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 پیشگفتار 

ست که های کشاورزی کشور است، دیر زمانی اجا که کرمانشاه یکی از قطباز آن

ی، به ه رازی کشاورزی دانشگانگارنده در کنار همکاران خود درگروه ترویج و توسعه

ی سعهی توویژه راهبردهای گوناگونی در راستای معرفی و شناخت موضوع و تالش

ار و عدالت ی پایدبرای نخستین بار همایش توسعه 1380پایدار دست زده است. در سال 

 نشگاهی کشاورزی دااجتماعی با شرکت صدها نفر از دست اندرکاران در دانشکده

انشگاه دکه سخنران مهمان در این همایش پروفسور مسرت از  رازی سازمان داده شد

زن اپید پالحمبدچنین به یاری همکار پرتالش خود دکتر عاوزنابروک آلمان بود. هم

ر دهم و نخستین همایش ملی گیاهان دارویی برگزار شد و د 1381در اردیبهشت سال 

کت نخستین همایش دانش بومی و فرهنگ شفاهی با شر 1382یازدهم مهرماه سال 

قای بسیاری از دست اندرکاران فرهنگ بومی کرمانشاه اجرا گردید که در آن آ

.  به بود اه گوتینگن آلمان نیز سخنران مهمانپروفسور فیلیپ کرین بروک از دانشگ

د پاپ زن خورشیدی به همراه دکتر عبدالحمی 1383دنبال این همایش نیز در آذرماه 

ین د. اشسازمان غیردولتی دانش بومی و فرهنگ شفاهی ایران باختری بنیاد نهاده 

ی سعهی توهاسازمان تا کنون توانسته است به انتشار شماری کتاب در راستای آرمان

رازی  نشگاهی کشاورزی داهم چنین گروه ترویج و توسعه پایدار و فرهنگ آن بپردازد.

را کرده، و ی پایدار روستایی را اجنخستین همایش ملی توسعه 1388که در اردیبهشت 

-ار، کنشپاید یی علمی ایرانی در میدان توسعهتالش دارد تا با انتشار نخستین نشریه

می را از سطح بومی به سطح کشوری گسترش داده و به قطب عل گری فرهنگی خود

 این رشته تبدیل گردد.
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کشوری که در راستای ای و های منطقههایی از این گونه و دیگر تالشبا وجود تالش

در  1حتای پایدار در ایران انجام گرفته، این موضوع هنوز هم های توسعهگسترش انگاره

ناشناخته مانده  منابع طبیعیهای کشاورزی و سازمانران میان بسیاری از دست اندرکا

نماید که برای بسیاری، اگر هم چیزی در این باره شنیده باشند، بیشتر بر است. چنین می

پیچیده و  راهبردگی آن است و نه یک این پندارند که مراد از پایداری همان معنی واژه

بارههایی که دربا وجود شماری از کتابهای پیشین. از سوی دیگر، مهم در برابر گمانه

هایی که وجود اند، یکی از دشواریهای اروپایی برگردانده شدهی این موضوع از زبان

ی پایدار، برای آشنایی نخستین با دارد، این است که کتابی برای آغازگران درس توسعه

که این کتاب بتواند نیاز رو نگارندگان امیدوارند این رشته به زبان فارسی نداریم. از این

 موجود را بر آورده کند. 

هایی است که تا کنون در های بسیاری با انگارهی پایدار دارای تفاوتموضوع توسعه

های نو ترین تفاوت این انگارهاند. مهمی پایدار پیش کشیده شدهی توسعهجهان، در باره

کشورهای توسعه نیافته داده نشده و ها تنها برای های پیشین این است که اینبا انگاره

ی کشورهای جهان با آن درگیر ها، باید همهبرآنند که تا به سبب جهانی شدن چالش

 هایها از میان بحرانهای نو این است که اینگردند. دلیل جهانی بودن این انگاره

مانند  راهبردهمین جهت، در این ه اند. بزاده شده زیست محیطیو جنبش محیطی 

هم و در ستیز با هم  های پیشین، کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در برابرگمانه

توانند تنها در سخن باقی های نو، دیگر نمیشود. از همه مهمتر این که انگارهپنداشته نمی

ی زمین به آن بستگی ی کرهبمانند و بهر رو بایستی به اجرا در بیایند؛ چه این بار آینده

ی پایدار که در درون یک بحران جدی پدیدار شده، های توسعهرای همین انگارهدارد. ب

ی روشنفکرانه یا یک گفتمان زودگذر باشد. درست به تواند تنها یک اندیشهدیگر نمی

                                                 
 آمده است. "حتا"با روش نوین  "حتی"ی کتاب به جای در همه - 1
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گرایانه دوری کند؛ اگر چه انگاری آرمانراهبرد تالش دارد تا از سادهاین جهت، این 

های آرمان گرایانه برای اجرا ی دیگری، نیاز به تالشدر عین حال بیشتر از هر انگاره

آسا دل کارهای معجزهتواند به راهی پایدار نمیتوسعه راهبردهای فراوان، دارد. به دلیل

تواند به معجزه نیاز نداشته خوش دارد؛ اگر چه جهانی که در برابر پرتگاه  است، نمی

 باشد.

های گذشته این است که ی پایدار و گمانهسعههای موجود میان تویکی دیگر از تفاوت

کرد نو، این اگر در گذشته، عامل سیاسی نقش اصلی را به گردن گرفته بود، در راه

برد. از سوی دیگر، اگر در ترین بار را بر دوش میعامل فرهنگی است که سنگین

ال نیز دارای اهمیت ی از پایین به باشد، این بار توسعهگذشته کار بایستی از باال آغاز می

های مردم هستند از دانش خبرگان جامعه، این توده گیریفراوان است. پس با وجود بهره

 راهبردهای این تر را بر دوش خواهد برد. از این رو یکی از ستونکه بار سنگین 

 های مردم است. ی تودهمشارکت باورمندانه

ثابت و  یگمانهبه یک تواند پایدار نمی یها که بگذریم، راه توسعهاز این گونه تفاوت

گیر باور داشته باشد؛ چه این یک روند است که در هر زمان و مکانی همیشگی و همه

تواند مورد بازرسی و بازبینی و بهسازی مجدد قرار گیرد. آنچه که باید پایدار باشد می

ش، توانایی خود را این است که هیچ چیز نباید همیشگی و پایانی انگاشته شود و این رو

گونه که پیش از این بیند. هماندر آماده بودن برای بهسازی و دگرگونی و نقد خود می

های سیاسی، ی میدانگراست و باید همهراهبرد جامعی پایدار یک آمد، توسعه

ی مردم جهان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... را در بر بگیرد. از یک سو، نگاه به همه

گری ز سوی دیگر، راه کار شکل بومی دارد و بر آن است که  باید در کنشاست و ا

های همگانی امید ندارد و راه حل ی پایدار به راه حلبومی، جهانی اندیشید. توسعه

دار گوناگونی ی پایبیند. توسعهای میهای بومی و منطقهنهایی را، در اجرای روش

آن  حتافرهنگی را )مانند گوناگونی آب و هوایی و تاریخی( مشکل کار خود ندیده و 
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جا که شدنی تا آن(بایست تالش نمود انگارد. بهمین جهت میتوانایی میرا مزیت و 

در پایان، در پیوند ای را ساخت که برای هر بوم و سرزمین، الگوی ویژه ،)است

ستاوردهای دانش بومی هر ان باشد. در این راستا باید از دهای جهرگانیک با دیگر الگوا

ها را با برداری بهینه نموده و آناند( بهرهسرزمین )که در درازای زمان به دست آمده

 های دانش فرامدرن آمیخت. یافته

تواند تنها ایدئولوژی شماری از خبرگان و ی پایدار نباید و نمیگمان توسعهبی

ی بشری استوار ی اصلی جامعهباشد، بلکه باید به شکل یک باور، برای بدنهروشنفکران 

گری در این راستا را تنها و تنها برای سود ها، کنشای که بیشتر انسانگردد؛ به گونه

نزدیک و کوتاه مدت خود انجام ندهند. از آنجا که هر یک کنش و کنش هر یک فرد 

ای بر خوردار خواهد کتاب نیز از جایگاه ویژه دارای اهمیت فراوان است، انتشار این

 بود.

نیاز به وجود یک کتاب را احساس کرده که بتواند در  گانچندین سال است که نگارند

ی پایدار، فارسی زبانان را، با برخی از آغاز کار آموزش و پژوهش در راستای توسعه

نگارنده به ویژه هنگام انجام  های جهانی آشنا نماید. نیاز به وجود چنین کتابی راانگاره

ی ایران برای رهایی از وضعیت الگوی آینده"یک مصاحبه احساس نمود که با عنوان: 

 2( به تاریخ پنجشنبه 2705ی )شماره "ایران"ی در: روزنامه "ی پایدارموجود: توسعه

این  که هستندامیدوار گان رو نگارنداز اینخورشیدی، منتشر گردید.  1382ماه، بهمن

کتاب بتواند نیاز موجود را بر آورده کند. به ویژه امید است که این کتاب بتواند برای 

، آغازگری سودمند و درست اندی پایدار نهادهسئولیت توسعهمکسانی که پا در میدان پر

جویان و پژوهشگران را برای گزینش باشد. شاید هم این کتاب بتواند عالقمندان و دانش

ر آموزش و پژوهش تخصصی نیز، راهنمایی کم و بیش با ارزش باشد. البته راه آینده د

هایی گیری از کتابپیشرفته، بدون بهرهدر زمان کنونی برای کار پژوهشی تخصصی و 

رو این کتاب تنها باشد. از اینپذیر نمیاند، امکانهای اروپایی نوشته شدهکه در زبان
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دارند. های نخستین را در این میدان بر میکه گام گیری فارسی زبانانی است،برای بهره

که این کتاب بتواند برای کسانی که نیاز به یک  هستندامیدوار  دگانهمچنین نگارن

کاران ی پایدار دارند و به ویژه برای برخی از دست اندرآشنایی کلی با موضوع توسعه

تواند برای کسانی که به یچنین مالبته این کتاب هم گزاری کشور سودمند باشد.سیاست

های های اروپایی آشنایی دارند، آغازگری سودمند باشد. چه آشنا شدن با گمانهزبان

ای تر انجام گیرد. چنین خوانندهتر و کوتاهتواند آسانی پایدار به زبان مادری میتوسعه

ی خود فتههای پیشری انگلیسی به پیگیری پژوهشنامهگیری از کتابتواند با بهرهمی

ای است های اصلی و شناخته شدهی پژوهشی نامبرده، در بر گیرندهنامهبپردازد. کتاب

 ها پرداخته شده است.که در متن فارسی به آن

ی گردد. بخش انگارهی ایرانی و یونانی باستان آغاز میاین کتاب با معرفی دو انگاره

تین بار ی است که در اینجا برای نخساهای بلند مدت همزهای از پژوهشایرانی گوشه

 .بیگی انجام گرفته استهای کتاب با یاری مهدی فاضلگردد. دیگر بخشپیشکش می

هایی است که به زبان فارسی ای از پژوهشی پژوهش کتابخانهاین بخش ثمره

ها برای پژوهندگان برای مراجعه و اند. به همین جهت عنوان این کتاببرگردانده شده

 های بعدی آورده شده است.هشپژو

توسعه در  راهبردترین ترین و سختی پایدار پیچیدهتوسعه باید یادآور شد که راهبرد

بایست بیشترین شمار مردم را درگیر رو که میشود؛ به ویژه از آنجهان شمرده می

ایی ه، انسان امروزی به سبب مصیبتراهبردهای این ی دشوارینماید. ولی با وجود همه

 ای جز رفتن از این راه را ندارد. که دچار جهان نموده است، چاره

آموزی یا کار دانش ی از پایین به باال، کاری فراتر ازها و روند توسعهدرگیر کردن توده

های مردم، بدون ایجاد نسبی عدالت های رایج است. درگیر کردن تودهپردازیگمانه 

باشد. از این رو توسعه باید در راستای ایجاد یک یاجتماعی و اقتصادی انجام پذیر نم

 Solidarischeاقتصاد انسانی و دوستانه باشد؛ یعنی همان چیزی که امروزه به آلمانی
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Wirtschaft   شود. ی همبستگی )و نه تنها سود فردی( خوانده مییا اقتصادی بر پایه

که رفتارهای مردم با  توان امیدوار شد، نمیقتصاد انسانییعنی بدون ایجاد یک ا

ی مهرِ پاک به جهان هستی باشد. این همان عشق خردمندانه به خویش یکدیگر، بر پایه

بینی در راستای پایداری و تواند باشد که نیاکان ایرانیان به یک فلسفه و جهانمی

ی امروز نیز نگاهداری زیستگاه خود دست یافته بودند که انگار درست برای زمانه

 ه شده بود.اندیشید
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