های اجتماعی رابطه با سایر جنبش

، که از همکاری تا   های اقتصادیِ جایگزین دارد ها و بینش های متنوعی با سایر جنبش جنبش رشدِ معکوس رابطه

رشدِ معکوس در الیپزیک  2014که میزبان کنفرانس  744"آزمایشگاه نظرات اقتصادیِ نو"گستره دارند. پوشیِ نسبی  هم

جنبش و ابتکار دیگر  32که رابطه با  "745ها رشدِ معکوس در جنبش"ای منتشر کرده با عنوان  پروژه 2017بود، در سال 

 کند. را ترسیم می

 

 ها ها و تنگنا چالش  انتقادها،

 اند با  شود مرتبط به رشدِ معکوسْ وارد می هایی که انتقاد

 حاملِ آن است؛  "گرآوث یا رشد برعکس دی"ای که اصطالح  بار معناییِ منفی -

 بیند،  نگاهی که رشدْ را صریحا چیزی بد می -

 داشتنِ گذار رشدِ معکوس؛ و نیز  ها و امکان چالش -

 رشد. 746ی هوار های مطلوبِ مدرنیته با مدل  پیچیدگیِ جنبه درهم -

 

 ها انتقاد

 بار منفی

ای دارد،  آور است چون بارِ معناییِ منفی انتقاد شده که استفاده از اصطالح رشدِ معکوس برای جنبش رشدِ معکوس زیان

شود، در  ی مثبت تداعی می ها که مخالف برداشتِ مثبتی است که در اصطالح رشد وجود دارد. رشد با جهت باال و تجربه

شناسیِ سیاسی نشان داده است که تداعیِ منفیِ  های متضادی دارد. پژوهش در روان تداعی "downش =کاه"حالی که 

                                                                 
743 - eco-swarajبرای اطالع از سواراج یا خودگردانی نک: جلد اول  .است سواراج اکو اهدافِ از یکی بومی زیست بومی.  دمکراسی : خودگردانیِ زیست

   /democracy-ecological-movements/radical-in-https://www.degrowth.info/en/dim/degrowthساروُدایا. 

 https://www.radicalecologicaldemocracy.org/ 
744 - Laboratory for New Economic Ideas 
745 - Degrowth in movements 
746 - paradigmنِگره بُن  واره، سرمشق، : پارادایم، مدل 

https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/radical-ecological-democracy/
https://www.radicalecologicaldemocracy.org/
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شدنِ  ی یکپارچه تواند نحوه شود می که منفی برداشت می "کاهش"ی  با کلمه "رشدِ برعکس"ی یک مفهوم، مثل  اولیه

تواند منفی تفسیر شود  ودآگاه، رشدِ معکوس میناخودآگاه بعدیِ اطالعات مرتبط با آن مفهوم را منحرف کند. در سطح خ

های قابل انتظار  عنوان انقباضِ اقتصاد، گر چه این وضعْ هدفِ گذار رشدِ معکوس نیست، اما بیشتر یکی از پیامد یعنی به

ل یا کردنِ اقداماتِ ریاضتی، کاهش مشاغ  آن است. در چارچوب نظام اقتصادی فعلی، انقباضِ اقتصادْ با رکود و دنبال

به  "رشدِ معکوس یا رشدِ معکوس"ی استفاده از  اصطالح  شود. نائوم چامسکی در باره ی کمتر تداعی می حقوق ماهیانه

 شکل نظر داد: این

ترساند. مثل این است که بگویی قرار است فردا مجبور باشی فقیرتر از امروز  گویی مردم را می می "رشدِ معکوس"وقتی 

 موضوع قرار نیست به این معنا باشد. )نائوم چامسکی(بشوی، در حالی که اصل 

 

ی    است، خطر این هست که اثر معکوس هم بگذارد، که رویه "رشد"ی اصطالح  دربرگیرنده "رشدِ معکوس"که  جایی از آن

جایی که  نکننده بودن هم زیر انتقاد رفته است، از آ دلیل گیج مثبتِ اولیه نسبت به رشد را تقویت کند. رشدِ معکوس به

عنوان جایگزین پیشنهاد  ( بهagrowth  رشد ) جای آن، بی اش برخالف ظاهرش مانع رشد اقتصادی شدن نیست. به  هدف

عنوانِ  تواند باز هم به رود، اما می کند که رشد از این که هدف سیاستیِ مهمی باشد کنار می شود که بر این تاکید می می

 ی و اجتماعی کسب شود.زیست های محیط اثرِ جانبیِ سیاست

 

 نقد مارکسیستی

 "رشد داریِ بی سرمایه"و  "اقتصاد حالت رابت"نک: 

و رشدی که صرفا وجود دارد تا سود   گذارند: رشدی که برای نوع بشر مفید است، ها بین دو نوعِ رشد فرق می مارکسیست

کننده است، و نه کمیت. آنان  ت که تعیینها معتقدند که سرشت و کنترل تولید اس ها را باال ببرد. مارکسیست شرکت

کنند. بنا به  ی اجتماعی و اقتصادی را ممکن می اند که توسعه هایی معتقدند که کنترل و راهبردی برای رشد ستون

معتبر است، اما راه حل مشکل نیست. هرچند سایر  "رشدِ معکوس"که توجیه برای  ی جین زین، در حالی گفته

اند. مثال جان باِلمی فاستر و فِرِد مَگداف همگام  انداز رشدِ معکوس گرفته واضع نزدیکی به چشمنویسندگان مارکسیست م

و هدف   عنوان اصلِ پایه ی نامحدود به ایمانوئل والرشتاین، پل سوئیزی و  سایرین بر روی انباشت سرمایه  با دیوید هاروِی،

و در نگاه این نویسندگان چیزی است ناپایدار. فاستر و مَگداف  کنند. این منبع رشد اقتصادی است داری تمرکز می سرمایه

های تولید  سازیِ خاک از طرفِ نظام پرورند، چیزی که او در بحثِ تهی وسازی را می مفهوم خود مارکس از گسلِ سوخت

، منحصر به دیده شده "دریاچه آرال"ی  که در تجربه کرد، هر چند که این نکته چنان داری اشاره می خوراک سرمایه
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 داری تولید خوراک نیست. های سرمایه نظام

 

 ها نقد نظری نظام

دارانِ رشدِ معکوس بر روی رشدِ معکوس  در جریان تاکید بر جوانب منفیِ رشد به جای جوانب مثبتِ آن، اکثریت طرف

ر رشد که عمال مورد انتقاد ی ناپایدا مانند، و به همین روال بر روی اجرای مشترک و پایداریِ بیشترِ وسوسه متمرکز می

عنوان مفهومی نهایتا اقتصادی باشد،  گرا از رشد به تواند تغییر برداشتِ تقلیل رفت از این ناسازواره می است. یک راه برون

تر رشدی که به رعایتِ رشد در سایرِ  که هر دوی طرفداران رشد و رشدِ معکوس مشترکا در ذهن دارند، به مفهوم گسترده

یا  747زده-های رشد سازمان  دهد. اخیرا پیشنهادی شده است که مقررات و نظام کارکردیِ جامعه فرصت می های نظام

 داری بازنویسی شوند.  سرمایه

 

 ها: چالش

 سپهرهای سیاسی و اجتماعی

الوه بر شان ضروری شده. ع چنان عمیق رسوخ کرده که برای ثبات داریِ بازاری آن اجبارِ رشدِ نامحدود در جوامع سرمایه

ملت، رفاه، بازار نیروی کار، آموزش، دانشگاه، حقوق و قانون و مالی، در امتداد -مثل دولت  های مدرن، های جامعه  این، نهاد

تنها نیازمند تغییر نظام  اند که بتوانند آن را پایدار کنند. بنابراین گذار رشدِ معکوس نه رشد به شکلی تکامل یافته

جایی که  زند. از آن شان تکیه می هایی است که نظام اقتصادی بر روی ی نظام اش تغییر همه اقتصادی است بلکه الزمه

گرا هستند، نوعی چالش گذارِ رشدِ معکوس هم در مقاومت  های رشد های مدرن وابسته به آن نهاد بیشتر مردم در جامعه

 دهد. فردی برای دور شدن از رشد خود را نشان می

 

 کشاورزی

های کشاورزی کمتر فشرده و متمرکز و پایدارتر  شدِ معکوس نیازمند گذار از کشاورزی صنعتی به روالی ر یک جامعه

توانند جمعیت جهانیِ   ها می کشت یا کشاورزی اُرگانیک است، اما معلوم نیست که آیا هر کدام از آن جایگزین-مثلِ پایا

اش را با  ی کشاورزی اُرگانیکْ آلمان قادر نخواهد بود جمعیت شده را خوراک بدهند یا نه. مثال در باره بینی فعلی و پیش

وریِ نیروی کار  های قابل کشت خود خوراک بدهد. عالوه بر این، بهره محصوالت اُرگانیکِ مطلوب در سراسر زمین

ود های فسیلی یا کم است یا اصال وج گیری پایین است، چرا که استفاده از سوخت صنعتی به شکل چشم-کشاورزی غیر

                                                                 
747 - growth-obsessedمند نسبت به رشد، وسواسی رشد : وسوسه 
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 .748گذارد  های اقتصاد باقی می ندارد، بطوری که نیروی کار خیلی کمتری برای سایر بخش

 

 تنگناها

و   است، مصالحه  که مدرنیته با سطح باالی توان بازدهیِ )کارآیی، ظرفیت پذیرش( انرژی و مواد ظهور کرده با دانستنِ این

عدالتِ اجتماعی، برابری جنسیتی، امید به زندگیِ باال، های مطلوبِ مدرنیته )مثل  بِستان آشکاری بین جنبه-بِده

ومیر بسیار پایینِ نوزادان( و سطوح ناپایدار مصرف انرژی و مواد وجود دارد. راه دیگر نگاه به این واقعیت از عینک   مرگ

، تقسیمِ کار را( به هم ایدئولوژی، نهادها را( و پایه را )شرایط مادی زندگی  سُنَتِ مارکسیستی است که روبنا را )فرهنگ،

قدر تغییرات بسیار شدید در  تواند همان اش، می شدت متفاوت ی رشدِ معکوس، با شرایط مادیِ به دهد. جامعه ربط می

های زیادی خلق کرده "بد"داری جهانی  وجود بیاورد. اقتصاد سیاسی سرمایه سپهرهای فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه به

بخشی و  های زیادی هم از راه فردیت اقتصادی و تخریب محیطزیستی، و خوب-اجتماعی است، بدهایی مثل نابرابریِ

ناتوانی،   بخشیِ فضایی و اجتماعی ایجاد کرده است. این وضعیت به رهاییِ اجتماعی در سطح برابری جنسیتی، تحرک

تکاملی - ی هم دو جنبه ی تاریخی نداشته است. این هایی داده است که هیچ سابقه پرستی فرصت جنسی و ضد نژاد

از نزدیک به هم پیوند دارند و سخت خواهد بود که برای   ی بازارمحور، ی لیبرال و جامعه  داری جهانی، مدرنیته سرمایه

فردی، برابری  ی رشدِ معکوس آنان را جدا کرد. خشونت بین گرا در جامعه  های لیبرال و جهان حفظ و نگهداری ارزش

هایی که ممکن است تحت شرایط رشدِ معکوس  اند از آن نوع ارزش هایی شتیِ مدرن نمونهجنسیتی و مراقبت بهدا

 شان مشکل باشد. حفظ

 

 فردی خشونت بین

ملت -کنیم با گسترش بازار جهانی از سوی دولت های مدرن مشاهده می فردی که در چارچوب جامعه کاهش خشونت بین

است. معلوم نیست که این کاهش در شرایط اقتصادِ سیاسیِ متفاوتی بتواند  بروز یافته 749واز راه انحصار در اِعمالِ خشونت

 دوام داشته باشد.

 

 برابریِ جنسیتی

داری منجر به این شد که در عینِ برابریِ  عنوانِ مقرراتِ پیش شرط بازار کار سرمایه  بعد به  به1980ی آزادیِ زنان از دهه

                                                                 
های دیگر اقتصاد با کمبود نیروی کار  که بخش  طوری شود، به ار بیشتر در همین بخشِ بسیارحیاتی الزم میوری پایین باشد، نیروی ک وقتی بهره - 748

 شوند. مواجه می
 انحصار اِعمالِ خشونت در دستانِ دولت. - 749
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های اجتماعی از نوع رهایی زنان  کودک هم استفاده کنند. اما وجود پیشرفتدستمزد با مردان، از خدمات دولتیِ مراقبت 

ای که با کارآییِ  ی رشدِ معکوسی نیست که کمتر پیچیده است، جامعه ی مدرنْ ضامن حضورشان در جامعه در جامعه

ابسته به تولید ی و شده زدایی ی جهانی توانند در یک جامعه های سنتی جنسیتی می مادی کمتری سروکار دارد. نقش

 محلی و دارای محدودیت در فنّاوریِ کنترلِ تولیدِ مثل دوباره ظاهر شوند.

 

 مراقبت بهداشتی

افراد تا تکِ  تکهای مراقبت بهداشتی مدرن در درمان  توانایی نظام"ظاهری بین  یبستان-گفته شده که مصالحه و بده

وجود دارد. اگر  "بر بر و منبع  ی ناشی از آن نوع مراقبت انرژیبومیِ جهان ترِ زیست خطر گسترده"و  "زندگی نفسِآخرین 

بومی و دنبال  بخشی به انسجامِ زیست مجبور است بین اولویت "رشدِ معکوس"ی  وجود داشته باشد، جامعهواقعا این تهاتر 

 کردنِ سالمت جمعی یا بیشینه کردن مراقبتِ بهداشتیِ قابل ارائه به افراد یکی را انتخاب کند.

============================================================= 

 این ها را هم ببینید:

-  degrowth-is-https://www.degrowth.info/en/what/  

- https://degrowth.org /  

ـ کلوپ رمـ  ضد مصرف -داری ضد سرمایه -گراییِ آنارشیستی بدوی -ی راه بقا نقشه -معکوس رشدِبحثِ طرفداران   گرایی

ـ شاخص اصیل پیشرفت -ـ آندره گورزـ اِزرا جِی. میشان ـ ادوارد گلد اسمیت بومی اقتصاد زیست   ـ  فرانسوا پارتان

GROWL- ی  ـ نظریه شناسی سیاسی بوم یستـ ز روگِن-های رشدـ نیکوالس جورجسکو محدودیت -رکود اِل شکل

ـ مسیر رشدِ معکوس  جوئی ی صرفه ناسازواره - ها و اقدام برای دنیایی پسا کربن کشیدن قدرت: گزینه ـ پایین پساتوسعه

 -سرژ التوش -خوشبختیِ بدون رشد -گرایی وری بهره -ـ پسا رشد گرایی ـ پسا مصرف در کشورهای باالی توسعه

ـ رشد غیراقتصادی -اقتصاد حالتِ پایا -جنبش-کند -زیستی ساده ـ  ـ کودکیِ خودخواسته تیم جَکـْــسِن )اقتصاددان(

 :ثروت، قرض و ثروتِ مجازی

     Degrowth advocates,  valA Blueprint for Survi,  (category)Degrowth advocates(category) , 

logical Eco,  Club of Rome,  consumerism-Anti,  capitalism-Anti,  primitivism-Anarcho

Genuine ,  François Partant,  Ezra J. Mishan,  André Gorz,   Edward Goldsmith,  economics

Nicholas ,  The Limits to Growth,  shaped recession-L,  GROWL,  progress indicator

Power Down: Options and ,  Postdevelopment theory,  Political ecology,  Roegen-Georgescu

The Path to Degrowth in Overdeveloped ,  Paradox of thrift,  Carbon World-Actions for a Post

,  Prosperity Without Growth,  Productivism,  growth-Post,  consumerism-Post,  Countries

https://www.degrowth.info/en/what-is-degrowth/
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Degrowth_advocates
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Blueprint_for_Survival
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Degrowth_advocates
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_progress_indicator
https://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_progress_indicator
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Partant
https://en.wikipedia.org/wiki/E._J._Mishan
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gorz
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Goldsmith
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://en.wikipedia.org/wiki/L-shaped_recession
https://en.wikipedia.org/wiki/GROWL
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Down:_Options_and_Actions_for_a_Post-Carbon_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Down:_Options_and_Actions_for_a_Post-Carbon_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Postdevelopment_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Path_to_Degrowth_in_Overdeveloped_Countries
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Path_to_Degrowth_in_Overdeveloped_Countries
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_thrift
https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_Without_Growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Productivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-consumerism
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Tim Jackson ,  tate economys-Steady,  Slow movement,  Simple living,  Serge Latouche

Wealth, ,  Voluntary childlessness,  Uneconomic growth,  Transition town,   (economist)

Virtual Wealth and Debt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Jackson_(economist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Jackson_(economist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Steady-state_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_movement_(culture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
https://en.wikipedia.org/wiki/Wealth,_Virtual_Wealth_and_Debt
https://en.wikipedia.org/wiki/Wealth,_Virtual_Wealth_and_Debt
https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_childlessness
https://en.wikipedia.org/wiki/Uneconomic_growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_town
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 (خدمت یا کاال واحدِ یک قیمتِ در  نشده محاسبه جانبیِ اررا ِ)ها    فکنده  برون

 

 750انگلیسی پدیای در ویکی

گرفتنِ آن هزینه یا  عهده گذارد که به ( هزینه یا منفعتی است که بر طرفی تاثیر میalityextern) فکندهْ  بروندر اقتصاد، 

ها و  تواند هزینه معادلِ محصولی )یا خدمتی( نمی دهد که قیمتِ  اغلب موقعی رخ می  فکنده منفعت را انتخاب نکرده. برون

ی  بهینه"فکندهْ  شود که معادلِ رقابتیِ برون عث میهای حقیقیِ  آن محصول )یا خدمت( را منعکس کند. این وضع با منفعت

 نباشد. 751"پارتو

فکنده  ها را درون فکنده کنند تا برون ها و نهادها غالبا اقداماتی می توانند مثبت باشند هم منفی. دولت ها هم می فکنده برون

های بینِ عوامل اقتصادی را  های همراه با تهاتر  هها و هزین ی منفعت کنند، و به این ترتیب تهاترهای به قیمتِ بازار بتوانند همه

گیرد. این کار  ها انجام می فکنده ها بر روی تولیدکنندگانِ این برون کار با اِعمالِ مالیات  ترین روش این در خود بگنجانند. رایج

رسد  ی خاصی می نده به نقطهفک که برون شود و  بعد همین اش مالیاتی اِعمال نمی ای است که بر روی معموال شبیه به مظنه

ی اطالعات مربوط به  کنندگان قیمت همیشه همه شود. اما، از آنجایی که  تنظیم مالیات بسیار سنگینی به آن بسته می

فکنده  فکندهْ درون که از راه تحمیل یک مالیات، برون تواند مشکل باشد. همین فکنده را ندارند تحمیلِ مالیاتِ درست می برون

 شود. ی پارتو می معادلِ رقابتیْ بهینهشودْ  می

 

کنند،  ای را بر کلِ جامعه تحمیل می های سالمتی و پاکسازی شوند هزینه ای که باعث آلودگیِ هوا می های تولیدی  مثال، فعالیت

 خطری گسترش آتش به کنند ممکن است از کم های ضدِ آتش را انتخاب می و از طرف دیگر همسایگانِ افرادی که خانه

                                                                 
750 - https://en.wikipedia.org/wiki/Externality  
751 - Pareto efficiency or Pareto optimalityعلوم و مهندسی در کاربردهایی با است اقتصاد علم در : بهینگیِ پارِتو یا کارآییِ پارِتو مفهومی 

 از. اردند وجود دیگر فردی وضعیت کردن بدتر بدون فرد یک وضعیت نمودن بهتر امکان آن در که است منابع تخصیص از حالتی مفهوم این. اجتماعی

 علوم و علومِ اجتماعی، مهندسی مانند دانشگاهی های زمینه در پارامتر این. شد   استفاده درآمد توزیع و اقتصادی کارایی ی زمینه در مفهوم ابتدا این

 منفی تغییر بدون فردی یطشرا گردد باعث که تخصیص این در تغییری افراد، از ای مجموعه بین در منابع از اولیه تخصیص یک در. دارد کاربرد زیستی

)به نقل از  .شود می نامیده «پارِتو ی بهینه»نمود  اعمال آن در را پارِتو ارتقا نتوان که تخصیصی. شود می نامیده پارِتو ارتقا دهد، رخ دیگر فردی شرایط در

 پدیای فارسی(. ویکی

https://en.wikipedia.org/wiki/Externality
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کننده  باشند، تولید ای مثل آلودگی وجود داشته فکنده های برون شان سود ببرند. اگر در جریانِ تعیینِ قیمتْ هزینه های خانه

زیستی را هم بپردازد و  های محیط ی هزینه شد همه ممکن است از آن محصول بیشتر از وقتی تولید کند که از او خواسته می

در بیرون شخص قرار دارد، عنصری از  "خودفرما". چون بخشی از مسئولیت یا پیامد کنشِ آن را به قیمت نهایی اضافه کند

ی مردم وجود داشته باشند، ممکن است در مقایسه با آن  ای مثلِ ایمنیِ عامه فکنی دخیل است. حاال اگر منافعِ بیرونی برون

شود. بنا به همین  کرد، کاالی کمتری تولید  ریافت میخاطر همین منافعِ بیرونی برای دیگران پولی د کننده به وقت که تولید

های  ی طرف های همه ها و هزینه و سودِ کل وارده به جامعه به صورتِ جمعِ ارزشِ پولیِ مُنتَسَب به سود  ها، هزینه استدالل

تعریف   752ی نهایی( نندهک فروش و مصرف فروش، خرده ها، حمل و نقل، عمده کننده، واسطه ی زمین، تولید درگیر )اعم از سیاره

 شود.  می

 

 ۷5۳پدیای فارسی ها( در ویکی فکنده جانبی )برون اررا 

 بر مستقیم طور به که دهد انجام را فعالیتی تواند می فرد یا بنگاه یک که داشت خواهند وجود وقتی( خارجی) جانبی اثرات

 فرد که معنی این به. کند نمی دریافت یا پرداخت پولی آن اءاز به لیکن بگذارد،( منفی یا مثبت) اثر( دیگر فرد یا بنگاه) دیگران

 ساده وجود با باال تعریف. کند نمی وارد خود محاسبات در را عمل این از ناشی منافع یا ها هزینه جانبی اثر ایجادکننده بنگاه یا

 منظور مستقیم، طور به وییمگ می که هنگامی. بشود ها ابهام از بعضی منشأ تواند می که است مهمی نکته دارای بودن،

 یک وری بهره مثالً اگر دارد وجود جانبی اثر یعنی. یابد می انتقال ها قیمت وسیله به که است اثری گونه هر کنارگذاشتن

 قیمت از که گیر ماهی سودآوری طریق از نه اما شود، متأثر صیدگاه نزدیکی در نفت پاالیش ضایعات شدن منتشر از گیر ماهی

 754 پدیای فارسی( ویکیی متنِ  مقدمه)پایانِ  .گردد می رمتأث نفت

                                                                 
 گیرد. ها، منافع و تاثیرات را در نظر می ترین هزینه اندیشِ( امروزی، عمالً بیدرنگ یکایِ )نزد مِته مدت این محاسبه باید تا ابد باشد. منتها بشرِ اِپی - 752
753 -    GE9DCH2http://bit.ly/  
 اما. کند نمی ارهاش مشخص واقعیت به خود، ذاتِ به بنا و است کلی و آکادمیک حدودی تا باال در جانبی اررا  کلیِ و عمومی تعریف - 754

 سنگِ. کند می کار به شروع بکر کوهستانی در سنگی معدنِ شرکت. کند می اشاره منفی تاثیرات وقوع شدتِ به عمال اقتصادی های فعالیت واقعیتِ

 که شوند می ارائه خوبی های مرق و عدد ملی، و شرکتی های ترازنامه در. کند می صادرات ی آماده را آن کند، می استخراج را گرانبهایی بسیار  گرانیتِ

 نگاهِ از رشد  و ملی رشدِ شرکتی، رشدِ ارقامِ و آمار در که اثراتی اما. است خاص شرکتِ یک به مردم ی همه مشاع طبیعتِ واگذاریِ بودن موفق از حاکی

 و جاده برای خاک جاییِ هجاب تاثیر تحت ی منطقه لِعس زنبور جمعیتِ و فعالیت کاهش: باشند ها این توانند می ندارند بازنمایی غیرهْ و جهانی بانکِ

 کاهش دلیل به هم گیاهی، لقاح ِ عمومی کاهش مجاور، باغاتِ و مزارع کوهستان، ی نشسته غبار ترِ وسیع ی  منطقه در کاهش همین سایت، از استخراج

 مهاجرت، احتمال و روستایی درآمد کاهش احتمال بعد و هیبارد کاهش احتمال آن پیِ در و عمومی نشینی غبار دلیل به هم و زنبوری افشانی گرده

 فسیلی های کننده آلوده و ماند پس انواعِ انتشار کند، می ناامن شان برای را زیستی شرایط که بومی جانداران بومِ زیست در انفجار و ماشین و انسان حضور

 با وارد تازه افرادی با بومی مردم ی ناسنجیده و ناخواسته اجتماعیِ -فرهنگی آالیشِ جوّ، آلودگیِ کل جمعِ سر به هوا آلودگی تحمیل و بکر ای منطقه در

 و عَسَلویه عملیاتیِ ی منطقه: آن مشخصِ و زنده موردِ) نیستند محلی بومِ زیست به خاصی دلبستگیِ هیچ به ملزم که]![ خاص های نیاز و  موقت حضورِ

 ترین آلوده فهرست در را منطقه  آن که عملیات شدید سازی آلوده از جدا ها،  فعالیت این از ناشی گیِفرهن-اجتماعی معضالت و جنوبی، پارس ی پروژه

  .( ...است داده قرار زمین  روی نقاط

 شناسی، یتجمع بر اصفهانْ استانِ در "بر آب" بزرگِ های کارخانه احداث شروعِ از پس ها سال که است هایی هزینه ها، ایراد این بومیِ دیگر ی نمونه

http://bit.ly/2DCH9GE
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 مارلبورو شرکتِ رسواییِ آن خارجیِ ی نمونه. است شده بار خوزستان جمله از مجاور استانِ چند شُربِ آبِ و کشاورزیِ کالنِ و خُرد های فعالیت ها، اقلیم

 مارلبورو شرکتِ.اند کرده انکار رسما ماا. سالمتی دشمنِ کامال است ای  ماده سیگار اند دانسته می 1950 سال از که آمریکاست دخانیاتیِ های گروه سایر و

 از نفرشان پنج. بکشند مارلبورو سیگار تبلیغاتی های عکس در تا بوده کرده استخدام سرزنده های کابوی وضع و سر با را نفر دوازده ،1970 ی دهه در

 خسارت دالر میلیاردها دیگر نفرِ هزاران و ها این انبازماندگ به شود می مجبور 2014 تا 90 ی دهه در شرکت. میرند می جوانی در و ریوی بیماریِ

 23 از بیش که شد مجبور 2006 سال در( وینستون) رینالدز دخانیاتیِ گروه. بپردازد...(  و ترک و ریه درمان مراکز تاسیسِ شکلِ به) عمومی و شخصی

 .مرد کشیدن سیگار اثر بر سالگی 36 در که بپردازد جانسون مایکل ی  بیوه به دالر میلیارد

 پوشی چشم ها آن از آگاهانه و شوند می( اکسترنالیزه) انداخته خود از بیرون گردنِ به ها کتاب و حساب در که است هایی هزینه از بخشی همه ها این 

 و ها شرکت ارقام و آمار در که را یرشد توان  می ترتیب، این به. دارند واقعیت اما است، پیچیده و دشوار بسیار عمال ها هزینه این گیری اندازه. شود می

 با ماشینی، انبوهِ تولیدِ محصوالتِ قیمتِ که پذیرفت و دانست تقلبی و پوشالی رشدی شود، می قلمداد پیشرفت و رونق شاخص عنوانِ به ها ملت-دولت

 تاثیرات های هزینه که صورتی در. کند مصرف بیشتر و بخرد تر راحت ناآگاه ی کننده مصرف تا شود می  نگهداشته پایین حسابداری، های شگرد و ترفندها

 و ملی سطح در خدمات و کاال ی فقره هر تولید و مصرف و خرید میزان طبعا شوند، اضافه کننده مصرف قیمتِ و ادعایی ی شده تمام قیمتِ روی بر جانبی

 خوبی به نهایی قیمت نگهداشتن پایین برای حسابداری بازی بدهشع نوعی از همیشه تولیدی های بنگاه ترتیب، این به. کرد خواهد افت فورا جهانی

 نزنند حرفی آن از که بینند می بهتر اما بدهکارند، مردم سالمتِ و مردم و ها بوم زیست و ای سیاره "های همدار یا مشاعات" به همیشه و کنند می استفاده

 .     کنند بار جوامع کلِ بر را ها هزینه این درازمدت و مدت میان و مدت کوتاه در و

 شرایطِ بودنِ  اخالقی سالمت، به نسبت که است گرایانی بوم زیست  نیز و توسعه پسا متفکران استداللِ های مقدمه جزو تاریک، ی نقطه و ضعف نقطه همین

 ..دانند نمی اخالقی یا پراگماتیک، یا مطلوب را شان دتولی اصال یا و کنند می تردید و شک انبوه تولید کاالهای از انواعی واقعیِ ارزانیِ و تولید فرایندِ و
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  ۷55پارادایم( جهتِ تغییرِواره ) مدل رِ جهتِتغیی

 

 ذهنی الگوهای و تفکر در پارادایمی و اساسی تغییر به غالباً  پارادایمْ تغییرِ جهتِ یا واره مدل هتِتغییرِ جانگاره یا  جهتِ تغییرِ

 در مبحثی انگاره جهتِ تغییرِ  756.کند می متحول را دیدگاه یک کالن و خرد مبنای نهایت در که گردد یم اطالق اندیشیدن

 است عبارت انگاره رِ جهتِغییت» دیگر عبارت به. کند بحث پارادایمی تغییرات مورد در آنکه شرط به است فهم ثبات و تحول

 عصر طی و وسطی قرون در) مادی های پدیده یکمتافیز تفسیر مثالً علم. یک در توجه قابل و رویکردی نگرانه، کل تغییر

 انگاره جهتِ تغییرِ یک این. آورد در افراطی گرایی تجربه و منطقی پوزیتیویسم از سر و شد انگاره غییرِ جهتِت دچار( رنسانس

 نه و ای حرفه) شناختی زیبایی نگاه نوع مثالً. شود می هم جدید دید زاویه یک افزایش شامل انگاره جهتِ تغییرِ. بود

 .بدانند توجه قابل را آن عالمان که این به مشروط است انگاره جهتِ تغییرِ یک( پسند امهع و استحسانی

 تاریخچه

 نام با او تأثیرگذار کتاب در آمریکایی، فیزیکدان کوهن، توماس توسط بار نخستین که است تعبیری انگاره، جهتِ تغییرِ

( Paradigm Shift) پارادایم تغییرِ جهتِ و (Paradigm) پارادایم های واژه. شد ابداع (1962) «علمی های انقالب ساختار»

                                                                 
755 -  paradigm :،انگاره نِگره، بُن  سرمشق، واره، واره، مدل مثال پارادایم .Paradigm shift :واره. در  جاییِ مثال ، جابه(پارادایم) واره مثال سپاریِ جای

 پدیای انگلیسی: :    ، ویکی  /arSM4M2https://bit.lyپدیای فارسی:  کیاند. نک: وی گشایی هم معنا کرده را افق  فارسی پارادایم شیفت

https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift  
 

 :کتاب این در یمپارادا تغییرِ جهتِ مفهومِ سازیِ مطرح علت -756
 نیازمند شدیدا سارودایا، کتابِ بحثِ مورد موضوعات به خالق و دوباره نگاه برای که است این کتاب  این در پارادایم تغییرِ جهتِ مفهومِ کردنِ مطرح علتِ

  همرنگ های چارچوب در که زمانی تا. یمهست شناسی جامعه و سیاست اقتصاد، های دانش "(اصلی جریانْ) غالب جریانْ" فعلیِ های چارچوب از زدن بیرون

. بیندیشد نو های راه کشف به یا کند توجه شود می عرضه آن به که نویی های راه به که شود نمی داده فرصتی ذهن به اندیشیم، می غالب جریانِ با

. است رایج هم باز نو هایی شکل به هم امروزه بود، رایج روشنگری-پیشا ی اندیشه در که است ای شیوه پیشینی ی پذیرفته اصولِ از بسیاری انگاریِ بدیهی

 نکته این به که دیگری نکاتی جمله از. خورد می چشم به بیشتر ما کشور در نیاز این. بود خواهد باطل زدن دور و زدن درجا کار ی  نتیجه حالت، این در

 ایلیچ ایوان همکالمی: نک باره این در. ماست دوران در( اندیش دور) ای پرومته سانِان جای به( اندیش  کوته) ای مته اپی انسانِ رواج و برآمدن است، مرتبط

 . خشونت عدم سایت رهنما، مجید و

 اندیشی، کوته سمبلِ اولی که برادرند دو یونان، اساطیر در پرومته و مِته  اپی: Epimetheous: چیست؟ ای در کالم ایلیچ مِته اِپی انسانِ از منظور اما

  برادر، هشدار وجود با مِته اپیِ. اول قضاوتِ از پیش تاملِ و نگری آینده دوراندیشی، از ناشی خِردِ نمادِ دومی و است اول بارِ  قضاوتِ در تعجیل و دیِخِرَ بی

 ها مصیبت جعبهْ درِ شدنِ باز. ودندب زندانی آن در ها بال ی همه که داشت ای جعبه پاندورا. کرد ازدواج او با و پذیرفت هدیه عنوان به هرمس از را پاندورا

 هم زئوس دلیل همین به و کنند روشن را ها تاریکی تا داد ها انسان به دزدانه را خِرد و آگاهی آتشِ که بود پرومته این اما. کرد پراکنده زمین روی بر را

 .کرد اش محکوم مجازات ترین سخت به

https://bit.ly/2M4arSM
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift
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. است زمانه دانش بر حاکم بنیادی فرضیات در تغییر گر توصیف واژه این. بود کوهن توماس ادبیات و زبان در کلیدی های واژه از

 جهتِ تغییرِ معنای در انگاره جهتِ تغییرِ امروزه اما دانست می محدود دقیقه علوم به را واژه این از استفاده کوهن خود اگرچه

...( و روانشناسی دکوراسیون، و طراحی در انگاره جهتِ تغییرِ) انسان ذهنی قلمروهای دیگر از بسیاری به بنیادی های انگاره در

 آن روی علمی جامعه یک اعضای که است واقعیت توصیف مورد در دیدگاهی پارادایمْ» کوهن، معرفیِ به بنا. شود می اطالق هم

 بلکه نیست حقیقت سمت به و خطی لزوماً دانش تکامل که بود معتقد او(. 1977 اساسی، تنش کتاب) «دارند نسبی توافق

 انگاره جهتِ تغییرِ با نامِ علمی های انقالب آن از کوهن که کنند می متحول شدت به را علوم پیشرفت هایی انقالب هم گاهی گه

 .کند می یاد

 

 کند می بحث بشر ذهن در علمی مفاهیم تحول و باتث از که است شناسی معرفت در پردامنه مبحثی فهمْ ثبات و تحول امروزه

 اما دارد، وجود معرفتی تحوالتِ توضیح برای مختلفی های دیدگاه. است نموده جلب خود به را علم فالسفه از بسیاری ذهن و

 .کند تغییر پارادایم یک بشری، معرفت از ای حوزه در که است تحول از نوعی فقط انگاره جهتِ تغییرِ

 

 یاجتماع در علوم

 علوم توان می واژه این وسیله به اصوالً و یستن صحیح اجتماعی علوم در الگوواره تغییر واژه بردن کار به بود معتقد کوهن

 چند همچنین و واحد اجتماعی علوم در موضوع یک مورد در آرا کثرت به توجه با. داد تشخیص طبیعی علوم از را اجتماعی

 و کرده دنبال را موضوع این ای مقاله در فرانسوی، شناس جامعه دوگان متی. ندارد جودو ای الگوواره ها، واژه بودن مفهومی

 که آن حال .است داده ارائه سیاسی علوم و شناسی جامعه ویژه به اجتماعی، علوم در الگوواره وجود عدم از زیادی های نمونه

 از تجه تغییرِ و ،روانشناسی در شناختی انقالب مانند ،اند داده تعمیم اجتماعی علوم به را پارادیم تغییرِ جهتِ ایده دیگران

 از تغییرِ جهتِ بعدتر کینزی، اقتصاد سمت به تغییرِ جهتِ و اقتصاد علم در کینزی انقالب شناختی، شناسیِ روان به رفتارگرایی

  پدیای فارسی( ویکی ل از نق بههندواروپایی ) های زبان حوزه در مثالً شناسی زبان در پارادایم تغییرِ جهتِ و گرایی، پول بهآن 

 

 ِ757ای آموزشی( )در نمونهای  واره های مدل تغییرِ جهت 

معنایی  واره به هاست. مدل ها، باورها، اعتقاداتِ انگیزنده و روال ی فرضیات، مفاهیم، ارزش  مدل واره یا پارادایم، مجموعه

                                                                 
757 -  shifts.html-unschooling.com/paradigm-http://www.christian     

http://www.christian-unschooling.com/paradigm-shifts.html
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ها از این که  کند. علتِ ترسِ آدم  می پاسداری "که هستم؟ من "و از تعریفِ  "خود"واقعی، از حس و درکِ ما از 

قرار بگیرد در همین نکته است. برای  تغییرِ جهتِشان در معرضِ تهدید یا  شان، یعنی همان عاداتِ رفتاری و کاریِ پارادیم

 کردن را تعطیل. در بعضی موارد این کار شود که کرکره را پایین بکشند و گوش ترس و ناامنی باعث می  ها، خیلی از آدم

تغییرِ باعثِ  758های شگفتِ جان هولت ماند؛ خواندن کتاب ممکن است درست باشد. اما هنوز چالشِ غلبه بر ترس باقی می

جا مانده بودم، اما حاال خودم را در جایی دیگر حس  شان، در یک  مشابهی در منظرِ من شد. قبل از این که بخوانم جهتِ

از این رخداد ناشدنی بود. منظورم  بود، و برگشتنِ دوباره به وضعیتِ پیش شدهجا  ی )پارادایمِ( من جابه کنم. الگوواره می

طور که  اند، و من آزادم آن ها مثلِ میزِ شامِ پر از مُخَلفات  این نیست که در این فرایند منفعل بودم؛ به هیچ وجه. دیدگاه

ام را تغذیه  که دیدگاهی هضم شد، ذهن ا همینبینم، کدام یک را انتخاب کنم و کدام را ردّ کنم. ام ها را مناسب می آن

 رسم که یا باید نتایجِ پیامدی و الزاماتِ آن را بپذیرم یا ردّ کنم.  کند، و سرانجام به جایی می می

 ی ساده است: چرا؟  گیری برای آموزش دقیقا در یک کلمه ترین پرسش در تصمیم مهم

 

مان را در طیّ فرایندِ  ی بسیار. اگر بخواهیم کودکان و انتظارات نانوشته های زیادی در آموزش وجود دارند. ها و گمان فرض

شان حمایت و حفاظت کنیم، باید یاد بگیریم بپرسیم چرا. چرا ما باید این کار را انجام بدهیم؟ چرا  گسترش به درونِ دنیای

 بروبرگرد انجام بدهیم؟ کار را بی باید آن

 

اش در  خواست بیفتکِ چهارگوش سرخ کند قبل از گذاشتن شنیدم که هر وقت می ی زنی ها پیش، حکایتی در باره سال

چینی؟ مادر جواب داد که این روشی بوده که  چید. روزی دخترش پرسید چرا می اش را می های چهار طرف تابه گوشه ماهی

دانسته که این راه درست  را، فقط میدانسته که چ داده. اما بعد از آن خودِ مادر متوجه شد که واقعا نمی اش می همیشه انجام

چیدید؟ مادرش جواب داد که این همان طرزِ پختی  ها را می ی بعد که مادرش را دید، ازو پرسید: چرا گوشه است. بنابراین دفعه

تماس  دانسته که چرا. مادر و دختر که حاال گیج شده بودند با مادر بزرگ بوده که از مادرش یاد گرفته بود، اما واقعا نمی

توانستم  ام خیلی بزرگ نبود، و من نمی تابه خُب، ماهی"چیدید؟ پاسخ جالب بود:  ها را می گرفتند تا ازو بپرسند: چرا گوشه

سه نسل کورکورانه   تابه بگذارم تا جا بگیرد. پس در تمامِ این مدت، شده را به هیچ شکلِ دیگری در ماهی استیکِ خامِ خریداری

ها کسانی بودند که مشکلی مشابه یا نیازی مشابه با نسلِ اول  شده بود، اما این بودند که به آنان آموخته دهچیزی را انجام دا آن

                                                                 
758 -  https://en.wikipedia.org/wiki/John_Holt  ( نویسنده، مربی و طرفدار رهیافتِ خانه1985-1923جان هولت ) ویژه  وزی و بهآم

گیرند؟ فرار از کودکی، هیچ وقت دیر نیست. همیشه به  ها چطور یاد می شوند؟ بچه ها چگونه ناکام می های او: بچه . بعضی از کتاب"گی  مدرسه بی"

 یادگیری، خودآموزی کن، زیستنی ارزنده. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Holt
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 نداشتند.

 

 کند: ی آموزش خدمت می های فکر برانگیزی در باره درست یا غلط، این داستان به نکته

 طور نیست. بعد ضرورتاً اینباشد، برای نسل  چه که ممکن است در یک نسل الزم و خردمندانه بوده آن -

 انجام شده به این معنی نیست که االن راهِ بهتری وجود ندارد. "همیشه"شکلِ خاصی  فقط به این دلیل که چیزی به -

 چیز را بدانیم.  این مهم است که دلیلِ اهمیت این یا آن -

 

کنیم پرسش  دهیم را ندارد. وقتی جرات می ام میرا انج  آن "چرا"وجه اهمیتِ  هیچ دهیم به که انجام می "چه آن"در نهایت، 

مان به طورِ خاص برانگیخته  ی آموزشِ کودکان طورِ کلی، و در باره ی آموزش به ی ما در باره شویم که اندیشه کنیم، متوجه می

ی  ی نحوه نه در بارهخودبالیدن متوهما است که از رکود و ماللت و به "دهیم چرا انجام می"شد ... چون در اندیشیدن به  خواهد

  کنیم. مان خودداری می زندگی

طور نیستند. با نگاه به دو دهه آموزشِ خانگی  کننده باشند، اما لزوما این ممکن است ناگهانی و مختل  های پاردایم تغییرِ جهتِ

مان مطابق با آن تکامل سال  شناسیِ است، و روش مان ذره به ذره تکامل پیدا کرده آموزیِ ی خانه بینم که فلسفه آموزی( می )خانه

 –داد  ها تغییراتِ سهمگینی رخ نمی ها تحول پیدا کردند و شکوفا شدند. در بیشترِ وقت  طور که بچه به سال تغییر کرده، و همان

 ."رویِ آن بنا کردن"و  "کردن اضافه"شد؛ نوعی فرایند  جا انجام می جا و آن های کوچک در این  و در عوض اصالح و تنظیم

.  من خواندم و تامل کردم و بررسی کردم. "چرا"پارادایم مسلما انجام گرفت، چون من آزادیِ این را داشتم بپرسم  تغییرِ جهتِ

پرسش کردم. فکر کردم و صحبت کردم، مخصوصا با شوهرم، اما بعد از آن با سایرِ مربیان خانگی، معلمان، و دوستان. تجربه 

شان کردم به بیرون، و  دادند امتحان کردم. بعد پرت مان کاری انجام نمی چیزهایی را که برایکردم و نتایج را مشاهده کردم. 

ام برای  دادند. البته که این فرایند هنوز ادامه دارد. این یکی از همان دالیل ها را با چیزهایی عوض کردم که کاری انجام می آن

 بینم.  کننده می فهم و از نظرِ شخصی این همه غنی دانم و می میقدر برانگیزنده  آن است که چرا آموزشِ خانگی  را این
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 ریزوم و ژیل دلوز

 

 پدیای انگلیسی: در ویکی

  ریزوم759 مفهومِ فلسفیِ ابداعیِ ژیل دلوز760 و فلیکس گَتَری761 در پروژه ی "سرمایه داری و روان گسیخته گی
)1972-1980(" است. این همان چیزی است که دلوز آن را "تجسمی فکری"  می داند بر پایه ی ریزومِ گیاهی762، 

 که از آن کثرت و چندگانه گی را برداشت می کند.

 

 ریزوم به عنوان نوعی دانش و الگویی برای جامعه

 

دلوز و گَتَری از اصطالحاتِ "ریزوم" و "ریزومی کردن" برای تشریحِ نظریه و پژوهشی استفاده می  کنند که امکانِ 
بُروزِ نقاطِ ورود و خروجِ چندین باره ی بی سلسله مراتب را در بازنمایی و تفسیرِ داده ها فراهم می کند. در کتابِ یک هزار 

سطحِ صاف آنان با برداشتِ درخت سان )سلسله مراتبی، درختی( از دانش مخالفت می کنند؛ برداشتی که با 
طبقه بندی های دوگانه گرا )ثنوی( و گزینه های دو-دویی کار می کند. ریزوم با ارتباط ها و پیوند های مسطح و میان-

گونه ای )ترا-گونه ای( کار می کند، در حالی که الگوی درخت سان با پیوندهای عمودی و خطی عمل می کند. 

استفاده ی آنان از تعبیرِ "ارکیده و زنبورِ سرخِ گاوی"763 از مفهومِ زیست شناسانه ی "دو سویه گرایی"764 گرفته 

می شود، که در آن دو گونه ی متفاوت با هم برهم کنش می کنند تا یک کثرت را تشکیل دهند )یعنی وحدتی که به 

 خودیِ خود کثرت هم هست(. هایبرید ی کردن یا انتقالِ افقیِ ژن هم می تواند تجسمِ خوبی از این بحث باشد.
 

 

"ریزوم، به عنوانِ مدلی برای فرهنگ، در برابرِ ساختارِ سازمانیِ نظامِ ریشه-درخت مقاومت می کند، ساختاری که 
رخ داده گی )پیش آمدی بودن( در امتدادِ خطوطِ زمان مند و تاریخی را به نمایش می گذارد و به دنبالِ منبعِ اصلی و 

اولیه ی "چیزها" است و به سمتِ نوک یا پایانِ آن "چیزها" نگاه می دوزد. در حالی که ریزوم با "پیوندهای بی وقفه 

ایجاد شده در بینِ زنجیره های نشانه شناختی، سازمان های قدرت، و شرایطِ مرتبط با هنر، علوم و مبارزه ی اجتماعی 

مشخص می شود و هویت می یابد." ریزوم به جای روایتی کردنِ تاریخ و فرهنگ، تاریخ و فرهنگ را به شکلِ نقشه یا 
آرایه ای گسترده از جذابیت ها و نفوذها بدونِ هیچ منشاء یا فلسفه ی آفرینشی ارائه می کند، "چرا که ریزوم شروع و 

                                                                 
759 - ttps://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)h  
760 -  Gilles Deleuze 
761 -  Félix Guattari 
 زیرزمینی های ساقه این. شود می گفته گیاهان از برخی در زمینی زیر های ساقه به شناسی، گیاه در( rizomeیا  rhizome) ریزوم یا ساقه زمین - 762

 رشد قابلیت بکاریم و کنیم جدا را ساقه زمین از ای قطعه اگر گیاهان از بسیاری در. کنند می عمل رویشی تکثیرِ اندام عنوان به و هستند افقی رشد دارای

 پدیای فارسی( زمینیِ ترشی، زنجبیل و زردچوبه اند. )ویکی های آن سیب داشت. نمونه خواهد زدن ریشه و
 کند. ود دارد که از فریبِ جنسی برای نشاندنِ حشره بر روی خود استفاده میای خاص وج پخشان رابطه  بین ارکیده با حشراتِ گرده - 763
764 - mutualism گرایی شناسی و هم در علومِ اجتماعی. نک: همین کتاب، بخش دو سویه : بحثی است هم در زیست 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(biology)
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پایانی ندارد؛ همیشه در حالِ میانه، بینِ چیزها، بینا-بود  ه گی، و میان پرده  گی است." جنبشِ مسطحِ ریزوم در برابر 

 زمان مندی و تاریخ مقاومت می کند، و به جای آن طرفدارِ نظامی کوچنده )چادرنشین( برای رشد و انتشار است.
 

"در این الگو، فرهنگْ مثلِ سطحِ حجمی از آب گسترده می شود که به سمتِ فضاهای موجود امتداد می یابد یا از راه 

منافذ و شکاف ها به سمت فضاهای تازه سرازیر شده و نشت می کند، و هر چه را که مانع باشد، از سر راه کنار می زند. 

سطح باالیی ممکن است دچار گسیختگی شده یا جابه جا شود، اما این  آشوب ها اثر و ردّی باقی نمی گذارند، 
همان طور که آب با کمکِ فشار و پتانسیلِ ثقلی نیرو می گیرد تا همیشه به دنبالِ موازنه ی خودش باشد، و در 

 نتیجه ی آن موازنهْ فضایی بی  موج و صیقلی را تشکیل بدهد."

 اصول
 دلوز و گَتَری کتابِ یک هزار سطحِ صاف را با طرح اصولِ مفهوم ریزوم معرفی می کنند:

 

 1 و 2- پیوند و ناهمگونی: "... هر نقطه  ی ریزوم می تواند به هر ریزومِ دیگری پیوند بخورد، و باید پیوند بخورد"؛

3- اصلِ کثرت: فقط در موقعیتی با پدیده ی کثیر به عنوانِ "کثرتِ بنیادین و اصولی" برخورد می شود که از هر گونه 

 بستگی به دیگری دست برداشته باشد؛
4- اصلِ بی معناشده گیِ گسست: ریزوم می  تواند قطع و پاره شود، اما دو باره از یکی از خطوطِ سابق اش یا از خطوطی 

 تازه شروع می کند؛  

5 و 6- اصل نقشه نگاری و شِگِردِ انتقالِ طرحِ نقشه )دی کالسومانیا(: ریزوم مسئول و جوابگوی هر الگوی ساختاری یا 
 مولدی نخواهد بود؛ بلکه "نقشه است و ربطی به ردیابی در عمل ندارد".

================ 

 این ها را هم ببینید:

- بافتارباوری - دلوز و گَتَری - بی سلسله مراتبی - اقلیت )در فلسفه ی دلوز( - کثرت )در فلسفه ی هوسِرْل و 
 برگسون( - دو سویه گرایی - دیدگاه باوری - ساحتِ همه جابوده گی - نمودار )داده ی انتزاعی در علوم کامپیوتر(

Contextualism -   Deleuze and Guattari - Heterarchy - Minority (philosophy) - 
Multiplicity (philosophy) - Mutualism - Perspectivism - Plane of immanence - 

Graph (abstract data type)  

 

 

 :۷65پدیای فارسی در ویکی

 

 [1.]است شده فلسفه وارد شناسی زیست از فرانسوی فیلسوف دلوز ژیل توسط که است ریزوم اصطالحی

 .ساخت فلسفی مفهومی [2]ریزوم ی واژه دانش با وی

 (ساقه زمین) ریزوم فلسفی مفهوم

 استعاره به بارها نموده، منتشر[ 4] گَتَری لیکسف دوستش همراهی با که( صاف سطح هزار) فالت هزار[ 3]کتاب در دلوز ژیل

 [5.]است  کرده اشاره( ساقه زمین) ریزوم

                                                                 
765 - vvN71M2https://bit.ly/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Contextualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Deleuze_and_Guattari
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplicity_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectivism
https://en.wikipedia.org/wiki/Plane_of_immanence
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(abstract_data_type)
https://bit.ly/2M71vvN
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 موضوع این به غرب فلسفه نقد در او و است پسامدرنیسم نمادین وضعیت نمایانگر( ساقه زمین) ریزوم دلوز، ژیل دیدگاه از

 .است کرده اشاره

 های ویژگی از ای خالصه) Summary of characteristics of rhizome: عنوان با دارد بخشی «صاف سطح هزار» کتاب

 .است کرده برجسته را در آن ریزومِ گیاهی خصوصیات آگاهانه بسازد، فلسفی مفهوم آن از خواهد می که دلوز ژیل ، و(ریزوم

o روید می گیاه اصلی ریشه یمیان های فاصله در و است گیاه فرعی های ریشه ریزوم. 

o گیرد می قرار خاک در اش ساقه و کرده رشد افقی صورت به دار ریزوم گیاه. 

o تازه های جوانه و یابد می گسترش خاک زیر در جا همان رود، می بین از نه و خشکد می نه گیاه ریزوم، ساقه از بخشی قطع با 

 .کند می ایجاد

o ،جهات در و بگیرد سر از را خود حیات تواند می هم باز شود گسسته هم از یا شکسته ماماًت اگر حتی درختْ برخالف ریزوم 

 .کند رشد دیگری

o سَرک سو هر به( ریزوم) کند، می سیر خاص جهت یک در خاک دل در زمین به رو اساساً که درخت اصلیِ ریشه برخالف 

 …رود می پیش گوناگون جهات در خاک روی و کشد می

o تشکیل ریزوم روی در ها جوانه رشد از که جوان گیاهان اما پوسند می و شده خشک قدیمی های ریزوم یاهانْگ بعضی در 

 .دهند می ادامه خود حیات به مستقل و جدا خود به خود شوند، می

o شوند می تکثیر ها آن از گرفتن قلمه یا ها ریزوم قطع طریق از دار ریزوم گیاهان. 

o مجدداً شده، جدا هم از بهار فصل در تا شوند می کشیده بیرون خاک از پاییز فصل در. نیستند مقاوم سرما به که هایی ریزوم 

 .شوند کشت

 است تمرکز ضد ریزومی نگاه

 به خاک روی کشیده دراز و افقی که) ریزوم و( است باال به رو و عمودی تقریباً که) درخت ظاهری شکل به اشاره با دلوز ژیل

 [6:]گفت می (رود می پیش هرسو

 و فضاها ریزومی، تفکر. متفاوتند کلی به هم با دو این و[ 8]درختی تفکر و[ 7]ریزومی تفکر. داریم تفکر نحوه جور دو ما

 و سر فرمان به گوش و عمودی و خطی ارتباطات با درختی تفکر اما کند، می تداعی را جانبه همه و چندگانه و افقی ارتباطات

 [9.]دارد کار

 .  ... ارتباط فقط است، ارتباط ریزوم اما است؛ تسابان درخت،

 های مرزبندی از آن در و بوده متکثر و پویا ریزومی، تفکر آنکه حال است( زدن درجا و) ی بودن فلسفه نمایانگر درختی تفکر

 .نیست خبری خطی تفکر
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 سازند، نمی سکون و محدودیت با که را کولیان دائمی کوچ و ایلیاتی زندگی و است، معمول نظم و تمرکز ضد ریزومی نگاه

 [10.]کند می تداعی

 ربط و عطف و «شدن» سمبل ریزوم، بافت اما است، «بودن» فعل کننده تحمیل درخت که بود این «دلوز ژیل» کالم تکیه

 و ... .  است،

 .داد می نشان "نشد" و "تفاوت" ،"کثرت" مفاهیم خوبی از به را اش دوست و دلوز ژیل دیدگاهِ ریزوم ی استعاره

 نتاینتر دنیای و ریزوم

 .شد قائل پایانی یا آغاز آن برای توان نمی و است دیگری تفکر آغاز اش پایان ریزومی تفکر هر

 دوباره و شکند می تکرار به و بسیار را خود که هویتی. است آورده ارمغان به مدرن انسان برای ای شبکه چند هویتی تفکر، این

 .کنند می مرتبط هم به را ها آن و گرفته قرار خطی تفکرات مابین ها ریزوم واقع در. کند می برقرار پیوند

 ها برنامه دستورالعمل در را چندگانه و مراتبی سلسله غیر خروجِ و ورود تا گرفتند بهره ریزوم از گَتَری فیلیکس و دلوز ژیل

 .دهند نشان

 برخالف و است راهبر بدون و، داللت از عاری بندی، رده و مرکز فاقد ،(پیداست هم اش ظاهری شکل از که طور همان) ریزوم

 .بگذارد نمایش به را «شدن» و گرفته چالش به را بودن فعل است قادر و یابد می گسترش نامحدود طور به درختْ

 .است فکری فضای چنین تجسمِ اینترنتْ ی گونه ریزوم دنیای شود می گفته

 و مجازی جهان به آفرینشِ ارتباطات انقالب با که جدید عصر و[ 11]است همراه مکانی بی و سازی مجازی با ریزوم تئوری

 گوناگون، های آگاهی دادن قرار هم کنار و تاریخی مکان و زمان کردن فشرده با که اینترنت جهان و انجامیده، ای شبکه دنیای

 .است ریزومی ی سرزنده و پویا فضای ی کننده ترسیم استْ کرده ایجاد اطالعات از تنیده درهم ای شبکه

 و مثلِ برق جا، همه بلکه ،(واسطه با نه و کُندی با نه جاها، بعضی نه) سازی مجازی و است جا همین جا، همه مجازی دنیای در

 دیگر ی نقطه هر به تواند می ریزوم از ای نقطه هر. گذارد می همگان اختیار در را تازه اطالعات و اخبار و دارد کارکرد واسطه بی

 [12.]بخورد پیوند

 دهد می بها چندگانگی به ریزوم تئوری

 دست زایش به و گیرند می قرار هم کنار نیستند همگون و همرنگ همدیگر با لزوماً که اموری ریزومی، ی مجموعه یک در

 .زنند می

 ی جدید رابطه نموده، وصل هم به را متعدد و گون گونا های ریزومْ فرهنگ و دهد می بها چندگانگی به ریزوم تئوریِ درواقع

 .سازد می

 تفاوت و[ 14]چندگانگی  بر و دارد جورواجور و متفاوت آبشخورهای( ساقه زمین) ریزوم مثل ما هم[ 13] تصوراتِ و اندیشه

 .است همراه( تضاد و یکپایگی نه)
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... شناسی معرفت الهیات، البدشناسی،ک شناسی، زیست شناسی، گیاه از اعم مطالعاتی های رشته همه در دلوز ژیل از قبل تا

 تفکر دیگر عبارت به. بود مطرح( اند وابسته بدان همه …و ها برگ و ها ساقه که تنومند ای شاخه) گونگی درخت و مرکزیت

 هزار) «صاف سطح هزار» کتاب در گَتَری فیلیکس و دلوز ژیل. است بوده  وار درخت الگوی استیالی در متمادی های قرن غرب

 . …گرفتند  انتقاد باد به را وضع این و پرداخته مسئله این به تفصیل به( تفال

 عمودوار، مراتب سلسله و است گرفته شکل وار درخت الگوی اساس بر فلسفه تاریخ جمله از تفکر تاریخ ی مجموعه نوشتند: آنان

 . …است  شده نوآوری و رشد مانع و بسته را پایش و دست انداخته، تا و تک از را غرب عقالنیت مرکزمدار، و گونه درخت

 ی«دلوز ژیل» و وار ریزوم های قیام

 جمعی صورت به اما آید نمی چشم به منفرد صورت به اگرچه که آورند می وجود به را معنایی همْ با اِتصّال در فرهنگی تکثرهای

 .است تعریف قابل

 حالت جای به تظاهرکنندگان غیبت یا حضور گرفتْ صورت ... و نیز …لیبی  و تونس و مصر در که از تحوالتی بعد در حوادث

 [منبع نیازمند.]رساند حداقل به را آنان پذیریِ ضربه عاملْ همین و داشت،( ریزومی) افقی حالتی پائین، به باال از عمودیِ

 از ناشی بلکه نیست آنها یرهبر از ناشی اش موجودیت و است ویژه تشکیالتِ و رهبر فاقد ی«دلوز ژیل» و وار ریزوم های قیام

 .است آنها متصل و مانند شبکه ماهیتِ

 آغاز اش پایان ریزومی تفکرِ هر ترتیب بدین کنند. می مرتبط هم به را ها آن و گرفته قرار خطی تفکرات مابین ها ریزوم واقع در

 .شد قائل پایانی یا آغاز آن برای توان نمی و است دیگری تفکر

 [15.]است بودن بینا چیزهاست، میان است، همیان در همواره ریزوم

================================ 

 ی ویکیِ فارسی ی مقاله های نویسنده پانوشت

 برده، کار به مصاحب دکتر دائرةالمعارف که «وار ریشه. »است ریزوم Rhizome برای مناسبی برگردان «ساقه زمین»[ 1]

 .نیست ریزوم دقیقاً منظورشان ولی برند می بکار کشاورزان هم را …پاجوش و جوش ریشه ریشه، خرده. نیست دقیق چندان

 در اصلی های ریشه برخالف شودکه می گفته( ساقه زمین) ریزوم مانند ریشه زمینی زیر های ساقه به شناسی گیاه علم [ در2] 

 .کنند می سیر گیاه گوناگون جهات

[3 ]A Thousand Plateaus 

[4 ]Félix Guattari  

[5 ] Carl Jung از پیش مردم از برخی و نموده استفاده …و ناخودآگاه توصیف برای «ریزوم» ترم از هم یانگ گوستاو کارل 

 کردند. می تشبیه ریزوم به را ها گروه و افراد غیرمعمول و رویه بی رشد دلوز، ژیل

و هزار سطح  ism and SchizophreniaOedipus , Capital-Anti اسکیزوفرنی و داری سرمایه «ادیپ آنتی» [ کتاب6]

   A Thousand Plateaus صاف

[7 ] rhizomatic thinking  

[8 ] arbolic  thinking 
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  .پرداخت آن تشریح به دلوز ژیل و کرد باب نیچه را افقی اندیشه [ البته9]

 طور همین حدودی تا هم ها کولی دگیِزن) کند نمی تغییر تقریباً زندگیْ طرز و رسوم و آداب ایلیاتی زندگی در [ البته10]

 تقریباً و برجسته نقش ایل، رئیس ایلیاتی، زندگی در ضمناً. پذیرند می نقش کمتر دیگر های فرهنگ از آنان .(است

 «مکانِ در حرکت» به اشاره تنها شده، تشبیه کولیان دائمیِ کوچ و ایلیاتی زندگی به ریزومی نگاه اگر …دارد  وچرایی چون بی

 .است نآنا

 نیست. آن معنا  سازی به مجازی لزوماً نت، در ریزوم کاربرد و است متفاوت اینترنت مجازیِ دنیای با سازی مجازی [ البته11]

 دوباره و شکند می چندباره خودرا که هویتی. است آورده ارمغان به مدرن انسان برای ای چندشبکه هویتی ریزومی، [ تفکر12]

 کند.  می برقرار پیوند

[13 ] image of thought  

[14 ]Multiplicity 

اند. گیاهانی با  ها ریزوم فرق دارد. پیازها و غده  های ریشه ها و دکمه ای زیرزمینی مطلقا با ریشه [ ریزوم به عنوان ساقه15] 

ی  زیادند، در همهها بسیار  گون باشند. نقب -ای ممکن است در مجموع از منظرهایی دیگر ریزوم های ریشه ها یا دکمه ریشه

گیرد، از  های بسیار متنوعی را به خود می شان، مثلِ پناهگاه، انبار، جنبش، تهاجم، و گریز. ریزوم در ذاتِ خود شکل های کارویژه

ی بدترین و بهترین است:  ی جهات، تا جمود به شکل پیاز و غده ... . ریزوم دربرگیرنده یافته در همه گسترشِ سطحیِ انشعاب

 ( 1987، 7-6هرز. )هزار سطح صاف، ص.  طور آفتِ بیدِگیاهی و علف ینی و همینزم سیب
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 ۷66همدارها )مشاعا (

 

اند، مثلِ موادی طبیعی از قبیلِ هوا، آب، و خاکِ  ی اعضای یک جامعه همدارها منابعِ فرهنگی و طبیعیِ در دسترسِ همه

عنوانِ  توانند به شوند. همدارها می شکل مشترک و نه با مالکیتِ خصوصی نگهداری می نابع بهپذیر(. این م پذیر )سکونت زیست

های کاربر( برای منفعتِ فردی یا جمعی مدیریت  آدمیان )جماعات، گروه مشخصِ های منابعی طبیعی هم تلقی شوند که گروه

های اجتماعیِ( غیرِرسمی است که از  های )روال ارزش طور معمول و مشخص نیازمندِ یک رشته هنجار و کنند. این تعریف به می

رانی و  حکم توانند به صورتِ یک روالِ اجتماعیِ  کار گرفته شوند. همدارها می به 767گری رانی و اداره سوی یک سازوکارِ حکم

ن و از راهِ نهادهایی که خودِ جماعتِ کاربرا خودِدستِ   بهگری یک منبع هم تعریف شوند که نه به دستِ دولت یا بازار، بلکه  اداره

  .دنشو  می خودگردانی آفریند می  منبع

 مدرن کاربرد و تعریف

 فردِ هر کند که تعریف می ای شده گذاری اشتراک به منابع برای کلی اصطالحی" شکلِ به آن را "همدارها دیجیتالیِ ی  کتابخانه"

 "دارد. دیگریهر فرد برابری با  منفعتِ ها آن در ذینفع

 

شود که آن را  مشتق می "(Common landزمینِ مشاع )"از اصطالحِ حقوقیِ زبانِ سنتیِ انگلیسی برای  "همدارها"اصطالحِ 

شناسی به اسمِ   عنوانِ اصطالحی برای منابعِ مشترک، از سویِ دانشمندِ محیط شناسند، و به معنای مدرنِ آن به  هم می "کامِنز"

شهرتِ عمومی پیدا  1968در سالِ  768"ی همدارها( )فاجعه همدارهاتراژدیِ "یرگذارش به اسمِ ی تاث گــَرِت هاردین با مقاله

، "همدارها"ی هاردین، عناوینی که دارای کلماتِ  تا قبل از انتشار مقاله"قولِ فرانک وان الئرهوفن و الِنور اُسترُم  کرد. بنابه

 دانشگاهی بسیار کمیاب بودند.  های اسناد و نوشتهباشند در  "داراییِ مشترک"، یا "ی مشترک منابعِ ذخیره"

 

                                                                 
766 - commons .https://en.wikipedia.org/wiki/Commons 
 آورد. داشت، ارتقاء و گسترش و انضباطِ الزم را به عمل در می منظور هر نوع سازوکاری است که مقررات استفاده، نگاه - 767
768 - Tragedy of the Commons Theْفردِ کاربرانی که بنا به منافعِ شخصیِ خود عمل  ی منبعِ مشترک که  فرد : وضعیتی است در هر سامانه

در  1833سالِ  کنند. این بحث در  ی کاربران رفتار می شان، برخالفِ خیرِ مشترکِ همه کردنِ آن منبع از طریقِ اقدامِ جمعی کنند، با فرسودن و تباه می

های مشاع در انگلیس و ایرلند  وکتاب در زمین حساب ی فرضیِ اثراتِ چرای بی ی ویلیام فارستر لوید که به نمونه کتابی مطرح شد به همین اسم، نوشته

رد و در افکار عمومی فراگیر این بحث را دوباره مطرح ک 1968شناسِ آمریکایی یک قرن بعد در سال  کرد. گـَـرِت هاردینِ فیلسوف و زیست اشاره می

ها، یا حتی یخچالِ دفترِ  راه ها و شاه ها، ذخایرِ ماهی، جاده ها، رودخانه تنظیمی از قبیلِ جوّ، اقیانوس معنای هر منبعِ مشترک و بی کرد. این بار، همدارها به

زیستی و  ی پایدار، رشدِ اقتصادی و حفاظت محیط پیوند با توسعه رود و معموال هم کار می شد. این اصطالح امروزه در علمِ محیطِ زیست به کار تلقی می

  .پدیا شود. نک: ویکی ترِ گرمایش زمین( استفاده می خیم جای مفهوم خوش از داغیِ زمین )به  نیز بحث در بحث

Tragedy of the anticommonsِهای حق ذی منفردی منبعِ آن در که است ناکامی و گی  ورشکسته در هماهنگی نوعی همدارها ضدِ : تراژدی 

 ایِ آینه تصویرِ مفهوم این. گذارند می عقیم را محتملی مطلوبِ اجتماعیِ خیر خود کارِ این با و شوند، می آن از دیگران ی استفاده از مانع که دارد متعددی

 نابود یا فرساید می را آن و زند می باال منبع ظرفیتِ از منبع یک متعددِ های ذیحق ترکیبیِ ی استفاده آن در که همدارهاست تراژدیِ ترِ قدیمی مفهومِ

 و  patent thickets  در مثال هایی ناکامی ،.دهد می پوشش را ها ناکامی و ها واماندگی از هماهنگی  ی رشته "همدارها ضدِ تراژدیِ". کند می

submarine patents .مثلِ ای مشابهیابزاره اما باشد، مشکل تواند می ها ناکامی این بر غلبه eminent domain، latches ، patent pools 

 .دارند وجود کار این برای( دهنده لیسانس) مجوزدهنده های سازمان سایر یا

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commons
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ها بین کاربردِ مالکیتِ مُشاعیِ همدارها و مالکیتِ جمعی در بینِ گروهی از همقطاران )مثال شبیه تعاونیِ  بعضی نوشته

 شود. ی مواقع رعایت نمی در همهگذاری  فرقگذارند. این  گان( فرق می تولیدکنند

 

های  های چرا و جنگل ای منابعِ طبیعی در تاریخِ روشنفکریِ اروپا ریشه دارد که به کشتزارها، زمینبر "همدارها"استفاده از 

ی  عنوانِ داراییِ خصوصی برای استفاده  ی زمانیِ چندین صد ساله محصور بوده و به کرد که در یک دوره مشترکی اشاره می

های مادیِ جهان، مثل هوا، آب،  جمعِ ثروتیعنی  وتِ مشترکْ در متونِ سیاسیِ اروپایی، ثر شده. کار گرفته می خصوصی به

ها را باید با یکدیگر شریک  شد که آن به عنوان یک کل تلقی می  عنوانِ میراثِ بشریت ی هدایای طبیعت به خاک و بذر، همه

)مشاعات( که به چیزهای  sres communiبندیِ رُمیِ  توان بیشتر به عقب برگردیم تا برسیم به طبقه شد. در این بافتار، می

  res publicaبندی در برابرِ  و لذت بردن هر کسی بودند. این طبقه  شد که برای استفاده مشترکی برای همگان اطالق می

 شد. )امورِ عمومی( بود که به اموالِ عمومی زیر مدیریتِ دولت اطالق می

 

 انواع همدارها

 منابع محیطِ زیستی

 کشند. ارهای محیطِ زیستی را به تصویر میهای زیر انواعِ همد مثال

 

 کاربریِ اروپاییِ زمین

ی مِلکِ اربابی بود، و بنابراین قانوناً بخشی از داراییِ زمینیِ تحتِ  وسطایی، همدارْ بخشِ همپارچه ها در انگلیسِ قرونِ قدیم

طور کسانی دیگر حقوق مشخصی بر  ربابی و همینها و طبقاتِ معینی از مستاجرانِ مِلکِ ا تملکِ ارباب این امالک بود، اما دسته

با گسترشِ معنایی توانسته بر روی دیگر منابعی اطالق بشود که جماعتی حق دسترسی  "همدارها"روی آن داشتند. اصطالحِ 

ترِ آن برای  مدرن کنند، اما کاربردِ گونه حقی استفاده می  برای اشاره به هر آن "همدار"تر، از  های قدیمی ها را دارند. متن آن  به

شوند.  اش آن حقوق اِعمال می برای زمینی است که بر روی "همدار"ارجاع به حقوقِ معینِ همدار، و برای در نظرگیریِ اسمِ 

 نام دارد. 769گر کسی که مشترکانه با دیگری حقی در زمینِ مشاع دارد یا بر زمینِ مشاع دارد همدارگر یا مشاع

 

ی آلپ(  خصوص در آلمانِ جنوبی، اتریش، و کشورهای منطقه )در کشاورزیِ نسبتاً کوچک مقیاس به در اروپای میانی، همدارها

ها در برابر همدارها در بینِ اواخر  ها و انگلیسی آلمانی  ی برخورد هایی تا امروزه باقی ماندند. بعضی مطالعات به مقایسه در بخش

اند. انگلیس در رهاکردن و محدودسازیِ همدارهای پیشین کامال  اختهپرد 19و  18قرون وسطی و اصالحاتِ کشاورزیِ قرونِ 

ای  ی آلپ، مثلِ سوئیس( ساختارهای همداریِ بسیار پیشرفته که جنوبِ غربیِ آلمان )و در کشورهای منطقه جدی بود، در حالی

یانه گرفت. اما انگلیس و دستِ رودِ راین موضعی م ی پایین شان کنند. منطقه داشتند، و خیلی هم مایل بودند که حفظ

بسیار زیادی دارند که اغلب برای منظورهای  "امالکِ سلطنتیِ"کشورهای دومینیونِ استعماریِ پیشینِ انگلیس تا همین امروز 

 روند.  کار می ها به بوم جماعتی یا حفاظت از طبیعت و زیست

 

 مراتعِ مغولی

                                                                 
769 - commoner آدمِ عامی، در معنای امروزی و کلی در برابرِ ارباب. مجلسِ عوامِ انگلیس هم :Commons ها شود در برابرِ مجلسِ لُرد نامیده می 
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های  از عکس 1995تا  1992تی و فرهنگی در آسیای داخلی، از سالِ زیس ای پژوهشی از سوی مراقبتِ محیط ی پروژه بر پایه

ی میزان تخریبِ زمین در اثرِ چرای دام در مناطق مغولستان، روسیه و چین استفاده شد. در مغولستان  ای برای مقایسه ماهواره

درصد نسبتا پایین باقی ماند.  9یبیِ که چوپانان اجازه داشتند به شکلِ جمعی بین مراتعِ فصلی حرکت کنند، تخریب با رقمِ تقر

های نامتحرک و در بعضی موارد هم تابعِ  مالک در تصرف آبادی -در مقایسه با این رقم، روسیه و چین که مراتعِ دولت

درصد بوده است. مشخص  33درصد و   75ترتیب در حدود  سازی به دست خانوارهاست، تخریب خیلی بیشتر و به  خصوصی

 ها در حفظ مراتع بسیار موثرتر بوده.  رکتیِ خودِ مغولشد که تالش مشا

 

 صیدِ خرچنگِ دراز در ایالتِ مِیْنِ آمریکا

شود که مقررات و  ی صیادان نسبت داده می ی صنعتِ البسترِ )خرچنگِ درازِ( ایالتِ مِیْن اغلب به میل و اراده موفقیتِ گسترده

نشده از سوی مقرراتِ  های بندریِ شناسایی کنند. این قواعد شاملِ قلمرو یقواعدِ حفاظتیِ البستر را حمایت کرده و رعایت م

های  اند )که بیشترشان هم تحث نفوذِ تالش ها، و قوانینِ اِعمالی از طرفِ خودِ ایالتِ مِیْن های غیررسمیِ دام ایالتی، محدودیت

کنند تا  توجهی از طرفِ دولت، با یکدیگر همکاری می هستند.( اساساً صیادان بدون دخالتِ قابل  گریِ خودِ صنعتِ البستر البی

 ی خود را پایدار نگهدارند.  ذخیره-منبعِ مشاع

 

 های جماعتی در نپال جنگل

های جماعتیِ جنگل با دادنِ سهمی مالی   ها تمرکززدایی کند. برنامه نپال تصمیم گرفت از کنترلِ جنگل 1980ی  در اواخرِ دهه

کنند.  وسیله افزایش مشوق برای حفاظت آنان از حیف ومیل و اسراف عمل می و به این  های نزدیک، به مناطقِ محلی در بیشه

کنند، و باید که هر گونه درامدی را برای شکوفاییِ جماعت و  نهادهای محلیْ برداشت و فروشِ چوب و زمین را تنظیم می

داریِ   اند. جنگل ه افزایشِ ملموسی در تعدادِ درختان شدهسال مردمِ محل متوج 20کار بگیرند. در طیِ  ها به حفاظت از جنگل

مثال در ساختِ مدرسه، آبیاری و ساختِ کانالِ آبِ –تواند به شکوفاییِ جماعتی در مناطقِ روستایی هم کمک کند  جماعتی می

 شود. حِ عامه میهای دموکراتیک در سط کرده که باعثِ ایجادِ روال  داریِ جماعتی ثابت خوردن و ساختِ جاده. جنگل

 

 های آبیاریِ نیومکزیکو نظام

های آبیاریِ مناطق بیابانی. در نیومکزیکو )پایتختِ  مدیریت در سامانه یا روشی است برای پذیرشِ مسئولیتِ جمعی و کو ای  آکه

ها نظارت  ی، و بازیافتِ آبیا  بر روی انحرافِ مسیر، توزیع، کاربر کو ای ی آکه اسمِ اتحادیه  گردان به  مکزیک(، سازمانی جماعت

 های بعدی حفاظت کند. عنوانِ یک منبعِ همدار )مشاع( برای نسل های کشاورزی را تقویت کرده و آب را به کند تا سنت  می

 

 همدارهای فرهنگی و فکری

، طراحی، فیلم، شوند. این همدارها شاملِ ادبیات، موسیقی، هنرها امروزه همدارها در چارچوبِ فضای فرهنگی هم فهمیده می

ی تولید و نگهداریِ مالِ مشاع به  پدیا نمونه اند. ویکی های میراثِ فرهنگی افزار و مکان ویدئو، تلویزیون، رادیو، اطالعات، نرم

تواند آزادانه و بدونِ اقتدارِ مرکزی در دسترسِ هر  ای است که می نامه شکلِ دانشی دانش کمکِ جماعتی یاریگر است که به

 .کسی باشد
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تراژدیِ همدارها ، از تکرارِ 770پدیا دست نویسندگانِ منفردِ درونِ جماعتِ ویکی پدیا با اِعمالِ کنترلِ جماعتی به در همدارِ ویکی

 شود. جلوگیری می (مشاعات ی فاجعه)

 

ی   کنند در باره هایی که محیطِزیست را آلوده می توانند به حفاظتِ کاربرانِ مشاعات کمک کنند. شرکت مشاعاتِ اطالعاتی می

، که فهرستی از  100Toxicو اطالعاتی مثل  "ی جمعیِ اطالعاتِ سموم پروژه"کنند.  کنند اطالعات منتشر می چه که می آن

ها چه بالیی را دارند بر سرِ محیطِ زیست  کند بدانند این بنگاه کننده است، به مردم کمک می ترین صد ماده آلوده کننده آلوده

 آورند. می

 

 عا ِ دیایتالی )رقمی(مشا

شکلِ جمعی  منابعِ اطالعاتی و دانشی که به"مایو فاستر مورِل تعریفی از همدارهای دیجیتالی به این شکل پیشنهاد کرد :

شوند و اطالعاتی  می  به اشتراک گذاشته "چندطرفه در یک جماعت"شوند یا دو طرفه یا  شوند، جمعی تملک می آفریده می

بنابراین این اطالعات و  ".(باشند آزاد یعنی کلی بیانِ به)ارند ، یعنی در دسترس اشخاصِ ثالث باشند گرایش به انحصار ند

گیرند. عالوه بر این نکته، جماعتِ افرادی که این  نفعِ کاربرد و کاربردِ دوباره جهت می به "مبادله به شکلِ کاال"جای  دانش به

 شان مداخله کنند. شان و منابعِ مشترک کنش کردنِ فرایندهای برهم نند در ادارهتوا کنند می سازند و جمع می  اطالعات را می

 هستند. 772"افزار منبعِ باز سخت"و  771"افزار رایگان نرم"، "پدیا ویکی"های  ی عینیِ همدارهای دیجیتالیْ پروژه نمونه

 

 همدارهای شهری

های  دیریتِ منابعِ شهری قدرت کسب کنند و هزینهکنند تا بر روی م  همدارهای شهری برای شهروندان فرصت فراهم می

که به ارزشِ بازارساخته  جای آن شان بازنگری کنند، به های نگهداریِ ی ارزشِ مصرفی و هزینه زندگیِ شهری را بر پایه

 محور( تکیه کنند.  )بازار

 

عنوانِ بازیگرانِ اصلی   روندان را بهشه خصوصیْ ها و بازارهای جای تکیه به مقاماتِ عمومی، فناوری   همدارهای شهری به

کند. وقتی که بخشی از شهروندان  ( فرقِ بینِ فضاهای عمومی و همدارهای شهری را تعریف می2012نشاند. دیوید هاروِی ) می

انِ شوند. میدانِ سینتاگما در آتن، مید زنند، فضاها و اشیاء عمومی در شهر به همدار تبدیل می دست به اقداماتِ سیاسی می

جاها دست به اعتراض زدند تا از  تحریر در قاهره، و میدانِ کاتالونیا در بارسلونْ فضاهایی عمومی بودند که وقتی مردم در آن

اند که اغلب با عملِ اجتماعی  ها فضاهایی عمومی شان پشتیبانی کنند به همدارهایی شهری تبدیل شدند. خیابان دعاویِ سیاسی

شکلی مکمل با  اند. یک رشته از همدارهای شهری به همدارهای شهری تحول و تکامل پیدا کردهو اعتراضاتِ انقالبی به 

ها و  بام ها و مزارعِ شهری بر روی پشت ها باغبانیِ جماعتی، باغچه ی این کنند. نمونه حاکمیت و بازار در شهرها عمل می

ها و تحتِ شرایطِ بحرانِ مالیِ  روی همدارها و زیرساخت اند. در این اواخر، مطالعاتی مشارکتی بر طور فضاهای فرهنگی همین

 اند. اجرا درآمده های مختلف به عرصه

 

                                                                 
770 - Wikipedia  
771 - free software 
772 - open source hardware 
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 ورزانه همدارهای دانش

لِنور اُستروم همراه با همکارش شارلوت هس، باالخره موفق شدند که بحثِ همدارها را به دانش تعمیم بدهند 2007در سال  ، اِ

منبعی مشترک که موضوع –کند  شکلِ همدار عمل می  بومی توجه کردند که به زیست عنوانِ  و با این کارشان به دانش به

های همراهِ آن برای  جا، تاکید بر روی فراهمیِ اَشکالِ دیجیتالِ دانش و امکان ی( تنگناهای اجتماعی است. در این )سوژه

تواند از راهِ شناساییِ مشکالتِ  و همدارها می شکلِ همدار است. ربطِ بینِ دانش گذاریِ آن به اشتراک انباشت، دسترسی و به

از حد محصول از زمین، آلودگی و  بندان، برداشتِ بیش وارِ همراه با همدارهای منابعِ طبیعی برقرار شود. مشکالتی مثلِ راه نمونه

تی، در راستای همان های موثرِ جماعتی، ناخصوصی، ناحکوم شوند. بَعد جایگزین هم اِعمال می  که بر روی دانش  نابرابری

حل  ِ عنوانِ راه مالکیتِ مناسب و ساختارهای مدیریتی( به کارگیریِ مقرراتِ اجتماعی، حقوقِ همداریِ طبیعی )با به های جایگزین

 شود. در این بافتار است حوشِ دانش اِعمال می و های اجتماعیِ حول ی همدارها بر روی روال شوند. بنابراین، استعاره پیشنهاد می

ی  یافته های سازمان بخشی های دانش از راهِ رایگان گاه ی ایجادِ انباشت وگو در باره کند، یعنی با گفت که کارِ فعلی ادامه پیدا می

  ی مشکالتی که این  نوعی همدارِ اجتماعی است(، بحث در باره ورزان )یعنی جماعتی پژوهشی، که خودش به ی دانش داوطلبانه

ی حفاظت از  وگو در باره ها(، و گفت شدنِ دارایی یا گم 773سواری مکن است روبرو شوند )مثلِ مفتنوع همدارهای دانش م

گذاری برای داراییِ فکری، اقدام به ثبتِ تولیدِ محتوی  شکلِ قانون سازی )به همدارهای دانش از خطرِ حصارکشی و تجاری

این نکته مهم است که به طبیعتِ دانش و کیفیاتِ پیچیده و کردنِ قیمت(. در این نقطه،  )پَتِنْتینگ(، اعطای مجوز و گران

اند  کننده که هم رقابتی وهم طرد–آن توجه کنیم. برخالفِ همدارهای طبیعی  گیِ  ه طردکنند-گری و نا رقابت-ی نا چندالیه

را تمام کرده و مصرف کار آن  تواند هر فقره یا سهمِ آن را در یک زمانِ معین مصرف کند و با این )یعنی فقط یک شخص می

هم محدودیت دارد، بنابراین آن   توانند از نو قابلِ استفاده شوند، اما همین قابلیت شوند )می کنند( و با کمیابی مشخص می  می

شوند )آنان نارقابتی و  همدارهای دانش با فراوانی مشخص می –تواند از تولید/آفرینش جلو بیفتد( مصرف/نابودی می

کنند.(. همین  کنند و حکمرانی را واجب نمی  د و لذا، در اصول، کمیاب نیستند، بنابراین به رقابت وادار نمیان  ناطردکننده

اند، در الگوهایی مثلِ سی. بی. پی. پی. )تولیدِ  گزاری شده فراوانیِ همدارهای دانش از طریقِ الگوهایِ جایگزینِ تولیدِ دانش ارج

های  ها و انگیزه پی قدرت مشوق پی بی افزارِ رایگان هم تجسم یافتند. الگویِ سی جنبشِ نرم، و در 774پایه(  ی همدار گرانه همتا

 با کیفیتِ بهتر نشان داد. (افزاری نرم اکثرا)رویِ همه[ و غیرِ مادی را برای تولید محصوالتِ  مشارکتیِ باز ]به  مند،  شبکه

 

 های اقتصادی نظریه

 ی همدارها فاجعه

برای اولین بار در قرنِ  –شود ی همدارها شناخته می که امروزه به عنوانِ فاجعه–گیِ همدارها  ورشکسته ی ای در باره نظریه

شخصی به اسمِ ویلیام فارستر لوید این بحث را با مثالی فرضی پیش کشید که خودِ دامداران  1833هجدهم پا گرفت. در سال 

کنند. همین  چرا می-ی کاربرانِ زمینِ مشاع بیش ضررِ همه چرانند بهشان را ب تکه زمینی را که بر روی آن حق دارند گاوهای

 نامیده شد. "ی همدارها فاجعه"هایی را کم کند،  صید توانست ذخایر آب-مفهوم، وقتی که بیش

 

اندازهای سرزمینی و  ساز در شکوفاییِ چشم رویِ همدارهای سنتیِ زمین نقشی سرنوشت شود که تحلیل و پس گفته می

                                                                 
 مَنِشانه و خارج از قواعد استفاده از همدار است.  ی رایگان و در عینِ حال، زرنگ منظور استفاده - 773
های  اجتماعی از راهِ پروژه-تولید اقتصادی -   based_peer_production-.org/wiki/Commonshttps://en.wikipediaنک:  - 774

 های بزرگ )معموال از راهِ اینترنت( پاداشِ مادی و با همکاریِ جماعت مراتب، بی سلسله معموال بی

https://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production
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ی کاربری تعاونیِ زمین  و حقوقِ مالکیت داشته است. اما مثلِ جزایرِ انگلیس، این تغییرات در طولِ چندین قرن، در الگوها

 ی مرزبندی و حصارکشیِ زمین رخ دادند. نتیجه

 

کردنِ  هپیشنهاد کرده است که کارش چار 775اقتصاددانی به اسمِ پیتر بارنِز نهادی را به اسمِ توْلیَتِ آسمان )اسکای تراست(

ها  ی مردم تعلق دارد، و شرکت بار در همدارهای عمومیِ سرتاسر جهان است. او مدعی است آسمان به همه همین مشکلِ فاجعه

-است. در نهایت هدف این است که بیش 776"ی سقف و سود برنامه"اش کنند. این نهاد نوعی  حق ندارند که بیش از حد آلوده

 چه که به جوّ رها شده گران کنند.  ی تمیزکردن آن نهسازی را خیلی بیشتر از هزی آلوده

 

 همدارهای موفق

ی همدارها محکوم به شکست اند،  اما همدارها در  ی همدارها مدعی است که همه که کار اولیه بر روی مفهومِ فاجعه در حالی

لِنورهای زیادی را از همدارها دنیای مدرن هنوز اهمیت دارند. کار اقتصاددانانِ بعدی مثال  اُستروم ی موفق پیدا کرده است، و اِ

ی نوبل را دریافت کرد.  مثال، اُستروم فهمید که همدارهای  های این همدارهای موفق جایزه برای ارزیابی و تحلیلِ موقعیت

 . 777اند مدتِ چند صد سال به دستِ کشاورزان با موفقیت گذران داشته در مراتعِ آلپِ سوئیس به "چرای گاو"

 

بخشی  است، وضعیتی که کاربرانِ همدارها قادر هستند سازوکارهایی برای نظم "شادبودیِ همدارها"ی این اصطالح،  وادهخان هم

این اصطالح در 778درست[ از همدارها ابداع و شکوفا کنند تا وضعیتِ آنان را حفظ و در صورتِ امکان بهتر کنند.   ی به استفاده]

 وضع شد. 1986کــَرول اِم. رُز در سال ورزِ حقوقی  ای به قلمِ دانش مقاله

 

                                                                 
امنای موردِ اعتمادِ عموم و  موارد، باید یک هیئت ی غیرخصوصی است که در بیشتر تولیت در فارسی، به معنای گروهِ سرپرستیِ یک مجموعه - 775

 pfoundation.net/Sky_Trust2https://wiki.pنفع باشد. نک:  طرف و بی بی
776 - Cap and Dividendو سقف قدیمیِ محدودسازیِ روشِ که است ای هبازارپای ی معاوضه نظامِ( پاداش) سود و سقف ی  سود. معاوضه و : سقف 

 تولیدی محصوالت ی هزینه تعدیلِ شکلِ به جبران این. گیرد می نظر در جبرانی هم انرژی کنندگانِ مصرف برای اما گیرد، می خدمت به را معاوضه

 .برند  می باال کننده  مصرف برای را ها قیمت سیاست این ی نتیجه در که هاست شرکت دست به

 انجام مردم عمومِ به آلودگی های   مجوز فروختن و ها دولت بعضی سوی از( کربن پخششِ برای مثال،) آلودگی کلِ ی سهمیه تعیینِ با ترتیب به فرایند ینا

 پردازند  می آلودگی برای ندگانتولیدکن که هایی  هزینه از بعضی. بخرند شان آلودگی بروندادِ با انطباق برای را اعتبارها آن است الزم سازان آلوده. شود  می

 زیستیِ محیط های هزینه با شهروند عنوانِ   به خدمت، یا کاال باالترِ ی بر تحملِ هزینه عالوه که شد، خواهد کنندگان  مصرف برای باالتر های هزینه به منجر

 به کارآیی افزایشِ برای ای یارانه عنوانِ به آلودگی یمجوزها فروشِ حاصل از عمومیِ درامدهای سود، و سقف نظامِ در. دارند سروکار هم آلودگی

  .شود می داده پس کنندگان مصرف به یا شهروندان

 

emission tradingکاهش به دستیابی برای اقتصادی های مشوق تمهید با آلودگی کنترلِ برای است ای پایه  بازار رهیافتِ گازْ پخششِ ی : معاوضه  

 را زمانی ی دوره هر در خاص ی آالینده یک از مشخصی مقادیرِ رهاسازیِ برای مجوز محدودی تعدادِ مرکزی ازمانِس یک. آالینده های گاز پخشِ

 .دهد می تخصیص یا فروشد می

  https://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_dividendنک: 
 اند که همدار را با موفقیت زنده نگهداشته است. برداریِ مشترکی داشته های بهره یعنی نظام - 777
778 - Comedy of the Commonsی  هایند. شادبودیِ همدارها گزارشِ نتایجی متضاد با فاجعه افزار منبعِ )متنِ( باز از این نمونه پدیا و نرم : ویکی

ی منابع برای سودِ خود نیستند.  دنبالِ بیرون کشیدنِ شیره کنند و به خیرِ جمعی به جماعت هدیه می خاطرِ و محتوا را به  هاست. یعنی افراددانش همدار

شوند برجستگی و آوازه شان  ی اجتماعی در کار سهیم می شکلی دیگرخواهانه و برای بهره پیوند دارد و هنگامی که افراد به "اثراتِ ویروسی"این پدیده با 

 رود.  باال می

https://wiki.p2pfoundation.net/Sky_Trust
https://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_dividend
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شود  می  هستند. گفته "پیروزیِ همدارها"، و "779کورنوکوپیای همدارها "، "همدارهای وارونه"سایرِ مفاهیم مرتبط با این بحثْ 

می کنند؛ طرفداران ، بهتر از کورنوکوپیای همدارها کار "افزار منبعِ )متنِ( باز )اُپن سورس( نرم"که بعضی انواعِ همدارها، مثلِ 

 ."شود شود قدش بلندترمی وقتی علف چریده می"گویند که ،در آن موارد،  این ادعا می

 

 ها ی همدار پردازان برجسته نظریه

Peter BarnesBarry , George Caffentzis, in BoalIa, David Bollier, Yochai Benkler, 

David , Michael Hardt, Garrett Hardin, Henry George, Silvia Federici, Commoner

William Forster , Karl Linn, Peter Linebaugh, Lawrence Lessig, Lewis Hyde, Harvey

Social  , John Platt (seeatelRaj P, Elinor Ostrom, Antonio Negri, William Morris, Lloyd

Michel Bauwens, Gerrard Winstanley, Kenneth Rexroth, Joachim Radkau), trap 
 های تاریخیِ همدارها برای زمین جنبش

 

Diggers The ( ِجنبش)حفّاران 

 Kett's Rebellion  )شورشِ کِت( 
 

 های معاصر همدارگرا جنبش

. زد.  در هند، بنیادِ مرزهای الکترونیک، ای "بومی اوچد پراتیرود"ی  هااللی باسِ مجوندولو در آفریقای جنوبی، کمیتهآب 

یِ زمینی، ابتدائا در آمریکا، آزاداَندیشمی الوالس در هائیتی،  بخشِ ملیِ زاپاتیستا( در مکزیک، فان ال. ان. )ارتشِ آزادی
زمین در برزیل، جنبش برای  زیل، زمین مالِ ماست در انگلیس، جنبشِ کارگرانِ بیخانمان در بر جنبشِ کارگرانِ بی

 .در آمریکا "زمین را پس بگیرید"عدالت در اِل باریو در آمریکا، نارمادا باچائو آندوالن در هند، 

Abahlali baseMjondolo , The Bhumi Uchhed Pratirodh Committee in India , 

Electronic Frontier Foundation, The EZLN in Mexico, Fanmi Lavalas in Haiti, 
Geolibertarianism primarily in the US, The Homeless Workers' Movement in Brazil, 

The Land is Ours in the UK, The Landless Workers' Movement in Brazil, Movement 
for Justice en el Barrio in the United States of America, Narmada Bachao Andolan in 

India, Take Back the Land in the US 
 

 این ها را هم ببینید:

خیرِ عمومی، مالکیتِ مشاع )همدارگون(، همدارهای خالقانه، کپی لِفت )ناحقّیِ کپی رایت یا انحصارِ حق ِ نسخه برداری(، زمینِ 

مشاع )گزارشِ تاریخی و معاصرِ استفاده همدارگون از زمین، بخصوص در جزایر بریتانیا، همدارهای جهانی، نظریه ی بازی، 
انسانِ یاریگرِ دو سویه کار، اثرِ شبکه، پاتیلِ سحرآمیز –مقاله ای در باره ی الگوی اقتصادیِ منبعِ باز، فاجعه ی ضد همدارها، 

اتحادیه ی بین المللی برای بررسیِ همدارها، پَتِنت لِفت )ناحقیِ ثبتِ اختراع یا انحصارِ در استفاده از اختراع(، قدرتِ استبدادیِ 

 تصمیماتِ خُرد، بنیاد همتا به همتا، منبعِ باز.
 

Common good, Common ownership, Creative Commons, Copyleft, Common land – 
Account of historical and present common land use, mainly British Isles, Global 

                                                                 
779 - Cornocupiaجات و گل و  شد که لبریز از میوه مانندِ بزرگی گفته می شده. به ظرفِ شاخ : در دوران باستانِ کالسیک به شاخِ وفورِ نعمت گفته می

 افزاری برای همدارها به شاخِ نعمت و فراوانی تشبیه شده است. جا نوعی نظامِ نرم ها بود. در این مغز میوه

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Barnes_(entrepreneur)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Barnes_(entrepreneur)
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Caffentzis
https://en.wikipedia.org/wiki/Iain_Boal
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Bollier
https://en.wikipedia.org/wiki/Yochai_Benkler
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Harvey_(geographer)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Harvey_(geographer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Hardt
https://en.wikipedia.org/wiki/Garrett_Hardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_George
https://en.wikipedia.org/wiki/Silvia_Federici
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Forster_Lloyd
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Forster_Lloyd
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Linn
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Linebaugh
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig
https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hyde
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_trap
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_trap
https://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Patel
https://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Bauwens
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrard_Winstanley
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Rexroth
https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Radkau
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
https://en.wikipedia.org/wiki/Kett%27s_Rebellion
https://en.wikipedia.org/wiki/Kett%27s_Rebellion
https://en.wikipedia.org/wiki/Abahlali_baseMjondolo
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhumi_Uchhed_Pratirodh_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/EZLN
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Fanmi_Lavalas
https://en.wikipedia.org/wiki/Geolibertarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeless_Workers%27_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Land_is_Ours
https://en.wikipedia.org/wiki/Landless_Workers%27_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Movement_for_Justice_en_el_Barrio
https://en.wikipedia.org/wiki/Movement_for_Justice_en_el_Barrio
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Narmada_Bachao_Andolan
https://en.wikipedia.org/wiki/Take_Back_the_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_good
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_ownership
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_land
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_commons
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commons, Game theory, Homo reciprocans, Network effect, The Magic Cauldron – 
essay on the open source economic model, Tragedy of the anticommons, 

International Association for the Study of the Commons, Patentleft, Tyranny of small 
decisions 

P۲P Foundation 

https://p2pfoundation.net/ 
Open source 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Patentleft
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyranny_of_small_decisions
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyranny_of_small_decisions
https://en.wikipedia.org/wiki/P2P_Foundation
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 کارهای دیگرِ این مترجم
 نافرمانی مدنی    -      

 گاندی و استالین -

 چند نقد و نظرای زندگی و ...  گاندی، گونه -

 واقعیتی که جهان را باید دگرگون کنند 5۰ -

 دارندگی در بسندگی است -

 ی احزاب  برچیدن همه -

 توانند جهان را دگرگون کنند راه که جوانان می  صد و یک -

 ها کتاب پرسش -

 میراث مشترک بشری )فهرست واژگان( -

 مهاتما گاندی، عبدالغفارخان و فلسطین -

 ی اورشلیم )قدس( سه چهره -

 که عروس شوند تر از آن ار خردسالبسی -

 کیوا -

 رازهای خواب -

 چندهمسران آمریکایی -

 زایش دین -

 ی انسانی نمایی از توسعه -

 و  ... -

  www.ghkeshani.comسایت برای دانلود: 

 nigh@gmail.comkesha                ای میل:
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