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کشاورزي پايدار و اجتماعات  :هاي روستايي پايدارنظام

: )انگلستان(فارنهام . رابينسون. گاي ام: ويراستار/ روستايي

  .ص ۲۱۰، ۲۰۰۸اَشگيت، 

، عبارت )۱(ست و توسعهيط زيمح يون جهانيسيگزارش کم يو در پ ۱۹۸۷از سال 

گونه راه يافته و اين يالمللنيب يهاها و سازمانات حکومتيبه ادب» داريپا توسعة«

 ييآنکه توانايكند، بيرا برآورده م ينسل کنون يازهايکه ن ياتوسعه: تعريف شده است

با اين همه، از همان آغاز، . شان را با خلل مواجه سازديازهاين نينده در تأميآ ياهنسل

به باور . پرداختند» داريپا«و » توسعه« ةدو واژ يذات يمنتقدان به بحث پيرامون ناسازگار

قابل جمع  يداريپا يطيمحستيم زيکارانة نهفته در اساس مفاهمحافظه يهاآنها، آرمان

دار يپا توسعةف يبعد، تعار يهادر سال. ستين يوسعه و رشد اقتصادت يهادهيشدن با ا

- نده، مجموعهيآ يهانسل يت زندگيفين کيدر راستاي تضم يبا تكيه بر تعهدات اخالق
رو، گرفت و از اينرا دربرمي يطيمحستيو ز ي، اقتصاديکامل از روابط اجتماع يا

چون رشد  يدربرگيرندة موارد يارديداشت؛ و در اين ميان، مفهوم پا يشتريت بيجامع

 يهامنظا، نگهداشت يستيشدن، حفظ تنوع ز ي، گسترش صنعت، جهانياقتصاد

ن همه، تناقض مفهوم يبا ا. ، صلح، و کاهش فقر بودي، عدالت اجتماع)۲(يبومستيز

ن ياديرات بنييا تغيت موجود حفظ شود يوضع«: همچنان پابرجاست» داريپا توسعة«
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؟ از سوي چه ياسيدار بماند؟ در چه مقيد پايبا يزيقاً چه چيدق« ، و»صورت گيرد؟

  .»؟ينهاد ي؟ و با کدام سازوکارهايچه کسان يكساني و برا

اساساً دو عرصه را  يي،اجتماعات روستا كاربرد در زمينة ، هنگاميداريمفهوم پا

ان تويم ،ن دو عرصهيدر ا. يو حفظ فرهنگ محل يسالمت اقتصاد محل :شوديشامل م

ن، ي، دياجتماع يهاهمچون حفاظت از شبکه ييروستا يوجوه گوناگون زندگ

بان يک روستا که پشتيبوم ستياگر ز. بوم را به نظاره نشستستيو ز ي،کشاورز

چون  يمقوالتوضعيت موجود در ا يآن است، با نقصان مواجه شود و  ياقتصاد محل

به  يياجتماع روستا يداريپا د،نباشمناسب  ياجتماع محل ياشتغال، خدمات و رهبر

 يهاهيروعبارت است از  ينهن زمهميمعمول در  اينمونه. خواهد افتاد مخاطره

، ياجتماعات محل يبرا يطيمحستيم زيمستق يمدهاافزون بر پياکه  يصنعت يکشاورز

 در خدمات يو کاست ،ش مهاجرت از روستاياشتغال، افزا يهاکاهش فرصت به

   .انجامداجتماعات مي گونهدر اين ييروستا

در  ويژهبه(دوم  يرا که پس از جنگ جهان يصنعت يم کشاورزتوان نظاهرچند، مي

و اثربخش دانست، اما از  ي کارآاقتصاد لحاظبهمعمول شد، ) افتهيتوسعه يکشورها

را  يدارين ناپايا. کرد يدار تلقيپا توان اين نظام راي نميبومستيو ز يوجوه اجتماع

اند ، كه عبارتنسبت داد )۳(دگرايا تولي يصنعت يم کشاورزنظا يبه عناصر اصل توانيم

خود،  نوبةز بهين موارد نيا يتمام ؛)۶(شدن يو تخصص، )۵(، تمرکز)۴(دنيشدت بخش: از

   .است يو فرامل يدر سطوح مل يکشاورز يگذاراستيمتأثر از س

توجه با  ،»تماعات روستاييهاي روستايي پايدار؛ كشاورزي پايدار و اجنظام«کتاب 

بخش اول کتاب با . در سه بخش و ده فصل به نگارش درآمده است به نكات ياد شده،

 يهامنظابر  يدرآمد«زير عنوان فصل اول . ده استارائه شل در دو فص» مقدمه«عنوان 

 و رشد يبرابر(دار يپا توسعة نةگاق ابعاد سهيلزوم تلف به مباحثي چون» داريپا ييروستا

د يو تأک پردازد،مي) ياجتماع توسعة، و يعيست و منابع طبيط زي، حفظ محياقتصاد

ن اقتصاد در آن قرار گرفته، يکه ا ياز جامعهيو ن ير تحول اقتصاد زراعيدر مس :كندمي

 ؛ وارائه دهد يکشاورز يمدل صنعت يمناسب برا ينيگزيجا »داريپا يکشاورز«بايد 
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ناظر به درک اثرات  و يبر اهداف انسان يمبتن يافهدار فلسيپا يمنظور از کشاورز

و حفظ  است يشناختستيز يهار گونهيست و سايط زيما بر مح يهاتيبلندمدت فعال

 ،نيهمچن. شوديم ين اهداف آن تلقيتراز مهم يياجتماعات روستا يت زندگيفيک

به انجام  يداريامفهوم پ ييمراتب فضادار با اتکا به سلسلهيپا يکشاورز يپردازمفهوم

 يداريبر کشت و زراعت، پا يمبتن يداريپا: رديگيکه پنج وجه را دربرم ،دهيرس

   .يبومستيز يداريو پا ي،اجتماع يداريکالن، پا ياقتصاد يداريخُرد، پا ياقتصاد

ت يرياز مد يوجوه :)۷(ييدگرايدر برابر پساتول ييدگرايتول«زير عنوان فصل دوم 

از  يليتحل »)۸(ستيپسافورد يدر گذار به کشاورز يشناختستيز ‐ يکشاورز

. رديگيرا دربرم ياسيو س ياقتصاد ‐يرات اجتماعيياس تغيمقکالن يندهايفرا

 )۹(حکمراني ةويد با شيبا، اروپا يةعضو اتحاد يدر کشورها ويژهبهرا  ييدگرايپساتول

 يهااستيس يجيتدر »محور شدن ‐بازار« يتن وضعياپيامد . نوليبرال همنوا دانست

م به يمستق يهاو کاهش پرداخت يتيرحمايغ يگذارمتيکه بر ق بوده يکشاورز

 يحرکت به سو راستاي در يگذاراستيظاهراً مداخالت س. است مبتني کشاورزان

   .برال ندارديدر قاموس نول ييز جاين يداريپا

 ،ه استمختلف مواج يهاتيبا محدود يدگراتول يبر کشاورز يدارِ مبتنيپا توسعة

ن يش خاک، از بي، فرسايعيطبمهيو ن يعيطب يهاستگاهيب به زيآس :اندکه از آن جمله

محدود از  ايعهبه مجمو يها، و گسترش وابستگآبراه يآب و آلودگ يهارفتن سفره

 يهافراتر از چارچوب ايدر عرصه داريپا يکشاورز بايد به. هامحصوالت و دام

ان يتازه م ياجتماع يقراردادهاوضع  يد، كه خود مستلزمانديش يمحل توسعةرمنسجم يغ

   .هاستدولت و »ييکنندگان مواد غذادکنندگان، فروشندگان و مصرفيتول«

در فصل . شوديپنج فصل را شامل م »يدارپا يکشاورز«بخش دوم کتاب با عنوان 

 ييغذا يهاشبکه: ق ارتباط دوبارهيطر از يداريبه پا يابيدست«زير عنوان سوم 

اد شده ي يداريخاص پا ةساز يك مثابهبه يي جايگزينغذا يها، از شبکه»)۱۰(نيگزيجا

 اشكال يي دارايع و مصرف مواد غذاي، توزيد، فرآوريها، تولن شبکهيدر ا. است

از « يم ابتکارات محليمستق از نتايج هان شبکهيا بوده و در واقع،هر منطقه به مختص 
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 هاي غذايي جايگزينشبكه. است )۱۱(ديتول يمنديجا هب و معطوف »ن به باالييپا

 يدکنندگان محليکنندگان را به تولو مصرف ي خوددکنندگان را به اجتماع محليتول

   .ددهيوند ميپ

که  كشدميش ين بحث را پيا »ييروستا يداريو پا يدامدار«زير عنوان فصل چهارم 

-يپردازمفهومدر ، يدامپرور يهاوهيبر ش يصنعت ياثرات کشاورز ي دربارةرغم نگرانبه
ن فصل، ابعاد يدر ا. ده استمقولة دام ناديده انگاشته ش، غالباً يکشاورز يداريپا يها

، »شدن يتخصص«و  ،»تمرکز«، »دنيشدت بخش« شامل ييدگرايتول يگانه و ساختارسه

   .اندشده يبررس ييها در اجتماعات روستات داميبر وضع آن راتيث تأثيح از

خصوص  م کشاورزان دريها و عوامل مؤثر بر تصمزهيانگ«زير عنوان فصل پنجم 

نه ين زميدر ارا کرد متفاوت يدو رو »ييايميک و فارغ از مواد شيرها کردن زراعت اُرگان

يافتن کرد اول به دنبال يرو. )۱۳(مدارو فن )۱۲(مداربومرويكردهاي : کنديمطرح م

-از توسعه را جست يياست و الگو يصنعت ياورزکش نوين يهاروش يبرا ينيگزيجا
 يوجه داراي کرد دوم امايرو. باشد يجيکند که قائل به رشد تدريم وجو

-يم ينانه تلقيبرواقعيرا غ يمداربوم ،ياسيو س يو به لحاظ عمل است )۱۴(ابزارانگارانه
گرفته  نظر در )۱۵(بر بافت يمبتن ينديمثابه فرادار بهيپا يکرد، کشاورزين رويدر ا. کند

 يامجموعه ئةتا ارا است، موجود يکشاورز يهامنظاشتر ناظر به اصالح يشود که بيم

-، بهکيدن کشاورزان از زراعت اُرگانيل دست کشياز دال. خاص يهااز دستورالعمل
- نيک در زميم اُرگاننظااز کاربست  هاي ناخوشايندتجربه نيز و يمال يينارضابايد  ژهيو
   .يادآور شدرا  يکشاورز يها

شده از لحاظ يي اصالحبا تمرکز بر مواد غذا يکشاورز«زير عنوان فصل ششم 

د يتول رايب ييايميش استفاده از مواد شيافزا به موضوع» يداريپا لة، و مقويکيژنت

از سموم  يريگچون گسترش بهره يز مسائليو ن پردازدمي کيرات ژنتييبا تغ يمحصوالت

 يهادر سال ويژهبه( يداريست و پايط زيها بر محتين فعاليا يفکُش و اثرات منعلف

 تصور برخالف رسد كهدهد؛ و سرانجام، بدين نكته ميميمورد توجه قرار  را )رياخ
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ش يپ يضرورتاً به کاهش مخاطرات مال يکيرات ژنتييبا تغ يد محصوالتي، تولمعمول

   .انجامديکشاورزان نم يرو

عت و يان الزامات حفظ طبيتوازن م يبرقرار«زير عنوان م مباحث فصل هفت يةماجان

ست است که در قالب يط زيو حفظ مح يب کشاورزيترک »نيزم يکاربر يهاوهيش

ن مفهوم يا زمينة مختلف در يهادگاهيو با اشاره به د )۱۶(يچندکارکرد يمفهوم کشاورز

-مي يبررس) ييفضاو  ي،نگر، فرهنگمحور، کلاستياقتصادگرا، سهاي شامل ديدگاه(
 يکشاورز لةبه مقونسبت صرف  ياقتصاد يهادگاهيد ين فصلا مطالب. شود

و  ي، ذهنيرات فرهنگييت توجه به تغيو بر اهم كشدميبه چالش را  يچندکارکرد

- ميد يتأک يجامعه و بخش کشاورز رابطةز تحوالت ين مفهوم و نير ايدر تفس ينگرش
در  يضرور يامؤلفه يي راروستا يدر نواح يجتماعا يةسرما ارتقاي، ورزد؛ و همچنين

   .درشمرميب ييروستا توسعةو  يان کشاورزيم رابطةت يتقو

. رديگيسه فصل را دربرم »يدارپا يياجتماعات روستا«بخش سوم کتاب با عنوان 

 ييروستا توسعةکپارچه و ي ي، گردشگر)۱۷(اقتصاد فرهنگ«زير عنوان فصل هشتم 

ز يمتما يهايژگيو در واقع، و يکاربست منابع فرهنگ بررسي پيرامونبه بحث و » يدارپا

 يو تجار ياهداف اقتصاد راستاي آن در يعمل فرهنگ يهاوهيو ش يهر اجتماع محل

و رشد  ييروستا توسعة يهااستير سير خط سينظ ياقتصاد فرهنگ از عوامل. پردازدمي

، ي، اقتصاديعيطب طيمعطوف به محز ين يگردشگر لةمقو يرد؛پذيم ريتأث ييگرامنطقه

ي محل يابيها و بازارت، ساختارها، شبکهيمالک ،نيهر محل و همچن يو فرهنگ ياجتماع

   .است

در  ياز زوال اجتماعات زراع يريشگيپ يبرا يحلراه«زير عنوان در فصل نهم 

افته يتوسعه ياز کشورها ياريدر بس زراعي نابسامان اجتماعات ي، اوضاع مال»انگلستان

 يژه در مناطقيوير بهن تأثيا. شودمي يبررس ييروستا توسعة يداريبر پا آنر يو تأث

. شوديم يتلق ييزااشتغال ياقتصاد و عامل اساس نقطة اتکاي يکه کشاورز داردت ياهم

با ( يم زراعنظاک ينگهداشت  چگونگي امكان كمك به توليد كاالهاي عمومي از طريق

   .ن فصل استيگر مباحث اياز د) لستانعطف توجه به کشور انگ



  هدي ابراهيميم  ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۲۱۰

 

ي حرکت به سمت راهبردها »)۱۸(مشارکت و مباشرت«زير عنوان فصل دهم 

- برمي ياجتماعات محل يداريگر پاليرا تسه يو محل يبوم يهاتيحساس معطوف به
نفع در يمشارکت فعاالنه و مشورت با افراد ذ در گرو داريتحقق اجتماع پا .شمرد

، ي، تجاريصنعت يهاسازمان آنها در يهادهياستفاده از دانش و ا نيز ند توسعه ويفرا

 از حقوق يامجموعهاين افراد از  برخورداري ، كه خود مستلزماست يو محل ياجتماع

بر ابعاد  افزوننجاست که يا .)ييو روستا يژه در سطح محليوبه(ست هاتيو مسئول

بات يترت: شوديز مطرح ميگر نيد ايفهل، مؤيداريپا يطيمحستيو ز ي، اجتماعياقتصاد

   .ينهاد

ز يما ن عةجام ييروستا توسعة يتوان در راهبردهايم را کتاباين  از مباحث ياريبس

دار، حفظ يپا يکشاورز ي درخور اهميت همچونمقوالت :اند، كه از آن جملهبست کاربه

و  ،)ياورزدار کشيپا توسعة يطيمحستيز يهابا تمرکز بر شاخص(ست يط زيمح

ن کتاب را يا ةکه بخش عمد ،داريپا يمبحث کشاورز ويژهي؛ و بهاجتماع محل توسعة

از  ياريز مانند بسيران نيدر ا. ر کشور ماستيبه خود اختصاص داده، ضرورت انکارناپذ

 نيترهمچنان از مهم يو بخش کشاورز ييتوسعه، اقتصاد روستا حال در يکشورها

ر، از ياخ يهاژه در ساليوبه). ۱۴۳: ۱۳۸۹پور، جمعه(يد آيشمار مد بهيتول يهابخش

شدن ي صنعت يهاشرطشياز پ يکيدار و يپا توسعةمهم  فةمؤل مثابهدار بهيپا يکشاورز

از  يکيز يکشور ن توسعةپنجم  مةدر برنا). ۹۴: ۱۳۸۶پور، ميابراه(اد شده است ي

منابع  يورش بهرهيار و افزاديپا يکشاورز توسعة« يبخش کشاورز ياصل يراهبردها

   .است »آب و خاک

 يهاها و چالشيما با کاست ييروستا عةدر جام »داريپا يکشاورز« لة، مقواين همهبا 

ط يب محيتخر ئلةتوان به درک نادرست از مسيم ،انيمآن ست که از روفراوان روبه

و  يعيشف(و مشارکت  يداريم پايف مفاهيست، شدت فقر، نامشخص بودن تعريز

، فقدان نظام يکشاورز يخُرد و پراکنده بودن اراض و همچنين،) ۹۸: ۱۳۸۶فر، رضوان

ت يريها، ضعف مديماريبا آفات و ب يراصوليغ ة، مبارزيجامع اطالعات کشاورز

) ۱۳۸۷و همکاران،  ييعال( يدر کشاورز يگذارهيسرما يل افراد برايمزرعه و عدم تما
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ت ياهم يست بسيارط زيفقر با مح ةديچيپ رابطةژه درک يوينه، بهن زميدر ا. اشاره کرد

هاي روستايي پايدار؛ كشاورزي پايدار و اجتماعات نظام«کتاب  ياياز مزا يکي. دارد

از حالت  با پرهيزکه  ،دار استيپا يکشاورز ةدر حوز نظريطرح مباحث » روستايي

   .افزايدميبر گستره و شمول آن  ،مطالب کتاب در صرف يانضمام

ن، يگزيجا ينهاده، کشاورزدارِ کميپا يچون کشاورزهم ي از كتابمقوالتكاربرد 

در  يبومستيک و زراعت زيزراعت اُرگان ،)۱۹()پويازيستي(بيوديناميک  يکشاورز

 ،ن کتابيدر اهمچنين، . پذير استامكانز يکشور ما ن يزراع يهانظام يدارسازيپا

، عدم يب اراضيتخر ، مانندرانيدر ا يرزدار کشاويپا توسعة ةدکننديمسائل تهد

گر يز ديو ن مرغوب به نامرغوب يل اراضيح منابع آب و خاک، و تبديت صحيريمد

-همچون برنامه ،دار در کشورمانيپا ييروستا توسعةارتباط با يب چندانموضوعات نه
 و يريپذتي، و چارچوب مسئوليت اجتماع محليو تحت هدا »ن به بااليياز پا« يزير

ن ديبا توجه ب. اندم مورد اشاره قرار گرفتهيرمستقيغ يا م ويمستق ايگونهبه ييگوپاسخ

 ييروستا توسعة يزيرر آن در برنامهين کتاب و نظايا يتوان از مباحث کاربرديموارد، م

   .سود جستکشور 

مهدي ابراهيمي
*  
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