ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ رﯾﺪل

»ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار« ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ی ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدی در ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ی ﺑﺎ آن ،ﮔﺮاﯾﺶ دارد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .دﯾﻮﯾﺪ
ﻫﻮﻟﻤﮕﺮان ،از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن »ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار« ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻼﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ) (۲۰۱۴ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل او ،ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﻣﺎ در ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ارﺗﺒﺎط اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ دارد :ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در رﻓﺘﺎر روزاﻧﻪی
ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎ ک و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،آزارﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و دوررﯾﺰ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ؛ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﺿﻊ،
ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف ،و ﻧﺤﻮهی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
»ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار« ) (permacultureﯾﮑﯽ از آن راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺎ آزارﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن و دﯾﻮﯾﺪ ﻫﻮﻟﻤﮕ ِﺮن ﮐﺸﺎورزی
ﭘﺎﯾﺪار را در اواﺳﻂ دﻫﻪی  ۱۹۷۰ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﻫﺪف ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺻﺮﻓ ًﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎدهی ﭘﺎﯾﺪار از
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار در اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻣﺸﻮق اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ :اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی داﻧﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻣ ِﻊ ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎرِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد.
ﯽ ﻣﺪرﺳﻪی ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﺑﺎرت )در ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ِ
ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .در ﺳﺎل دوم ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮا ،ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻠﻘﻪی ﻓﻌﺎﻻن
و ﻣﻌﻠﻤﺎنِ ﻫﻮادار ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ رادﯾﮑﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ ا ﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ «.ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪی
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ او ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم ]ﻣﺴﻠﻂ[ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن و ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﺑﻮد .ﻋﻼﻗﻪی
ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،آﻏﺎزﮔﺮ

ﻫﻤﮑﺎری آنﻫﺎ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎغ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﻣﻨﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪا ِر ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮرا ک و اﻧﺮژی را ﺑﺎ اﯾﺪهی ﺑﺰرگﺗ ِﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد.
در ﺳﺎل  ،۱۹۸۵ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ آورد،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وﺳﯿﻌﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﭙﺒِﺮن اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ ،در اﯾﺎﻟﺖ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺣﺪاث ﮐﺮد .او ﻧﺎم آن را
ﻣﻠﯿﻮدورا ﮔﺬاﺷﺖ ،و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺤﻮهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق اﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﺎغﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه ،ﺳﺪ ،و اﺣﺸﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﭘﺮﮐﺎر،
ﻣﻌﻠﻢ ،و ﻣﺸﺎور ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرهی اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻠﯿﻮدورا
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ام  ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد «.او در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار
در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.
از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﮐﻼن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮاز و ﻓﺮود
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده ،ﻋﺪمﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار در اواﯾﻞ ﮐﺎر را ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﻔﮑﺮﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن در  ۲۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶درﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن آن
را ﺷﺮوﻋﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎﻓﺘﻦ و رﺷﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺳﺮزﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﻫﻮﻟﻤﮕﺮن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟ دﻏﺪﻏﻪی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﻪ ﻃﻮر؟

آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدم و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮم ،در دﻫﻪی  ،۱۹۶۰اﯾﺪهی
ﻧﻮﻇﻬﻮری ﺑﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ روﻧﻖ اﺳﺘﺨﺮاج از ﻣﻌﺎدن در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۶۰در ِﭘﺮت ]واﻗﻊ در ﻏﺮب
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ[ ،ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ ،و ﺑﺘﻦ ﭘﻮش ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪی اﺻﻠﯽ
آنﻫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽ را راه ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ن در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻞ ]ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن[ و ﻣﻦ ﻫﺮدو ﺑﺎور داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ »ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار« ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎ ِ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎل ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن ﺑﻮد .ﺗﺮس از اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ

ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد اﻣﺮوز ﺧﻨﺪهدار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در آن دوره ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎرهی ﭘﺎﯾﺪاری و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ اﻣﻮری ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟

از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮج ﻣﺪرﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۷۰آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی دﻫﻪﻫﺎی
 ۱۸۷۰و  .۱۸۹۰اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دوران ﺗﺰﻟﺰل اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ :در ﺧﻼل دﻫﻪی
 ۱۹۸۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ روی داد ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ دﻫﻪی  ۱۹۳۰آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪی
 ۱۹۷۰ﺷﺎﻫﺪ رﮐﻮد دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﻢ.
ﮔﺰارش ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ای .اف .ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ) (۱۹۷۳ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ اﯾﺪهی راهﺣﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ .ﺑﯿﻞ ]ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن[ ﺑﺬر اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﻨﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﻮاره زﻣﯿﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺖ :ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﺸﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ.
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ داده ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮای ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل .ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺪرن ﻫﻨﻮز »ﻫﻤﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای در ﺣﺎل روی دادن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ «.ﺑﻪ
ﺑﺎور ﺑﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺴﻮن و ﻣﻦ ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

آﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮیای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﭘﯿﻮﻧﺪی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺖ؟

در دﻫﻪی  ۷۰اﯾﻦ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺮوژهی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارش »ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮرا ک ،و ﻏﯿﺮه .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ آنﭼﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد – ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ – ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﻋﻮض ،در دﻫﻪی  ۸۰و در دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎﭼﺮ و رﯾﮕﺎن ،رﺷﺪ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻌﻠﯽ
اﻋﺘﺒﺎرﻣﺤﻮر داد .ﻃﻨﺰ ﻣﺎﺟﺮا در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻏﺮاقآﻣﯿﺰی از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎزارﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ در
واﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی اﻧﺮژیﻫﺎ ﻣﺤﺮک ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﮐﺎوشﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ» .ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ« و »ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل« ،دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺧﺮج ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫﺎ و ﻃﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎنﺷﺎن آنﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎ را ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎی در دﻫﻪی  ۱۹۸۰ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎصﺗﺮی از ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ.

ش ﺻﺮف ﺑﺮای
از ﺳﺎل  ،۱۹۷۶ﻣﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه را در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼ ِ
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪی
ﺿﻌﯿﻒ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﺑﺮ روی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪهﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺖ – ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی – و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺪهی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن
را ﺑﺮ روی ﺧﻮدﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

آﯾﺎ اﺻﻮﻟﯽ از ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﯿﺪ از ﮐﺎر در ﻧﯿﺎﯾﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺎغﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ و در ﺳﻄﺢ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮورﺗ ًﺎ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در زﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﺎرده – درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ –

ی ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .اﻋﻀﺎی
در ﺧﺎ ک ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ،ﻗﺪﯾﻤﯽ ،و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ِ
ﺟﻨﺒﺶ ،ارزانﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ را در ﭘَﺮتﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ﻋﻠﺖ آن ﻏﺮور ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﺷﻮار و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮب در اﺷﻐﺎل ﮐﺸﺖﻫﺎی ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﯿﻢ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد
ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮر ﺷﻮد؟ ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺪی از ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﺮورت دارد؟

در واﻗﻊ ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﮐﻨﺘﺮل و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﯽﺣﺪوﻣﺮز اﺳﺖ
– ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﺤﺮک در دوران ﻣﺪرن ،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ
ﺑﺪﻧﯽ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ درﺟﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺧﻮرد ِ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮاﺣﯽای ﮐﻪ در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﯿﺎس و داﻣﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺒﯿﻌﺖ در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﭘﺮورشدﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﺑﺎب ﺗﺮس« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،او ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
اﺧﯿﺮ ًا ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻣﺮی راﻓ ِ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺧﻮد –ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرِ داﺷﺘﻦ آن را دارﯾﻢ –
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور ﺷﺪهاﯾﻢ.

اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهام؛ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺷﯿﺰهای ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
راﺑﻄﻪای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۷۰در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮﺣﺶ دﻫﻪی  ۸۰و ﻇﻬﻮر ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﺠﺪد ًا اﺑﺪاع و ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن .ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آن ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.

آﯾﺎ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﻗﺮار دارﯾﻢ؟

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ در ﻟﺒﻪی ﭘﺮﺗﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ .ﺷﻮک ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی آﺳﯿﺐ ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ – ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻫﺰاره ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺣﺘﯽ از آنﭼﻪ ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻧﺮژی و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺣﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدی دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻗﺮض ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدم!

ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮهی زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﻦ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺟﻬﺎن در آﯾﻨﺪه ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﺮورت و اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در آﯾﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﺑﯽﺛﺒﺎتﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻟﺬتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد :ﺑﺎ
آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﻪﻫﻨﺠﺎر ،ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎری دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﭘﯽروی ﮐﻨﻨﺪ .و
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ دﻏﺪﻏﻪی
زﯾﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ،و اﻏﻠﺐ درآﻣﺪ
زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  RetroSuburbiaﮐﻪ در ﺷﺮف اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دور زدن ﻣﺸﺎوران اﻣﻼ ک اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﻣﺎ
راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﮑﻪای ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻀﺤﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻣﺪه،

وﺟﻮد دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روش ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و اﺑﺰار دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺳﯿﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺻﺮف آن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدی واﻗﻌ ًﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دارد .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻫﺎﻣﻮن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
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