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 گذاری اجتماعی وادار کردهاگر شرایط کنونی جهانِ کرونازده ما را به پذیرش فاصله

را  مگاان هیم که اههای اگرواکولوژی گوش فراندادروست که ما به آموزهازآن ،است

میاان بییتات و فرهنا ،    ۀ ها، پیوند دوباربرداری اجتماعی، نزدیکی جانبه فاصله

یا    مثاباه باه ها با جامته و آشاتی دوبااره باا ممهاوا جهاان      انسانتتامل سازندۀ 

تاب به خواننده یادآور جای این کخواند. نویسنده در جایاکوسیستم یکپارچه، فرامی

 هاست.ما انسانۀ زمین مادر همۀ شود که کرمی

 یین ا میادران ۀ همی و  ،زمینن  ،مادرمانبه و ادب  این کتاب با احترامۀ ترجم
 شود.اهدا می ویژه مادران مترجمان،به زمننسر
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 مترجمانۀ ممقدّ
 
 
 

مطالعه و کاربرد اصول و فرایندهای دانش اکولوژی در تولید محصوالت کشااورزی  دانش  اگرواکولوژی
بایش از چناد دهاه در مراکاز      ای ناوین عماری  رشاته دانشی میاان ۀ است. اگرواکولوژی در قالب یک حوز

آن به پیادایش  ۀ ، اگرواکولوژی دانشی است که پیشینحالباایندانشگاهی و اجرایی در سطح جهان ندارد. 
در همین معنی، ساختار و بنیان کشااورزی ایاران در   «. 1کهنه است ز بزاز نوۀ جام»گردد و ی بازمیکشاورز
بسیار طوالنی ۀ تعریف دقیق و کاملی از اگرواکولوژی است. پیشین ،هایی که بر آن گذشته استتمام هزاره

محیطای  ی کشاورزی باا شارایز زیسات   سازی گیاهان و حیوانات و تکامل همسوایران در کشاورزی، اهلی
هاای اگرواکولوژیاک در ایاران باوده اسات. طرفاه آنکاه توفیاق         گیری سامانهساز شکلغالب همگی زمینه

نیازهای غذا و پوشاا  مردماان ایان سارزمین و      تأمیناش در کشاورزی ایران در طول تاریخ چندهزارساله
که ابعاد و اثرگذاری اجتماعی، فرهنگی و سیاسای آن در طاول تااریخ     ارزشمند تمدّنهمچنین ایجاد یک 

 نوایی و سازگارینواز بوده است، مرهون رعایت اصول اگرواکولوژی در همبشری چشمگیر و چشم تمدّن
یز پیراماونی باوده   ها و کمبودهاای محا  ها و رعایت محدودیتگیری خردمندانه از ظرفیتو بهره با طبیعت

تاوجهی باه اصاول    های کشاورزی ماا در طاول تااریخ نیاز عموماای ناشای از بای       ها و شکستاست و ناکامی
 اگرواکولوژیک بوده است.

« هاقطعیتعدم»آور درحال تغییر و گذار است؛ این ویژگی موجب تشدید جهان ما با سرعتی شگفت
میلیاارد نفار    1/3ین کتاب در شرایطی انجام شد که بیش از اۀ آینده شده است. ترجم« ناپذیریبینیپیش»و 

توانسات  مای  1323راساتی کادام ماا در ناوروز     باریم. باه  سر مای در قرنطینگی کرونا به زمینۀ از ساکنان کر
ی ای که تغییر با چنین سرعتاساس، در زمانهی تخمین بزند. براینبینی که حتّرا نه پیش 1322وضعیت نوروز 

تار بقاای ماا    زیستن و از آن مهام  ناپذیری با چنین گستردگی در مقابل ما قرار دارد،بینیدهد و پیشرخ می
با این تغییرات است. تاریخ اقامت موفق ما  بعد سازگاریۀ ها منوط به توانایی در  تغییرات و در وهلانسان
پس سازگاری بعدی، قدرتی فراتر از تغییرات دارد کاه گااه   لیه و سدهد این در  اوّزمین نشان میۀ در کر

سو اما، اگر ما نسبت به ازآن«. 3جانی خود این گمان نبودما را به سخت»حیرت انداخته است و خود ما را به
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ۀ یاک گونا   عنوانبهتوجه باشیم و گذشته را چراغ راه آینده نکنیم، بقای خود را ها بیتغییرات و دگرگونی
های این آموزه«. 1خت از گذشت روزگار/نیز ناموزد ز هیچ آموزگارهر که نامُ»ایم که تقدیر سپرده زنده به

ی هاا و حتّا  تمادّن دهد فروپاشی و نابودی بسایاری از  کتاب و موارد فراوان دیگری وجود دارد که نشان می
گارفتن  زگاری با شارایز جدیاد و یاا درپایش    دلیل همین ناتوانی در ساهای زنده بهانقراض بسیاری از گونه

 ورانه بوده و بدیهی است تیغ سلطه در برابار منطاق   زمین بوده است که نه سازگارانه که سلطهۀ رفتاری با کر
بیند که از آن ای میاین کتاب، انسان معاصر را در گذار به زمانه ۀبرد. نویسندآوری کاری از پیش نمیتاب

ترین جایگزین کشاورزی رایا   مناسب یاد کرده و بر این باور است که اگرواکولوژی «هپساتوسع»با عنوان 
بار هماین   کید أتباور مترجمان، در سپهر پساتوسعه است. گرانیگاه این کتاب به برای زیستن و تکامل همسو

عام و وضعیت کشاورزی  طوربهجهان  کنونیشرایز کشاورزی به اگرواکولوژی با توجه  ماهیت ارزشمند
سازی برای کشاورزی ایران ریزی و تصمیمپژوهی، برنامهباور مترجمان، آیندهخاص است و به طوربهایران 
صااد و  هاایی از سااختار کشااورزی و اقت   قرن پانزدهم خورشایدی بایاد باا درنررگارفتن ویژگای     ۀ در آستان

جهان فردا باشد که در ایان کتااب باا بیاانی شایوا و باا توجاه باه ابعااد          ۀ سیاست در جهان امروز و در آستان
 گوناگون موردتوجه قرار گرفته است.

تاکنون آنچه در زبان فارسی درمورد اگرواکولوژی آموزش داده شده، منتشار شاده یاا ساخن راناده      
لوژیک و کشاورزی آن بوده است و مطالب و مطالعات محادودی  عمدتای درمورد ابعاد فنّی اکو ،شده است
ویاژه  ، درمورد روابز انسانی و بهحالبااینهای اجتماعی و اقتصادی آن منتشر شده است. جنبهۀ نیز در حوز

آنکاه ایان جنباه از اهمیات زیاادی      شاود و حاال  ابعاد سیاسی اگرواکولوژی هیچ مطلب مکتوبی دیده نمای 
یاک دیباچاه باه موضاوع ابعااد سیاسای        عناوان باه تواناد  ایان منرار، کتااب حاضار مای     برخوردار است. از 

ها و مطالعات موردی که در این کتااب  که مثالاگرواکولوژی در زبان فارسی درنرر گرفته شود. باوجودی
و شارایز   ؛ زیارا مستقیم با شرایز اجتماعی و سیاسی کشور ما رابطاه نادارد   طوربه ،ارائه و تبیین شده است

 دیا با یولا  دارد،جادّی   ییهاا تفاوت رانیا با نیالت یکایآمر یکشورهابافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
باا   رانیا ا زیشارا ۀ گفتا شیپا  یهاتفاوت و است کسانی جاهمه در یاگرواکولوژ اصول و یمبان که دانست
 دارد یفرهنگ مسائل در شهیر هاتفاوت نیا. ستین موضوع اصل ینف یمعنکتاب حاضر به یمورد یهانمونه
ۀ عامل تخطئ نیتریاصل عنوانبه) «یدارهیسرما»نفوذ ۀ مهم است؛ درج اریبس زیآن ن یخیتارۀ جنب به توجه و

 اسات  باوده  ماا  کشاور  در چاه موردنرر باا آن  یکتاب( در کشورها نیاۀ سندینو قلمبه یکشاورز  یروند را
 کیا اگرواکولوژۀ نیشا یپ شاد،  اشااره  مهمقدّ نیهم در ترشیپ که طورهمان گر،یدازطرف. باشدیم متفاوت
را نیاز در بخاش کشااورزی نااهموار      یدارهیراه نفوذ استعمار و سرما رانیما در ا یکشاورز سنّتی یهانرام

ه باوده اسات، در   سارمای  برمبتنیکشاورزی عمدتای ۀ صد سال اخیر که توسعساخته است و تقریبای جز در یک
از کار خانوادگی بوده است که حاکی برمبتنیکشاورزی ایران، اولویت نخست معیشت و کشاورزی ۀ پیشین
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 رانیا در ا یخیبافت تاار  نیاست؛ در هم رانیا سنّتی یکشاورز در «یاقتصاد» عادبا بر «یاجتماع» ابعادتقدم 
مالکاان تاحادودی مطارو باوده اسات.      استثمار بزرگ و بحث یتیرع -ارباب یو الگو نیزم تیمالکۀ لئمس

دهاد، راه را  کشاورزی ایران را تشکیل مای ۀ مالکی در کشور که اساس و شاکلکشاورزی کوچک و خرده
رود خواننادگان  کشای مسادود کارده اسات. بناابراین انتراار مای       بهاره  برمبتنیۀ برای دخالت و ورود توسع

هاای  تاوجهی در فهام مطالاب و کاربسات احتماالی آن بارای ساامانه       قابال  تاأثیر به این نکاات کاه    ارجمند
 توجه کافی داشته باشند. ،کشاورزی ایران دارد

ویاژه   طاور باه ی متاون کشااورزی،   تخصّصا عاام و مخاطباان    طوربهکتاب حاضر برای مخاطبان خود 
بیناد باا ایان زباان     وار میبستکنونی جهانی را بنهای سرشار از نکات جدید یا بدیع است. آنجا که بحران

مواجه است کاه  جدّی انسان با یک بحران  اکنون»نویسد که چنین می« 1بان را سیاستی دگر آمدکشتی»که 
ای را کاه  هاتماام محتاوم انارژی و ماادّ    های موجود باید نرم دیگری بیابند. اگر بخواهیم آن سامانهبراساس 
و  هاا بگیاریم، نااگزیر بایاد باه روش    جادّی  اناد  بوده داری صنعتیو سرمایه تمدّند تداوم رشۀ کنندتضمین
هاایی غیرصانعتی، غیرمتمرکاز بار منااطق شاهری،       رهیافات  برمبتنیهای های دیگر رو بیاوریم: روشگزینه

جامعاه باه   ۀ تر با هادف بازگشات تاود   های سادهفنّاوریها آن که درتری سبزتر، با توجه به جوامع کوچک
)جستارگشایی( یا در فصل چهارم این مفهوم را با بیانی جذاب و نو شارو و  « رودکار میبهمناطق روستایی 

بار   سالطه  ای کاه ها و آرزوهای جامعهحساسیت ،ساختار احساسی عواطف بدون استعمار »دهد که بسز می
 «.زیددست یا هااگرواکوسیستم تصرّفو سرزمینی  توان به کنترلنمی است، هآن حاکم شد

علوم کشاورزی هم نیست، آنجاست که مفاهیم  تخصّصدر این زمینه، اوج هنر و دانش نویسنده که م
کناد؛ در فصال ششام درماورد     بنیادین کشاورزی را نیز با زبانی نو و از منرری جدید به مخاطب عرضه می

ع، قا دروا»کناد:  های ترمودینامیک را وارد مفاهیم بنیادی کشاورزی مای زیستی، نگارنده آموزه عتنوّمفهوم 
ماراد ماا تعاداد زیااد      ،کنایم اگرواکولوژی یاد میۀ اناصل راهبر عنوانبهزیستی کشاورزی  تنوّعوقتی ما از 
مندی کارآمدتر از انرژی هبلکه مراد ما افزایش تعداد مسیرهای متابولیکی است که برای بهر ،ها نیستگونه

هاای  ، مسیرهای جدیدی برای انتقال جریاان اگرواکوسیستم تنوّعبا افزایش . خورشیدی در اختیار قرار دارد
شناسی و زبانۀ و یا مطالبی که از حوز« یابدترتیب پیچیدگی سامانه افزایش میو بدین گیردمیانرژی شکل 

شود که باید مراقاب واژگاان و اصاطالحات و    نده یادآور میبه خوان ،هرمنوتیک در کتاب وارد شده است
 بار مبتنای یااری کشااورزی   ای باوده اسات کاه باه    و قدرت پنهان در کلمات و زبان، اسالحه  باشدزبان خود 
 ونیم قرن اخیر آمده است.یکۀ در هم کشیبهره

های آرا و دیدگاهۀ که آشکار است که مترجمان با همینآخرین نکته که اشاره به آن ضروری است ا
تار نیاز اشااره شاد، بااز کاردن       گوناه کاه پایش   کتااب، هماان  ۀ هدف اصلی ترجم .نویسنده موافقت ندارند

مترجماان   تأییاد ات نویسانده مورد یا زبان است و بدیهی است برخای نرر ای نو برای مخاطبان فارسیدریچه
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دکتار محماد تیراناداز بارای باازخوانی       جناب آقای بینند از همکار گرامیینباشد. مترجمان بر خود الزم م
پیشانهادهای ساازنده بارای ویارایش زباان ترجماه سپاساگزاری کنناد. از         ۀ هایی از متن ترجمه و ارائبخش
 واحاد شاود. از  ویراست نخست ترجمه قدردانی مای ۀ خانم شهال لجم اور  برای همکاری در تهیسرکار 
شاود. پیشانهادها و انتقاادات    دانشگاه فردوسی مشهد برای انتشار این کتاب تشکر میر علمی نشر آثامحترم 

 های بعدی این ترجمه است.ها و خطاها در چاپسپاس مترجمان و رفع کاستیۀ خوانندگان ارجمند مای
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کاه بایدوشااید موردتوجاه    چناان ازجمله موضوعاتی اسات کاه آن   «قدرت»تنیدۀ کشاورزی با روابز درهم
دور داشات کاه مطالعاات بسایار     ازنرار  اسات. نبایاد   قارار نگرفتاه    محیطیزیستو بینش  سیاسی اکولوژی

میاان کشااورزی و   ۀ رابطا ای باه موضاوع   دانشی صورت گرفته و مقاالت برجستهۀ ارزشمندی در این حوز
سیاسای   واکاوی مبانی نرری اکولوژیۀ تاکنون منابع مکتوب چندانی درزمینحال، اند. بااینداختهقدرت پر

های این حوزه بارای کشاف و تبیاین تعارضاات موجاود در      ها، عملیات و انگارهو خاستگاه فکری گفتمان
بیش از دیگر علوم کشاورزی باه ابعااد قادرت در     1میان، اگرواکولوژیدراینکشاورزی منتشر نشده است. 
 ستاییرو ۀرهیافتی جایگزین برای توسع عنوانبهحال، به اگرواکولوژی غالبای کشاورزی پرداخته است. بااین

 در « 3توساعه »شاود. ایان امار تاحادودی ناشای از ایان امار اسات کاه مفهاوم           پایدار نگریساته مای   عۀو توس
داری تعریاف و لحاان نشاده اسات.     سارمایه ۀ رنیتای ذیل مدپدیده عنوانبهنرری اگرواکولوژی  چارچوب

و شود میبهبود زندگی مردم، توسعه یک جزء سیاسی محسوب  بیش از نیم قرن است که در تبیین موضوع
گاذاری  ارزشحتّای   ها مطالعه وکارکردهای رفتار سیاسی و با معادالت پویایی جمعیتبراساس ها را انسان
کنونی بیش از هرزمانی به ایجاد یک گفتمان میان این دو حاوزۀ مطالعااتی نیااز     زمانۀکنند. بنابراین، در می
 ست.ا

ۀ اگرواکولاوژی در بساتر   این کتاب، نویسنده بر آن بوده است تا نشان دهد طرو مباحاث سیاسای  در  
پایادار یاا    توساعۀ هاای  چاارچوب ، و نه بررسی اگرواکولوژی در ذیل 3پساتوسعه نرریۀو  سیاسی اکولوژی
 اکولاوژی هاایی کاه در   که مسائل و رهیافات به نتای  مفیدی منجر شود. باوجودیتواند می روستایی توسعۀ

و متفاوت است، نویسانده در ایان    تنوّعشود بسیار مسیاسی توسز اندیشمندان و مکاتب مختلف بررسی می
، فرهنا  و  اکاوی روابز میاان سارمایه  مبانی اصلی تبیین و و عنوانبه« نقد توسعه»و « نقد مدرنیته»کتاب از 
وتحلیل جامع از راهبردهاای  فقدان یک تجزیه مسئلۀبهره گرفته است. نگارنده بر این باور است که  طبیعت
های غذایی در این اسات کاه ماا در فهام     کشاورزی و رژیم ۀفرهنگی توسع ۀزمینقدرت در پسۀ تنیددرهم
ناتوانیم.  ،داری هستنداقتصادی سرمایه نۀساماای که در خدمت تارهای نهادیگرایی موجود در ساخذهنیت

                                                           
1. agroecology 
2. development 
3. post-development 



 پساتوسعه سپهر در اگرواکولوژی    01

کناد و هام   دانشی آرماانی بارای اگرواکولاوژی عمال مای     میانۀ حوز مثابهبهسیاسی هم  اکولوژیبنابراین، 
هاا خواناده   اسات کاه اگرواکوسیساتم   « باردار هاایی فرماان  ساامانه »مند چگونگی آفرینش کنشۀ کنندتبیین
باه کااالیی    ،باه آن هساتیم   تعلّاق طبیعت از یک ماهیت زنده که ماا م ها آن و در أ( 3662، 1شوند )فوکومی

(. اکولاوژی سیاسای   3662، 3)لاف  شاود مای افازوده دادوساتد   شود که در بازار و برحسب ارزشتبدیل می
توسز حاکمیات موجاب تبادیل     های بزرگپردازد که چگونه سرمایهوتحلیل این امر میهمچنین به تجزیه

 (.3617، 3شوند )اگامبنهای مرده )یعنی کاال( میهای زنده به پدیدهماهیت
هاای اساتداللی، وضاعیت    هاگرواکولوژی تااکنون نتوانساته اسات کشااورزی را برحساب رویّا       
کشااورزی  جهاانی صانعت   ای تاریخی که موجب گساترش  و سازوکارهای سیاسی در بستره شناسانههستی
. این امر کامالی متفاوت از این پرسش کلیدی و خردمندانه است که کندتبیین  ،شده است کشیبهره برمبتنی

ترناد.  هاای کشااورزی و غاذایی مناساب    های نهادی برای تغییر رژیام هها یا کدام رویّگذاریکدام سیاست
ورزی از منرر راهبردهایی اسات کاه کشااورزی را    ادرواقع پرسشی درمورد چیستی کش گفتهموضوع پیش

آن براسااس  داناد کاه   سیاسای و متاافیزیکی جغرافیاای سیاسای کشااورزی مای      یعقالنیت فنّا  برمبتنیصرفای 
دا پیا  محاور سارمایه گاذاری  ارزشۀ و دیگر بازیگران این اجتماع هویتی دوباره برپای محلّیدهقانان، جوامع 

 کنند.می
های اجتماعی اگرواکولوژیاک بایاد   در این کتاب به این موضوع پرداخته شده است که جنبش 
این امار،   تحقّقکنند. برای  وکار رای  کشاورزی و انقالب سبزرا وارد نقد خود از کسب توسعهۀ نقد پروژ
 ،و خا  هستند هایی که مدافع حیاتریح علیه خود و دیگر جنبشرحمانه و صها باید نقدی بیاین جنبش

و  ها الگویی بسیار جالب برای گذار به پساتوساعه های اجتماعی برخی جنبشبراین، کنشآغاز کنند. عالوه
مای و فلسافی اسات.    توسعه موضوعی فراتر از نقاد کال  ۀ، نقد پروژحالبااینکشاورزی است.  کشیبهرهپسا

هاای کشااورزی و در  ایان    ات سامانههای کلیدی درمورد ماهیت تولیدچنین نقدی مستلزم طرو پرسش
ابعاد آن سایه انداخته است، چالشی ۀ موضوع است که تعارض سیاسی موجود در ذات این حوزه که بر هم

 برمبتنیکشاورزی ست که موجب بقای مفاهیم متافیزیکی و نرم نمادین آن ا مدرنیته ۀبا ابعاد فرهنگی پروژ
فعلای موضاوعی نیسات کاه برگرفتاه از       تمادّن کید کتاب بار ایان اسات کاه نقاد      أتشده است.  2کشیبهره
براساس است که  مدرن نۀای از نمادهای دوگابلکه نشانه رای  توسعه باشد، در گفتمان توجهی به طبیعتبی

در برابر جسم و عقل در برابر آن ذهنیت در برابر عینیت، طبیعت در برابر جامعه، فرد در برابر اجتماع، ذهن 

                                                           
1. Michel Foucault (1926-1984) 
2. Leff 
3. Agamben 

2. agroextractivism :ارد ادبیاات کشااورزی شاده اسات    وتازگی و عمدتای توسز اندیشمندان آمریکای التاین  این مفهوم که به، 
محیطای و سیاسای   توجه به پیامدهای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، زیستشکل مفرط و بیکه به باشدمینوعی کشاورزی  ناظر به

هاای  ها و نزدیکیدر این کتاب، شباهت« کشیبهره»پردازد. مفهوم فروشی و عرضۀ منابع طبیعی میبرداری، خامبه استخراج، بهره
 دارد )م(.« ستثمارا»معنایی و کارکردی فراوانی با مفهوم 



 01    جستارگشایی

و نیااروی خااودادرا ِ  1جاساات کااه فردگرایاای، ایمااان بااه پیشاارفتاحساااس قاارار گرفتااه اساات. از همااین
منااابع  حیااات باادانیم و آن را درحاادّۀ الرقاااب شاابکشااود خااود را مالااکمااا موجااب ماایۀ وراناامحانسااان
دیگری بارای  ۀ دلیل، هر گزینهمینکنیم. بهتلقّی  ،در اختیار ما قرار دارند کشیبهرهای که برای پاافتادهپیش

باازهم باه هماین نتاای       ،کند ها و الگوها پیرویکه از این نشانهیمقابله با این ویرانگری رای  امروزی مادام
پس برای پایاان دادن باه ایان روناد فقاز بایاد مباانی، سااختار معناایی و ذات          . دهشتنا  منجر خواهد شد

 برد. سؤالچالش کشید و زیربه ،ای را که کشاورزی رای  بر آن بنا شده استگذارانهسرمایهۀ مدرنیت
اگرواکولوژیاک  ۀ معنی پذیرفتن این امر است که اندیشا همچنین به پذیرش رهیافت اکولوژی سیاسی 
تنیاده شاده    یا سازوکارهای قادرت کاه در توساعه    کشیبهرهکنترل ۀ های پیچیدهتوان منفک از رویّرا نمی
هاای  های بیشتر برای کانش سو موجب پذیرفتن محدودیتدرنرر گرفت. در  این موضوع، ازیک ،است
شاود. قطعاای رهاایی از    مای  ،سااختاری وجاود دارد  ۀ هایی که قدرت سیاسی و سلطی در موقعیت، حتّسیاسی

روی آساان نیسات.   هایچ به ،اندهمه سال بودهتوسعه طی این عریمدستگاه ۀ چنگال روابز قدرتی که سازند
ۀ و ساامان  های جامعاه کاه کشااورزی صانعتی    های اجتماعی اگرواکولوژیک و دیگر بخشبنابراین، جنبش

هاای مطلاق توساعه    چارچوبباید بدانند که اگر بخواهند همچنان بر  ،کشندچالش میغذا را بهۀ شدجهانی
هساتند. ایان امار    هاا  آن غلباه بار   دنباال بههایی خواهند شد که فنّاوریمتمرکز باشند، درنهایت تسلیم همین 

ها با کساب برخای دساتاوردها در ایان نبارد باا نراام حااکم و دساتگاه          شود این جنبشهمچنین موجب می
زیرا خطر اعطای امتیازات و قدرت بیشاتر باه نرام سیاسای موجاود بارای        ؛تر شوندقدرت محتاطۀ چندجانب

 تداوم کسب چنین دستاوردهایی افزایش خواهد یافت.
ابعااد ایان حاوزه    ۀ بررسای هما   دنبالبهاست، ارائه شده کشاورزی که در این کتاب  اکولوژی سیاسی 

ۀ حاوز  -ای شاناختی بارای اگرواکولاوژی   مطالعاتی نیست. این کتاب صارفای تالشای بارای گشاودن دروازه    
دانشی در اکولوژی سیاسای و  ای میان، بلکه حوزهروستاییۀ پایدار و توسعۀ ای که نه مربوط به توسعدانشی
باشااد. در کتاااب حاضاار مباااحثی نیااز درمااورد اقتصاااد سیاساای،      ماای -اساات محیطاایزیسااتۀ ندیشااا

طرو شده است. هدف نگارنده این بوده مزیست محیزۀ پساساختارگرایی، پدیدارشناسی، پیچیدگی و فلسف
سامت اصاالت تولیاد و مفااهیمی کاه از عقالنیات       سو ذهن خواننده را متوجاه چاولگی فعلای باه    که ازیک
 مسائلۀ طارو   دنباال بهدیگر، نگارنده نماید. ازسوی ،موجود در ذات علوم کشاورزی برآمده است ادیاقتص

 دنباال باه تضااد و تعاارض میاان کنشاگران مخاالف و متضاادی اسات کاه         ۀ قدرت در کشاورزی در بساتر 
های وتحلیلنگارنده همچنین امیدوار است تجزیه (.3612اجتماعی هستند )لف، ۀ در حوز بازتعریف طبیعت

ۀ انتقاادی در فهام نقاش برجسات    ۀ کلی باه اکولاوژی سیاسای و اندیشا    طاور باه شده در این کتاب بتواند ارائه
، هاای غیار کشااورزی بارای پساتوساعه     های اجتماعی برخاساته از اگرواکولاوژی در دیگار فعالیات    جنبش

 به جهانی ورای سرمایه کمک کند. پسااستثمار و گذار

                                                           
1. progress 
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معناازدایی از برخای    دنباال بهکتاب حاضر به هفت فصل تقسیم شده است. در فصل نخست، نگارنده  
بوده است. این  ،کشاورزی رای  دارند کشیبهره که نقشی کلیدی در گفتمان مدرنۀ واژگان کلیدی اندیش
نیساتیم و اگار    وکاار کشااورزی  ز شده است کاه ماا قاادر باه در  کامال کساب      فصل با این موضوع آغا

و استثمار  کشیبهرهاند فهمیده نشود، یعنی ضرورت های این موضوع که عامل بقای اصالت تولید بودهبنیان
آن را اساتخراج  ۀ که بایاد عصاار  « ابع طبیعیمنۀ کارخان»مثابه یک طبیعت بهدرنررگرفتن و  منابع از طبیعت
، قدرت کشااورزی از باین   کندو درنهایت آن را در قالب کاالهای کشاورزی عرضه دهد کرد، تغییرشکل 

کشااورزی   کشیبهرهخواهد رفت. در این فصل تالش شده است به خواننده تفهیم شود که اقتصاد سیاسی 
آن انسان در عصر مدرن خود را براساس که  است خ متافیزیکیکی از دیگر اجزای مهم این سامانه در تاری

خااکی اسات. نماود    ۀ بار کار  فنّای  ۀ سالط  دنبالبهگیرد و درنرر می هابژ عنوانبهدنیا را ۀ سوژه و بقی عنوانبه
وکاار کشااورزی و بااور باه     اندازهای کساب ، چشمهای انقالب سبزفنّاوریتوان در آشکار این نگاه را می

حرکات  « کساب هرچاه بیشاتر   »سامت  ای دانسات کاه باه   پیشاروانه ۀ مجاز بودن انسان در تداوم روند توسع
 کند.می

باه پیادایش بیانش اقتصااد      فصل دوم به تبیین این موضوع پرداخته است که این نگارش مادرن   
ای است کاه گاویی قاوانین    گونهت. در این بینش نگاه انسان به جهان بهکشاورزی منجر شده اس کشیبهره

 ،غاایی ماا از هار کنشای    ۀ شود و انگیاز اشیا به چشم کاال نگاه میۀ کنند و به همها را اداره میبازار ما انسان
مختصری از اینکه چگونه این عقالنیت به گساترش   محیطیزیستۀ کسب سود است. در این فصل تاریخچ

 و فقار  ساختگی  توساعه ۀ کید ویژه بر دوگانأکشاورزی در مقیاس جهانی منجر شده است، با تۀ دارانیهسرما
(، 1224، 1بندی شاده اسات )ایلایچ   صورت« اصالت مصرف»ای از نیازها در قالب موجب آن مجموعهکه به
تاوان در  شود کاه نماود آن را مای   منجر می« نیازها»به خلق « شدهریدهحقیقتِ آف» شود. این گفتمانارائه می

 فنّاوریهای حاصل از درمعرض سودمندیها آن کشاندن تعداد بیشتری از مردم به اقتصاد بازار و قرار دادن
 عناوان هبا کنندگان برای ماازاد تولیادات کشااورزی،    کارکردهای مهمی در ایجاد مصرفمشاهده کرد که 
شاده و صانایع غاذایی گرفتاه تاا        کشاورزی پس از جن  جهانی دوم، از غاذاهای فاراوری  موتور محرّ
گیاری از حجام   آالت کشاورزی داشته است. بخش پایانی فصال دوم، باا بهاره   و ماشینشیمیایی های نهاده

براثار پیاروی   ها آن و آلوده شدن هانرامسازی بومهای تاریخی نشان داده است چگونه سادهعریمی از داده
هاای طبیعای باه    شده است و وابساتگی باه سارمایه    از این الگوهای رای  موجب ویرانی خوداتکایی طبیعت

گسترش نامحدود دامن زده است. همچنین نشان داده شده است چگونه سامانه با بازآرایی و بازتعریف مدل 
« پایدار عۀتوس»و « اقتصاد سبز» ۀوکاری و با تروی  ظاهرسازانکشاورزی و کشف منابع جدید کسبجهانی 

 زند.به این ویرانی منابع دامن می
 ،های سوم و چهارم، به ابعااد نراری موضاوعاتی کاه در دو فصال پیشاین بررسای شاده باود         در فصل 

                                                           
1. Illich 
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ن معاصر ارائاه شاده اسات. ایان بخاش باا       پرداخته شده و تفاسیری از راهبردهای قدرت کشاورزی در جها
انباشات  »ۀ شود که برگرفته از نگرآغاز می اکولوژی سیاسی ۀبررسی یکی از نرریات غالب جدید در حوز

ای از روزشاده نگااه باه  ( و دیگر اندیشمندانی است کاه  3667) 1دیوید هاروی« ازطریق خلع مالکیت ثروت
است. هدف از این بررسی این است که نشان داده شود که باوجود رفتارهای  3آرای انباشت ثروت مارکس
پوشی کارد  توان از این حقیقت چشمهای اخیر رخ داده است، نمیطی سالخشن ناشی از خلع مالکیت که 

خااطر  شود که همراه با رضاایت و طیاب  می محقّقیطی در شرا های خلع مالکیت زمینکه موفقیت سیاست
کیاد داشاته   أویژه، نگارنده در این بخش بر بحث خلع مالکیت زمین در کشورهای جناوب ت جامعه باشد. به

با خوانش پدیدارشناساانه و سااختارگرایانه و باا     وکار کشاورزیاست و موضوع گسترش جغرافیایی کسب
ها ضرورتای همیشه نبایاد هماراه باا    این اصل موردتوجه قرار گرفته است که خلع مالکیت زمینگرفتن درنرر
و تبادیل آن باه    هاای جهاان  زماین ۀ که انحصار هما  مسلّمۀ با دانستن این نکتباشد.  محلّیجایی جوامع هجاب

هاای کشااورزی قارار گرفتاه     ر ساامانه شکلی در اختیایکپارچه ممکن نیست، سرمایه به کشتزارهای صنعتی
کاه باا    وکارهای رانات کشااورزی تجااری فشارده باه خادمت سااز      ها کشاورز با پاذیرش  است که میلیون
داناش   ۀخودمختارانا که عناصر براین، زمانیند. عالوهامدهشوند، درآمتافیزیکی اداره می صادیتعقالنیت اق
کاه بافات و   شاوند  تلفیاق مای  با عناصر غیرخودمختااری   و اقتصادهای بومی دهقانی سنّتیشاورزی بومی ک

هاا و داناش کشااورزان،    دهند و موجب کنار گذاشته شدن آموزههای کشاورزی را تغییر میساختار سامانه
، کشاورزی تجاری بادون  شوندمی یکپارچگی میان فرهن  و طبیعت برمبتنی و گفتمان سنّتیهای نوآوری
 شود.کشاورزی میۀ از توسع جدیدیلتیک وژئوپباعث برآمدن  زمین تصرّف

ساختارگرایانه برای تبیاین   وگوی خود با باورمندان نئومارکسیسم از منرردر فصل چهارم، ما به گفت
دهایم. هادف ایان فصال     ادامه مای  ،کندشکل ناملموس استفاده میبهها آن دهایی که قدرت ازبرخی راهبر

کناد و باا تغییار رواباز،     یافتن پاسخ این پرسش است که سرمایه چگونه بر قلمروهای کشااورزی غلباه مای   
 م و رووباعث کنتارل جسا   ،دارند تعلّقای که به آن مناسبات و احساساتِ میان کشاورزان و مکان فیزیکی

کاه در جسام و   ماادام  سرزمینیآن است که نشان دهد کنترل  دنبالبهشود. در این بخش، نگارنده میها آن
 تفکّار ی از چاارچوب درآماده نفاوذ نکناد و    کشاورزان  به سالطه  جوامعجان، در احساسات و در افق حسّانی 

کشاورزی تحمیل نکند، قادر باه بقاا نخواهاد    ۀ و ادراکات جامع به عواطف را کشیبهره برمبتنیکشاورزی 
 دهای سااخت جدیادی از احساساات و آرزوهاای جواماع کشااورزان باومی و         باا شاکل   3بود. قلمروزدایی

ساساات و عواطاف   شاود. در اینجاا ساخن از تغییار اح    مای  محقّاق ها آن سنّتیبردن ساخت اجتماعی ازمیان
دادن  رییعواطف کشاورزان و تغ یدهجهت با امر نیا بلکه ست،ین افزارانهسخت قدرت ۀزیسرن با کشاورزان

نگارنده ۀ (. فرضی3611، )لئون داد خواهد رخ «شود ادرا  دینبا آنچه» از «شود ادرا  تواندیم که آنچه»
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2. Karl Marx (1818-1883) 
3. Deterritorialization 
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هاای  زیاادی مرهاون ویژگای    ن بومی تاحادّ زاراحساسات کشاو تصرّفدر این کتاب این است که کارایی 
ای اسات کاه عواطاف    در چنین سااخت حساانی   ؛ زیراسرمایه شکل گرفته است توسزای است که حسانی

کناد. ایان   وساوی دیگاری تمایال پیادا نمای     و به سامت  شودمیوسوی خاص هدایت جامعه به یک سمت
ازطریق کنترل  ،شودافراد ثبت و اجرا می ۀکه تجارب روزان کشیبهره برمبتنیکشاورزی ۀ موضوع در حوز

داری در قالااب معنااایی ساارمایه هاااریاازی اگرواکوسیسااتمعواطااف، آرزوهااا و دانااش و چگااونگی برنامااه
 دهد.رخ می کشاورزی

 اثبات این فرضیه است که فاتح جاان کشااورزان یکای از ابزارهاای      دنبالبهل این کتاب کل بخش اوّ
نخواهاد شاد. کشااورزی     محقّاق  است که بدون آن گسترش جغرافیایی کشااورزی صانعتی   کلیدی توسعه
هاا بارای   هاا، تشاویق انساان   ورزی جمعیات توساعه بارای دسات    1فعاالنه از سیاست زیستی شکلیبهتجاری 

از هاا  آن تقل و جادا هساتند، جادایی   هایی که از همادیگر مسا  ماهیت عنوانبهتصویرسازی و ادرا  خود 
دیگار،  ساخن . بهگیردبهره می ،کنندو تبدیل آنان به بازرگانانی که هماهن  با اصول بازار عمل می طبیعت

 هاایی  نانساا زماان باعاث آفارینش    سان مدلی از مرگ و جدایی، همهدرست ب کشیبهره برمبتنیکشاورزی 
دیگاار خااود را در یااک تنهااایی انااد و ازطاارفهااای جامعااه غریبااهو دیگاار ساااخت شااود کااه بااا زمااینماای

داری نبایااد در مطالعااات و ساارمایه ۀمدرنیتاافرهنگاای ۀ بیننااد. ایاان جنبااه از پااروژمحورانااه رهااا ماایخااویش
و سااخت   کشای بهاره  بار مبتنای شااورزی  کبارای شاناخت    ؛ زیارا از قلم بیفتد های اگرواکولوژیکارزیابی

فکری پیوناد او و  ۀ سازمانی آن که پشتیبان اصلی این رهیافت و عامل ایجاد فاصله میان انسان و مبانی اندیش
 .استحیاتی عنصری ، باشدمیطبیعت 

هاای کشااورزی بحاث و    قضاات آن باا وضاعیت فعلای ساامانه     تنااجتمااعی و   در فصل پنجم سازمان
پرداخته کاه آن را یکای    3کشاورز -به -کشاورز کارروشۀ ویژه، نگارنده به تاریخچ. بهاستشده واکاوی 
هاای  داند و ظرفیات می در گذار به پساتوسعه شناختی گسترش اگرواکولوژیترین ابزارهای روشاز جالب

انساانی و آزاد شادن انارژی     رواباز  ۀشابک  ی، احیاا هاا کوسیساتم این روش در بازیابی خودمختااری اگروا 
دانش در میان کشااورزان توانساته   ۀ چهربهچهرهاست. این روش با تبادل  مؤثراجتماعی بسیار  ۀشدسرکوب
برداری از منابع موجود احیاا  ، ظرفیت جوامع روستایی را در بهرهثروت اجتماعی فراوانی را تولید کنداست 
هااای ویژگاایای کااه سااازگار بااا تجااارب فرهنگاای و راهکارهااایی واقعاای باارای مشااکالت منطقااه، نمایااد

های تولید و مصرف را باه کنتارل اجتمااعی جواماع     زمان سامانهو هم اکولوژیک هر نقطه هستند ارائه دهد
 ار درمختا دهاای خو های قدرت اجتماعی که در قالاب ساامانه  درآورد. از منرر پیچیدگی، به ظرفیت محلّی
شاکل نماایی افازایش    هاای کاارکردی باه   آید صحبت و اشاره شده که قدرت اجتماعی در قالب شابکه می
ۀ شود. علت این امار مشاارکت هما   یابد و باعث جریان آزاد و فعال دانش و تولید دانش بومی جدید میمی
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ر منطقاه و هار نراام    های خاص ها با توجه به ویژگیها آن گرینشآفریرفیت ظگیری از کشاورزان و بهره
باا   گاری دهاد کاه آفارینش   کشاورز به باورمندان پساتوسعه نشان مای -به -کشاورزی است. روش کشاورز

غلبه کند و  عقالنیت اقتصادی برمبتنیتواند بر نرم موجود بازار متقابل میۀ های دوجانبگیری از کمکبهره
کیاد بار عناصار اجتمااعی     أت دنباال باه های گفتمانی در این فصال  بر بحثهجایگزین آن شود. نگارنده عالو

توجهی از آن در این کتاب تشاریح  های قابلست که طی این فرایند بازتولید شده که نمونها اگرواکولوژی
هاای  تاوان از ساازمان  شده است. این عناصر اجتماعی در اگرواکولوژی مبیّن ایان حقیقات اسات کاه نمای     

بلکاه  ، دارانه داشتهای سرمایهدر ساخت سامانهجدّی های عمومی انترار ایجاد تغییری سیاستحکومتی و 
را تغییار   هاا اگرواکوسیساتم ۀ نا داراگرایانه سااخت سارمایه  عمل شکلیبهتواند ست که میا روابز اجتماعی

  دهد.
، اقتصااد و جامعاه در   فنّاوریشناسانه برای تبیین چگونگی کاربست روابز فصل ششم نگاهی معرفت

 شده توساز ارائهۀ انخودنوگر رانش طبیعیۀ نرریبراساس فصل این سازگار دارد. نگارنده در کشاورزی بوم
و  واکولااوژیبااه بررساای اگر و همچنااین قااانون دوم ترمودینامیااک 3و فرانسیسااکو بااارال 1اومبرتااو ماتورانااا
مند علاوم زیساتی پرداختاه اسات.     مالگوی نرابراساس از یک منرر فیزیکی و  کشیبهره برمبتنیکشاورزی 

ۀ یافتا دمختااری ساازمان  خویعنای  ، آموزاناد کاه اگار اصال بنیاادین حیاات      به ماا مای  ی ماتورانا و بارال آرا
. باشاد  خطّای نبایاد   ،دهدها رخ میمداخالتی که در این سامانهباشد،  خطّیها در یک فرایند غیراکوسیستم
 ماداخالتی  جاز به ،هاگری و مداخله در اگرواکوسیستممعناست که انسان مجاز به هر نوع آفرینشاین بدان

هاایچ کنشاای نبایااد تمامیاات  ،بنااابراین را درنراار نگیاارد. ل ساااختاری طبیعااتساات کااه مالحرااات و اصااوا
حادومرزی بارای   اناایی بای  مخااطره بینادازد. انساان تو   باه  ،هاسات ها را که شارط بقاای آن  اگرواکوسیستم
کنااد؛ هااای اکولااوژیکی محصااور  چااارچوبایاان توانااایی را در   ، پااس بایااد داردفنّاای هااای نااوآوری
خاود باا    به ساازگاری  موظّفما  ،اساسبراین مخاطره خواهد افتاد.به زمینۀ صورت حیات در کردرغیراین

به تبیاین ایان امار خاواهیم      های انرژیفهم ما از جریانبراساس قوانین ترمودینامیک هستیم. در این فصل و 
را در منااطق   ساال گذشاته حیاات و کشااورزی خاود     هازار  های مختلف چگونه طای ده پرداخت که انسان

اند. در این بخش اشااره شاده اسات کاه     توجهی به اصول حاکم بر طبیعت تداوم بخشیدهبدون بی ،مختلف
موجاودات زناده   آنتروپی و انرژی منفای  را با ساختار  هااند اگرواکوسیستمبرخی جوامع کشاورزی توانسته

 سازگار کنند. این اصاول   ،است یستمیهای اکوسزیستی و چرخه تنوّعآمیز با همزیستی مسالمتکه مستلزم 
های سراسر بومرا برای تمام کشتها آن های یکنواختی که بتواناز آن است که نسخهفیزیکی حاکیزیستی

 منفیآنتروپی و سازگاری با فرایندهای  هماواییقادر به  ؛ زیرادجایی در اگرواکولوژی ندار ،داددنیا تعمیم 
 ندارند. ،دهدنرم طبیعی را تشکیل میۀ سازگاری که شاکلهای کشاورزی بوموگریو خودن

                                                           
1. Humberto Maturana 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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هاای فسایلی و احتماال    بینی افول عصر ساوخت پیشبراساس  کشاورزی صنعتیۀ در فصل پایانی آیند
. شاود میها بررسی این سامانه مادّیختارهای دلیل فروپاشی ساکشاورزی صنعتی به برمبتنی تمدّنفروپاشی 

هاا  سازگار کشاورزی تجاری که این سامانهزده، خاکستری و غیربومفنّاوریدر این فصل ماهیت مصنوعی، 
 کاه ماهیات   باا طبیعات  هاا  خطّای آن  و رفتاار اسات  ساینمای هاالیوود سااخته    تصاویر آخرالزمانی  مثابهبهرا 
برداری از انارژی  . در این فصل اشاره شده که امکان تداوم کاربرد و بهرهبررسی شده است ،دارد خطّیغیر

مواجاه اسات کاه    جدّی انسان با یک بحران  نباشت سرمایه وجود ندارد و اکنوناۀ های نگرپویاییبراساس 
عمال آیاد. اگار    ای باه ت تاازه باان را سیاسا  های موجود باید نرم دیگری بیابند و کشاتی آن سامانهبراساس 
اناد  داری صنعتی بودهو سرمایه تمدّنتداوم رشد ۀ کنندای را که تضمینهاتمام محتوم انرژی و مادّبخواهیم 
هاایی  رهیافات  بار مبتنای هاای  هاای دیگار رو بیااوریم: روش   و گزیناه  هابگیریم، ناگزیر باید به روشجدّی 

هاای  فنّااوری هاا  آن کاه در تری زتر، با توجه به جوامع کوچکغیرصنعتی، غیرمتمرکز بر مناطق شهری، سب
کیاد کارده   أ. نگارنده در این فصال ت رودکار میبهجامعه به مناطق روستایی ۀ تر با هدف بازگشت تودساده

نجات دهد.  ،ایمن گرفتار شدهای که در آیتمدّنبست ینده ما را از بنتواند در آمی است که اگرواکولوژی
باااور نگارنااده اکنااون یااک فرصاات رویااایی در اختیااار ماساات تااا بتااوانیم یکپااارچگی      بااه ،درحقیقاات

ایجااد   ،کنناد هایی که در این فضا زندگی میای میان کشاورزی، جنگل، منابع طبیعی و انسانسازگارانهبوم
و پیشارفت   های توسعهد دارد که باید فارغ از نرریههای دیگری نیز برای آینده وجوگزینه ،هرحالکنیم. به

، اقتصاادی و  فنی، سیاسای جدّی ایجاد تغییرات  نیازمندها درهرصورت تمام این گزینه .شودکنونی بررسی 
 است. و معنوی شناختیهستیمالحرات البته 

هایی که در آن رخ اندازچشم هایدگرگونیاکولوژی و وور است که اگرنگارنده بر این با در پایان، 
 اگرواکولوژیکه  زیستی تنوّعغنی از اندازهای توجهی دارد. چشمقابلۀ ناسانشکارکردهای هستی ،دهدمی
باشاد   ایرسااختی و زی دستیابی به بخشی از تغییرات معناوی  عنوانبهتواند می ،ستهاآن بهدستیابی  دنبالبه

که  ابسته به طبیعتبرای پذیرش خود در قالب موجوداتی وابسته به دیگر موجودات زنده و وها آن که ما به
ها از موجودات ، یعنی تبدیل انسانشناختیضروری است. تغییرات هستی ،های حیاتی هستیمبه شبکه تعلّقم
خواهد شاد   محقّقپیوسته، فقز در شرایطی همبهۀ هم جدا به یک ماهیت اجتماعی یکپارچمنفرد و از ۀ زند

ۀ کار . شدگی ماا باا طبیعات باشاد    همراه با ادرا  ارتباطات درونی و جفت زمینۀ که سکونت ما روی کر
خاوردن تعاادل   همبه کنیم موجبها ایجاد میها در اکوسیستمزمین خواستار آن است تغییراتی که ما انسان

 های اکولوژیک طبیعی که گیاهان و جانوران و روابز همزیستیآشیانۀ زیستی یا تجاوز به ساخت یکپارچ
 شاکلی بهها طلبد که نرم نمادین اگرواکوسیستمزمین از ما این را هم میۀ کر. نشود ،در آن قرار داردها آن

 تنیاده میاان  بخشای از مجموعاه رواباز درهام     عناوان باه ا ها ی انساان تلقّبراساس سازگارانه با نرم طبیعت و 
 بندی شود.موجودات زنده و طبیعت صورت

و چگاونگی پیادایش   نگارنده مایل است این بخش از کتاب را با توضیح مختصری از دالیل نگارش 
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 ،اناد ودهبا ثر ؤما پایان برساند و از این فرصت برای قدردانی از افرادی که در تدوین این کتاب این کتاب به
 پساتوساعه  ساپهر در کشااورزی  ۀ حاوز هاای نگارناده در   پن  سال پژوهشۀ کتاب حاضر نتیج. استفاده کند
هاای دیگار   کتااب و تار در مقااالت   شاده در ایان کتااب پایش    های مطروکه برخی از ایدهباوجودی. است
گفتاه و نیاز   هاای پایش  جانبه از ایاده همه منتشر شده است، در این کتاب یک نگاه جامع چندبعدینگارنده 
اتی که در این کتاب ارائاه شاده اسات    ینرر. ارائه شده است ،شوندیهایی که برای نخستین بار منتشر مایده

شاده در  طارو  ها آن در فضاهای مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده و نقد و نرر بسیاری از افراد که بر
 .ر گرفته استاین کتاب موردتوجه نگارنده قرا

ی در دانشاگاه ملّا   محیطیزیستاین کتاب طی فرصت مطالعاتی نگارنده در گروه مطالعات ۀ لیاوّۀ هست
یاار باود کاه باا     نض  گرفت. در اینجاا باود کاه نگارناده بخات      3613کلمبیا در نیمسال آموزشی دوم سال 
تارین  ی کناد. نگارناده عمیاق   او همکاار  رؤیاایی و تایم پژوهشای    ،1فیلسوف معاصر، آنا پاتریشایا نوگاوئرا  

از منرار   گو درمورد اگرواکولاوژی وخود را از دوستی ارزشمند این اندیشمند بزرگ و ایجاد فضای گفت
 .است سطر این کتاب برجای مانده دانشگاهی در سطرۀ دارد. اثرات این تجرباحساسات و پدیدارشناسی ابراز می
دکترایم و در اوان ۀ (، چند ماه پس از دریافت درج1323)امرداد  3613نگارش این کتاب از آگوست 

( آغاز شاد. در  UNAM) 3ی مکزیکهای اجتماعی در دانشگاه مستقل ملّپژوهشۀ سسؤپسادکترای مۀ دور
اساتاد راهنماا    عناوان باه  ،کای مکزی محیطای زیستشناس بزرگ و فعال ، معرفت3اینجا بود که با انریکه لف

، مطالعات من در ایان  UNAMمالی این دوره ازسوی  تأمینهای او و همکاری کردم. با سپاس از راهنمایی
در آمریکای التین متمرکز باود   سلب مالکیت زمینۀ سازسرزمینی در متن بن تصرّفدوره بر سازوکارهای 

ات و یا هاای درخشاانی از نرر  کنم. رگاه خود را تقدیم انریکه لف می سپاس و تکریمۀ انجام رسید. همو به
 آرای بدیع او در این کتاب درمعرض نرر خوانندگان قرار گرفته است.

 عناوان به، مکزیک فنّاوریی علوم و (، نگارنده با پشتیبانی شورای مل1323ّ)شهریور  3612در سپتامبر 
مکزیک پذیرفته شد و به  4کاساس ایالت چیاپاسالس کریستوبالدر سن 2(ECOSURجنوبی )استاد کال  

پژوهشگر مهماان بارای    عنوانبهکه مرا  4مطالعات خود و نگارش کتاب ادامه داد. در اینجا از هلدا مورالس
یاک تایم    کنم؛ در اینجا بود که باا سپاسگزاری می ،دعوت کرد« اگرواکولوژیۀ اشاع»ۀ مشارکت در پروژ

و گروهای از   16و میریاام الداساورو   2، مااتئو می ار  3، پتار روزت 7نریر پژوهشای، شاامل باروس فرگوسان    کم

                                                           
1. Ana Patricia Noguera 
2. Universidad Nacional Autónoma de México 
3. Enrique Leff 
4. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
5. San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
6. Helda Morales 
7. Bruce Ferguson 
8. Peter Rosset 
9. Mateo Mier 
10. Miriam Aldasoro 
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هاای  ارشد و دکترا همکاری داشتم. با مشارکت با این تیم بود کاه ایاده  دانشجویان پویا و خالق کارشناسی
قاوام یافات. در اینجاا    های اجتماعی اگرواکولوژیک )بخش دوم کتاب( شاکل گرفات و   مربوط به جنبش
ام بادل  کنم کاه اکناون باه بخشای از خاانواده     پایان خود را نثار هلدا مورالس و کل این گروه میسپاس بی
 اند.شده

فنّی مشاور  عنوانبهای را برای این کتاب طرو کرد. تجارب طوالنی پتر العادههای فوقپتر روزت ایده
 اگرواکولاوژی ۀ پاردازی در حاوز  نریار او در نرریاه  اناایی کام  و تو 1(LVCالمللی دهقاناان ) در جنبش بین

های مختلفی کاه در  با تجارب و دستاوردهای سازماندررابطه ارزشمند و کلیدی یسیاسی توانست اطالعات
هی و همادلی دوسات و   کتاب فراهم آورد. من با همراۀ برای نگارنده در تهی است، یاد شدهها آن کتاب از

باه موضاوعات گونااگون متعاددی کاه در ایان کتااب         خود گروه علمیۀ و بقی ،ماتئو می ر ،همکار دانشورم
های علمی و را از زوایای متفاوت به بحث و واکاوی نشستیم. قطعای بدون کمکها آن پرداختیم و ،اندآمده

کلی طاور باه کشااورز و   -باه  -، روش کشاورزهای دهقانیتوانستم مباحث مربوط به جنبشتجربی پتر نمی
 مقصد برسانم.های اجتماعی اگرواکولوژی را در مقیاس جهانی بهپویایی
 ینارهایسام  درجادّی   یمشاارکت  کاه  کانم  میپساادکترا  انیدانشاجو  نثاار  را خودم قیعم سپاس لمیما
اکوسور  در «یاسیس یاگرواکولوژ و یاسیس یاکولوژ» و «یطیمحستیزۀ شیاند» ،«جامعه و یاگرواکولوژ»
 نگارناده  یآرا از یاریبسا . داشاتند  کایکاستار یملّ دانشگاه در «ییروستاۀ توسع یهاهینرر» ناریدر سم زیو ن
 ناریسام . شاد  زاده نارهایسام  نیا ا دل از کاه  است یاسازنده یگوهاوگفت و هابحث حاصل کتاب نیا در
 ری ا و مااتئو م  3هیا کاربون نیفااب  ،من توسز مشتر  طوربهو جامعه که  یدکترا با موضوع اگرواکولوژ ۀدور

کتااب   نیا مرتبز با مباحاث ا  یهاو گفتمان هاافتیاز ره ییهاآموزه یریفراگ یبرا یعال ییفضا ،ارائه شد
 است. افتهی یکتاب تجلّ نیفراهم کرد که حاصل آن در ا

 یهاا شاه یاند درمورد که بود یناریسم کتاب، نیا یریگشکل در درخشان و ماندگار لحرات یکی از
 یشناسا انساان ۀ شارفت یپ مطالعاات  و قاات یتحق مرکاز  سیرئا  ،3تیاساتر  ساوزان  ساترگ  همتبه چیلیا وانیا

باود کاه فرصات     ناریسام  نیبرگزار شد. در ا 4در شهر گواداالخارا ،2(CIESASخورخه آلونسو ) یاجتماع

                                                           
1 .La Vía Campesina: هاای اجتمااعی و سیاسای    گرایی کانش با هدف هم 1223است و در سال « راه دهقانان»معنای در لغت به

ی آمریکای التین، آسیا، آفریقاا، اروپاا   ل از کشاورزان کوچک و متوسز، زنان روستایی و جوامع محلّهای دهقانی متشکّسازمان
خاود   تیا تارین مأمور کشور تشکیل شده و مهم 31سازمان از  133حاضر از اندازی شد. این جنبش درحالو آمریکای شمالی راه

( است کاه  food sovereignty) «حاکمیت غذایی»دهندۀ مفهوم داند. این جنبش شکلمی« کشاورزی پایدار خانوادگی»را تروی  
( کاه رویکاردی نئاولیبرال    food security) «امنیات غاذایی  »گرایاناۀ  چپ در مقابل مفهوم راسات  عنوان یکی از اجزای گفتمانبه

ها را در تعریاف نراام غاذایی خاود و     دنبال آن است تا حق انسانعنوان یک پروژۀ سیاسی بهدارد، عرضه شد. حاکمیت غذایی به
هاا در  رسمیت بشناساد و صادای کساانی باشاد کاه نقاش مهمای در تاأمین غاذای جواماع دارناد، اماا صادای آن             کنترل بر آن به

 شود )م(.ی غذا و کشاورزی شنیده نمیهاگذاریسیاست
2. Fabien Charbonnier 
3. Susan Street 
4. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
5. Guadalajara 
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کاه   زمیا همکاار عز  ،3دوران نتاو یپ دیبا اساتر  بایز یو آغاز دوست 1بااسته گوستاو با گووو گفت داریدۀ گانی
و  3614 یهاا ساال  یفراهم شد. ط ،کردیم تیریمد «میاقل رییتغ و فرهن »را با موضوع  یارزشمند ناریسم
 3کوچاک  کشااورزان ملّای   ۀیا اتّحاد باا  ارتبااط  یرقارار ب از اوّلیدستۀ فرصت را داشتم تا تجرب نیا 3617
(ANAP )یجا یترو یهاگروه گرید و یدهقان یهاسازمان با را یاتیعمل یپژوهش کارگاه یبرگزار و کوبا 

کاسااس در قلاب   الس کریساتوبال ، زنادگی در سان  عاالوه به. باشم داشته اپاسیچ التیا در یاگرواکولوژ
ای در سوگیری ذهنیت نقش برجسته CNI محلّیهای داغ مربوط به شورای دولت و بحث 2جنبش زاپاتیستا
 همراه داشت.شناختی  من بهساخت سیاسی و

 و« یاثرگاذار » یهاا انگااره سپاسگزارم که توجه مرا باه اهمیات    ،4بانو اینگرید تورو ،از همسر دلبندم
گوهای وگفت حاصل ،شد نوشته موضوع نیا در که یفصل. کرد جلب توسعه در قدرت اِعمال با «یهمدل»

دار تفراوان و شورانگیز ماست و روو افکار اینگرید در این فصل جوالن دارد. همچنین عمیقای و فروتنانه منّ
این کتاب را ویرایش  قانهمشتاهستم که  ،4خوسه عمر خیرالدو ،های پدرم و آموزگارمعلمی و نوشتهۀ اندیش

آنادرس فلیپاه    ،ام. از دوست عزیز و نویسندهودمب غافل ماندهها آن کرد و نکاتی را به من یادآور شد که از
نهاایی کتااب کماک    ۀ و فابین کاربونیه که به بهبود نساخ  2، والنتین بال3و همچنین از پیر مادلین ،7اسکوبار
 کنم.تشکر می ،کردند

 گاذار اثر کتااب  نیا ا هیا کاه در ته  یردیگ هایسازمانو  ه ضمن سپاس از تمام افرادنگارنددر پایان، 
ای هستیم که هساتی ماا   پیوستههمبهرساند که ما نیز موجودات پایان میمه را با این جمله بهاین مقدّ ،نداهبود

ایان افاراد   ؛ فته استشکل گر ،ورزیمعشق میها آن از ارتباطات میان ما با دوستان، خانواده و کسانی که به
 .مکنی تصوّرتوانیم هستی خود را تعریف و نمیها آن ناپذیر از وجود ما هستند که بدونبخشی جدایی

 

 عمر فلیپه خیرالدو
 کاساس، چیاپاس، مکزیکالس کریستوبالسن

                                                           
1. Gustavo Esteva 
2. Astrid Pinto Durán 
3. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 

بااا  گارای انقالبای  چاپ  (. یاک گاروه  Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ی زاپاتیساتا بخاش ملّا  ش رهاایی . ارتا 2
است. بدنۀ اصلی جنبش زاپاتیساتا از افاراد    تأسیس شده مکزیک در جنوب چیاپاس و سیاسی که در ایالت نرامیشبههای فعالیت

دانناد  مای  نئولیبرالیسمو ضد سازیجهانیخود را بخشی از جنبش ضد زاپاتیستا .استه بومی ساکن در مناطق روستایی تشکیل شد
 دست بومیان هستند )م(.به ویژه زمینی، بهو خواهان کنترل منابع محلّ

5. Ingrid Toro 
6. José Omar Giraldo 
7. Andrés Felipe Escovar 
8. Pierre Madelin 
9. Valentín Val 



 
 


