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 *ست؟یچ رشدزدایی

؛ دکننیاستفاده م ی از آنمختلف یهاانیاست که جر یمبهم لفظ 1رشدزدایی

 ،افتادبه راه معاصر  گرایستیزمحیطکه جنبش  ی، زمان1691 یکه از دهه هاییجریان

 عنوانهبها جنبش نیاند. اکثر اقرار گرفته یبازنگر مورد بیترتنیابه ایاند ظهور کرده

؛ 2111 2ترینر، برای مثال،) شناختیبوم یهاستیگرچه آنارش شوند،یسبزها شناخته م

 معنای. ابهام در ردیگیبرمدر نیز را  سایرین( و 3ایاسترال سیمپلیسیتی یمؤسسه

آن اوقات  یکه گاه شمنتقدان یطرفداران و هم برا یهم براست یامسئله رشدزدایی

 کنند.یم بازنماییرا نادرست 

 وسورجیج قلمبه ( 2121) 4رشدزداییدفاع از  یتازهبا تمرکز بر کتاب  من

 جا،نی)در ا 8ایدمار کویو فدر 7سایجاکومو دال 9لسون،وسوزان پا 5س،یکال

 کید. ماداخواهم قرار  یو بررس بحث مورد اختصاربه را رشدزدایی( «سندگانینو»

 خودکرده است.  هیتوص «مبرمو  حیفص» کتابی عنوانبهکتاب را  نیا 6سیوید

ن، شهروندا یِو توانمندساز برانگیختنکتاب  نیهدف ا: »کنندیاعالم م سندگانینو

« ست.ا یِ عادالنهیستزبهجهت ت در اسیو س معاش رییتغ یو فعاالن برا گذاراناستیس

 (5 .)ص

                                                      

ی جایگاه ما در جهان: نشریهدر « در باب رشدزدایی»* این جستار برای نخستین بار تحت عنوان 
 منتشر شد. 2121ژوئن  22در  شناختیسوسیالیسم بوم

1 Degrowth 
2 Trainer  

3 Australian Simplicity Institute 

4 The Case for Degrowth 

5 Giorgos Kallis 

9 Susan Paulson 
7 Giacomo D’Alisa 

8 Federico Demaria 

6 Mike Davis 

http://simplicityinstitute.org/about
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 ها:آننظر  از
 دیولت ترکم نیمتفاوت و همچن دیما با کند کهاین قضیه را مطرح می رشدزدایی

تراک به اش شتریب، شودکیک ]اقتصادی[ کوچک می کهیدرحال دی. بامیو مصرف کن

 یکه از زندگ هاییشیوهکار به  نیانجام ا. میکن عیتوز ترمنصفانهو  میبگذار

ها و ارزش مستلزم، نندک یبانیمقاوم پشت یهاطیبخش در جوامع و محتمسر

 (ن)هما. آورندبه وجود میرا  متفاوتی از اشخاص و روابطکه انواع  است ییدهانها

 یا. شبکهستیعمل واحد ن یبرنامه ای هینظر کی یمدع» رشدزدایی، حالنیباا

 گیردر و ندکنیمآزمایش  یابتکارات مختلف با کنشگرانمتنوع از متفکران و  اریبس

مختلف  یهانهیدر زم چیست و رشدزدایی کهنیا یبارهدر ندشویم یسالم مباحثات

 (16 .)ص.« به خود بگیرد دیبا ای تواندیم شکلیچه 

 decrescitaفرانسه،  زبان در décroissance صورتبه رشدزدایی ن،یبنابرا

 یزندگ» یاه معنب 11کچوامردم  یباستان ی)کلمه sumak kawsay و ایکاتالون در

 رهیو غ یجنوب یقایدر آفر Ubuntu ن،یالت یکایدر آمر Bon Vivir ای( «خوب

 .شودیظاهر م

 رشدزدایی یفکر منابع

 یسبک زندگ عنوانبه 11«داوطلبانه یرگهساد» انتخابدر مورد  اساساً رشدزدایی

خاستگاه  ،متحدهاالتیدارد. در ا یقیعم یخیتار یهاشهیداوطلبانه ر ریگهساداست. 

و رالف والد در تعالیم تر از همهمیمستقو  ییکایآمر ترنسندنتالیسمآن در  یفکر

 ،یاست. در سنت غرب نهفته 13ثورو دیوید یتر هنریعمل یو نمونه 12امرسون

 ،ناسیئتوماس آکو ی قدیسبنا به گفتهاست.  تیحیدر مس ایمایهدرون گریساده

                                                      
11 Quechua  

11 Voluntary simplicity 

12 Ralph Waldo Emerson 

13 Henry David Thoreau 

https://duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/transcendentalism/
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ها سکنیفرانس 14کنِیو انگل یروم کیکاتول یمذهب محافلساده است.  تینهایب وندخدا

 15(کرهای)کو «دوستان یِانجمن مذهب» یند. اعضاوشکیم یشخص گریساده یبرا زین

 یبراخود  یکردن زندگ دهسا عبارتست ازکه  کنندیم نیرا تمر 19«گریساده عهد»

 گریسادهاست.  تیاهماجتناب از آنچه کم ایگرفتن  دهیو ناد دارد اهمیتتمرکز بر آنچه 

 است. سمیآناباپتاصل 

که دفتر  ایاندیشکده ؛اندالهام گرفته 17«باشگاه رم»از  رشدزدایی ریمنابع اخ

 حدود کتاب (1672) همکارانو  16دوزیاست. م سیسوئ 18نترتوریآن در و یمرکز

 21ماساچوست دانشگاه یفناور یکه در موسسه یگزارشند، را منتشر کرد 21رشد

(MITبا استفاده از مدل )رد یرشد اقتصاد یهندیآ ینیبشیپ یبرا یسازهیشب یها 

از  یکی(، 2112) 22راندرز، 2112. در سال ه بودشد هیبا منابع محدود ته یاارهیس

چهل سال  درجهان  ینیبشی: پ2152گزارش  نیآخر ،یاصل یمطالعه گرانپژوهش

به  24کتاب ای. اف. شوماخر از اندعبارتتر جالب یرا منتشر کرد. منابع فکر 23ندهیآ

اقتصاد »( و 1673) 25ندست: اقتصاد گویی مردم اهمیت دارکوچک زیبانام 

                                                      
14 Anglican  

15 Religious Society of Friends (Quakers) 

19 Testimony of Simplicity 

17 Club of Rome 

18 Winterthur 

16 Meadows 

21 The Limits to Growth 

21 Massachusetts Institute of Technology 

22 Randers 

23 2152: A Global Forecast for the Next Forty Years 

24 E. F. Schumacher 

25 Small is Beautiful: Economics as if People Mattered 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptism
https://www.clubofrome.org/
https://www.clubofrome.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://centerforneweconomics.org/publications/buddhist-economics/
https://centerforneweconomics.org/publications/buddhist-economics/
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 همچون 27یهرمان دالوضعیت ایستای اقتصاد  نیو همچن ،(1699) 29«بودیستی

 (.نجایا نک.) گرانیو د ،(2118) 28«پایا تیاقتصاد وضع کی یسوبه»

 جنبش کیها تا هدیا از
 رونددر  روندیداوطلبانه به  گریساده، 1691 یدهه اسیونزیکالیپس از راد

، من با افراد 2111 یشد. در اواخر دهه لیتبد هایپیه جنبش و «نیبازگشت به زم»

 هاآن یبارهارتباط برقرار کردم تا در ایفرنیدر شمال کال انهداوطلب گریساده یهاو گروه

ها و ییدارا ردم،که مالقات ک یاز افراد ی. برخبیاموزمموجود  26اجتماعات هدفمندو 

جدا  یروابط پول بخش اعظمرا از  شانخود را به حداقل رسانده و خود یماد یازهاین

معطوف  یمشابه طوربهکردم  دیها بازدکه من از آن یاجتماعات هدفمندکرده بودند. 

 اساس بر جمعی یبه حداکثر رساندن زندگ یبرا مطلوب ینقطه افتنیهدف به 

 یباق یفرد یهاانتخاب یبرا یکاف یفضا کهیدرحالبودند مشترک  یهاارزش

متحده از قرن نوزدهم االتیدر ا یجمع یزندگ خی، تارحالنیبااگذاشتند. یم

 انیدانشگاه انیم اًریاخ رشدزدایی( جنبش 1 شتنوپی نک.کننده نبوده است. )دلگرم

 «ردازیپهینظر»کنند آن را یتالش م یبرخ بیترتنیابه و است افتهیسبز گسترش 

 کنند.

 ؟یدارهیسرما ای رشد
 دیساالنه در تول شیافزا معنایبه  یتوجه را بر رشد اقتصاد ،رشدزدایی اتیادب

 یماده و انرژ کمیت شیافزا» معنایبه  ی( و رشد مادGDP) یناخالص داخل

 سندگانیطور که نوکند. همانیسال متمرکز م یکدر همان کشور در  «شدهلیتبد
                                                      

29 Buddhist Economics 

27 Herman Daly 

28 Towards a Steady-State Economy 

26 Intentional communities 
ای است که از آغاز برای داشتن میزان باالیی از انسجام اجتماع هدفمند، اجتماع مسکونی داوطلبانه

 طراحی شده است. گروهیاجتماعی و کار 

https://centerforneweconomics.org/publications/buddhist-economics/
https://steadystate.org/discover/reading-list/#Foundational-Essays
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
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 سالمت یبرا مادیکه رشد  توافق دارند جهانیدانشمندان  اگرچهکنند، یم خاطرنشان

راسر در س باًیتقر یطورکلبه یرشد اقتصاداما مضر است،  ی زمینهاریس شناختیبوم

 .شودمی تجلیل برای جامعه ارزشی مثبت عنوانبه یاسیس فیط

انتقاد از رشد  یبراهست  یخوب لیدال ،کنندیاشاره م سندگانیکه نو طورنهما

 مخارج ایدرآمدها  یشود. همهیم یریگاندازه یناخالص داخل دیتول که با یاقتصاد

 یلناخالص داخ دیتول رونیازاد و نکنیکمک م یها به رشد اقتصادنظر از منبع آنصرف

 ریتأث فارغ ازفروش چوب به بازار الوار،  یبرا لجنگ کی قطع درختان. ابدییم شیافزا

از بودن در جنگل،  هاانسان نابو لذت  اقلیمی راتییو تغ یستیآن بر تنوع ز یمنف

 دهد.یم شیافزارا  یناخالص داخل دیتول

 الشت یمادرشد و  یرشد اقتصاد میان مندنظام یارتباط جادیا یبرا سندگانیاما نو

 یذارگهیسرما ی: تقاضارندیگیرا در نظر نم یها منابع رشد اقتصادآن رای، زکنندنمی

ت اسدار هیسرما یگذارهیسرما ،یجهان یدارهیدر اقتصاد سرماکننده. مصرف یو تقاضا

شود. یم تیدار هداهیتوسط سود سرماش خود و راندمی شیپبه ار یرشد اقتصادکه 

شکل آن،  نیتراست که در سادهای گسترندهارزش خود هیسرما ،مارکس به تعبیر

 یهی. سرماM' > Mکه در آن  شودیم انیب ’M -> Mصورت به ،یپول یهیسرما

 است: دیتول دورپیماییشامل  یصنعت
M -> C -> P -> C' -> M'    π = M' - M 

(Mی تولید، ی پولی آغازین/هزینه= سرمایهCی ثابت + نیروی کار، = مواد خام + سرمایه

P ،تولید =C’ ،محصول =M'عایدی =) 

برای کار  یرویو ن آالتنیرا در مواد خام، ماش یپول یهیسرما دارانهیسرما یعنی

 بهای بهآن را در بازار کاال  دوارندیکه ام کنندیم یگذارهیسرما ’C یکاال P دیتول

M’ از  شتریبM  سود  جهیدرنتبفروشند وπ  افزاییِارزش فرایند نی. ادست آورندرا به 

بازار  لزممست)رشد(  هیانباشت سرما فرایند ن،یدارد. بنابرا ازینی مصرفبازار به  هیسرما

 (2 نوشتنک. پی. )استدر حال گسترش همواره  یِمصرف

 رشد مداوم به ی. رشد اقتصادنهفته است جاهمینی در و ماد یرشد اقتصاد منابع

ی رفمص ی. تقاضانیاز دارد( دیتولگسترش  یبرا یو انرژ هاستفاده از ماد افزایش) مادی
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 یدارهیمشروط به نظام سرما شاست، اما خود یضرور هیسرما افزاییارزش یاگرچه برا

کننده اعتبار مصرف نیتأم نی( و همچنیابیو بازار غاتی)تبل پروپاگاندا قیاست که از طر

 دیجد «یازهاین»و « هاهخواست»پول( ی مؤثر )تقاضا با پشتوانه یگسترش تقاضا یبرا

 .کنندیله ممداخنیز  یدارهیسرما درازمدتو  یادوار یهابحران ،. البتهکندیم جادیا را

ال اگر به ح یدارهیکه بازار سرما تشخیص این نکته نشأت گرفتاز  ینزیاقتصاد ک

و دولت  خوردبرمیگذاری بحران مصرف و سرمایه بهگهگاه خودش واگذاشته شود 

 یراب مشی پولیِ بانک مرکزیو  ی دولتیبودجه ابزارهایبا  دیتواند و بایم یدارهیسرما

 مداخله کند. یمصرف و یگذارهیسرما هایتقاضا تیتقو

منابع رشد ارائه بررسی  یرا برا ممتازی نظرگاه تمرکز بر رشدشود که ادعا می

بود که  نیبر اوقتی فرض  1671 یدر دهه شود کهاستدالل میمثال،  یدهد. برایم

 ،یشرق یو اروپا یشوروجماهیر )اتحاد  «یستیالیسوس» یدر کشورها هاانسان سومکی

وجه به تمستلزم تمرکز بر رشد  کنند،یم یو کوبا( زندگ یشمال یکره تنام،یو ن،یچ

 تمرکز برکه  بود، امری «یستیالیسوس» یاقتصادها یهانیدگرایتول یهایژگیو

 هاانسانکه  اندموافق، امروزه اکثر ناظران حالنیبااگرفت. یم دهیناد «یدارهیسرما»

 اریبس یاقتصادها یاستثنابه احتماالً یجهان یدارهیسرمااقتصاد  کیدر  یطورکلبه

 د.نکنیم یزندگ یشمال یکوچک کوبا و کره

 یدر اقتصادهارا رشد تا حد زیادی  اوقاتیگاهی مخارج مصرفکه توان ادعا کرد می

 یناخالص داخل دتولی %71متحده االتی، در امثال عنوانبهد. نکنیم تیهدا یدارهیسرما

 یدارهیسرما یاقتصادها درباال مصرفی  ی، تقاضاحالنیباااست. ی مصرفمخارج از  یناش

 همواره یهیسود و انباشت سرما یبرا دی( به تولنیچ یزودبهشمال جهان )و  یِصنعت

 یاداقتص رکوددر هر  تیواقع نی. ااندیمحرک رشد اقتصاد است که رشد وابستهدر حال 

 1631 یدهه ،مثالعنوانبهشود )یآشکار م یاقتصاد کسادیاز آن در  شتریب یو حت

 یتح ای ابدییکاهش م یتوجهقابل طوربه دیتولسرعت  کهیهنگاممتحده(. االتیدر ا

 یمصرف یشوند و تقاضایاخراج م جمعیدسته طوربهگر د، مردم کارشویمتوقف م

 ،یبازگشت به رشد اقتصاد رونیازا ی وکند. در مقابل، بهبود اقتصادیسقوط م جهیدرنت

 یمزدهادست یحت دیو شا بیشترو متعاقباً اشتغال  اندارهیسرما یگذارهیبه دنبال سرما
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 یدارهیانباشت سرما تیاولو ن،ی. بنابراآیدی میمصرف یتقاضا دیتجد جهیدرنتباالتر و 

 شود.یم آشکارسود در بحث از منابع رشد  برای

 اجتماعی تحولاستراتژی برای 
 یاعاجتم ینظریهاز جنبش سبز است که از  یبخش رشدزداییجنبش  کهییجاازآن

 یفیآن توص یاستراتژ کند،یم پرهیز «یدارهیسرما»در مورد  اییهنظر گونههر هژیوبه و

در  یوجود اجتماع یوهیاز ش ییهامقاومت در برابر جنبه یهابر جنبشمتمرکز  و

در  راتییتغ جادیا»با عنوان  یدر فصل سندگانینو ن،ی. بنابرااست یصنعت یدارهیسرما

 بنا هیاز پا رشدزدایی در دفاع ازرا استداللی ما  نجایدر ا»: سندینویم «میدان عمل

 رشدزداییی هیکه حواس مشترک روزمره را با روح میآموزیم یو از افراد میکنیم

 خسران کنترل یبرا یجهان یهابا برنامه امر نیدهند. ایو انجام مبخشند یتجسم م

 «.دانیمینم انحصاری تقابلدر ها را متفاوت است، اما آن اقلیمی راتییو تغ یستیتنوع ز

 (44 .)ص

مقاومت در برابر  یو گذشته یکنون اتیآموختن از تمام تجرب که کنمیفکر م

اوت متف و مصرف دیتول با»از آن  خروج یتالش برا ازجمله ،یدارهیسرما یزندگ یهویش

 زوکه هن کنندیم دیتأک یدرستبه سندگانیدارد. نو یادیارزش ز ،«ترکم نیو همچن

 مبخش اعظپشتیبان  شود،یکه از زنان و خانواده آغاز مملزومات  یدارهیرسرمایغ نیتأم

 اشتراک»کنند یکه اشاره م حالنیدرعها . آناست یزندگ یهاحوزه نیتریاساس

 از رییتغ ایجاد ایدفاع از وضع موجود  یسوبه و رشدزدایی ایرشد  یسوبهتواند یم

 ند:افزاییم ،«معطوف شود میعقل سل ییِمجدد اجرا هایبندیمفصل قیطر
 ازجمله یاجتماع و مصرف دیتولبازاز اشکال مراقبت و  شتریب یما خواهان قدردان

 31شناسیبومکشت یهاشبکه اجتماع و یبه پشتوانه یکشاورز ،اشتراکی یهاچهباغ

مشترک و مسکن مشترک؛  یزندگ مناسبات 31،شناختیی بومهاکمون ؛میهست

                                                      

31 Agroecology 

31 Eco-communes 
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و فرزندپروری هم فلو محا تال،یجید هایکمونافزار، سخت 32همتا،-به-افزار همتانرم

 (49-45 ص.مراقبت از کودکان. )ص

ی همسئل عنوانبه رییبه تغ اندیشیدن ،حالنیباا»که  اندمتوجه سندگانینو اما

 نخستین یشخص کنش»: ندیافزایها م( آن51 .)ص«. لوحانه استساده ،یفرد خواست

به ها و نهادها استیرا در س ازیموردن راتییاست که تغ یساختن جوامع یسوبهگام 

 (51 .)ص «ند.گذاریم اجرا

است که چگونه  نیآزمون ای بوتهاما ها موافقم، آن یکل ینسخهمن با  اگرچه

، مثالعنوانبه. کردرا اجرا زمان هم یو اجتماع یفرد راتییتغ یهافرایند نیتوان ایم

 کند کهیم نکته جلب نیتوجه را به ا ونانیدر  2119-2116ها به بحران آن یاشاره

پی  یتعاون یهادر پروژهبه ارزش  ،ممتدسرگشته از بحران  یانونانیاز  یاریبس» چگونه

در  33زایریس یبه رهبر یائتالف حکومتدر مورد نقش  یبحث چی(. ه53)ص.  «...بردند

جود بحران و یاشهیبه علل ر دیدگاه رسیدگیاز  زا،یریس ژهیوبه ونان،یآن بحران و چپ 

ند توانم جهانو  ونانیحل بحران  یبرا را ونانی مردم کارگر یکه زندگ یاگونهبه ،ندارد

 (2115 ،یرین ی، نک.انتقاد کردیرو نیچن ی. )براه باشددیو بهبود بخشساخته 

 نوزهکند، یم بیترغ ترکمو  و مصرف متفاوت دیما را به تول ،رشدزدایی کهیدرحال

 نیوابسته است. بنابرا یعلم و فناور هایویشریبا پ در پیوند شرفتیپ یدهیبه ا

 شرفتهیپ یبا فناور بزرگ اسیدر مق دیرا که تول یما نقش: »...سندینویم سندگانینو

از  یاریکه بس میکنیو مشاهده م میدهیم صیخواهد کرد، تشخ فایهمچنان ا

 ،اندشدهاز رشد معطوف  ریغ یاهدافسمت که به  ییهاآن ازجملهتر، کوچک یهافرایند

به  سندگانینو کهیدرحال (56 .شوند. )صیم تیتقو ابداعات فناوریبا همچنین 

 ،ینژادپرستها آنکنند )یاشاره م رشدزدایی یندهیروابط قدرت در آ «مستمر یهیسا»

درت ق شیرسد نگران افزایکنند( به نظر نمیرا ذکر م گراییطبقهو  تبعیض جنسی

که آید یم شرفتهیپفناوری  یجامعه به دنبال ناگزیرباشند که  یو علم ینخبگان فناور

                                                      

32 Peer-to-peer 

33 SYRIZA 
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 یپابا رد شرفتهیپ یفناور یکه جامعه است دیترد محل ن،ی. همچنشوندپذیرا میها آن

 سازگار باشد. دهد،قرار میهدف خود  رشدزداییتر که شناختی کوچکبوم

 تغییرات سطح کالن
طح س هایدگرگونیبا  دیسطح خرد با راتییدهند که تغیم صیتشخ سندگانینو

 یدارهیرا به جوامع سرما دستنیازا« اتیاصالح»مورد از ها پنج شود. آن لیکالن تکم

 و خدمات هادرآمد؛ سبز بدون رشد نیو دیل»کنند: یم شنهادیدر شمال جهان پ یکنون

 ی دولتیبودجهکار؛ و  اعاتکاهش س 34؛کامنز یریگبازپس یها برااستیس ؛همگانی

 (95 .)ص« کند.یم حمایتچهار مورد اول از که 

 عنوانبه ایگسترده طوربهسبز که  رونقرشد و » یهااز وعده یدرستبه هانآ

سبز  لید ویدر ن ازجمله؛ کنندیانتقاد م ،«شودیم درک یدرآمد و ثروت ماد شیافزا

دن کوچک شو  ترکمو مصرف  دیتول یدرباره رشدزداییبینش ( که در تضاد با 97)ص. 

 است. یاقتصاد کیک

، ندفشریم همگانی پایدرآمدها و خدمات  نظیر یگریاصالحات دبر  سندگانینو

 «کنند.یرا فراهم م استثمارگرانهی گفتن به روابط دستمزد "نه" یآزاد»ها آن رایز

 سالمت وذکر بهداشت، با ) کامنز گیریبازپس یبرا یمشابه کردی( رو71 .)ص

شده  عرضه رهیکار و غ ات(، کاهش ساعموارد نیترمهم عنوانبه یمشترکات مراقبت

 یجمع مجاهدت کی»... کنند،یم ترسیمش سندگانیطور که نوهمان، رشدزداییاست. 

معطوف به  که و معنادار است یماد تیحما قیاز طر یبه زندگ دنیدوام بخش یبرا

 (71 .)ص.« باشدسود نشده  کسب

 چیکنند. هینفوذ نم یاقتصاد-یاجتماع تیواقع عمقها به دوباره آن جانیدر ا

روابط » ،یدارهیسرما یجامعه چیدر ه «همگانیدرآمدها و خدمات »از  میزانی

جلد مطور که کارل مارکس در نخواهد کرد. همانمنحل را  «استثمارگرانه یدستمزد

 با دیتول ینقطههمان در  یمزد( نشان داده است، استثمار کار 1897) هیسرما یک
                                                      

34 Commons 

 ی عموم.برای استفاده اراضیاز  بخشیآمریکایی به معنای -در قانون مالکیت انگلیسی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/
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 دیکارگر از ارزش آنچه تول هایمعنا که دستمزد نید. به اآمیزیمدر هیسرما-کارروابط 

 یارزش اضاف مقدار، به مورداستفاده خام موادو  دیتول ابزارارزش  یاضافهبه کندیم

ارگران ک هک ی. تا زماننشدهپرداختبا زمان کار  است سود برابر یعنی. است ترکم)سود( 

 کارشان طیدر شرا یچه اصالحات کهنیا از فارغ کنند،یکار م یدارهیدر اقتصاد سرما

 دکنموضوع فراهم می نیاز ا یگریمثال د امر نیاستثمار خواهند شد. ا صورت بگیرد،

ز جستن ا یبا دور ،رشدزدایی جنبش یِفکر اساس نیو همچن سندگانیکه چگونه نو

 .گیرندنادیده میرا  یدارهیسرما یجهان قتصادا تیواقع ،یاجتماع یهیهر نظر

 جامعه سراسردر  رییتغ یهایاستراتژ

 یدگرگون یرا برا استراتژیسه  35ت،یرا نیلاُ کیار قول ازنقلبا  سندگانینو

و  هارخنه در هابدیل)ساخت  ینینابی(: ب87 .)ص برندینام م یاقتصاد-یاجتماع

 ایو گسست )اختالل  الحات(اص یبرا نظام)کار درون  یایی(، همزیکنون نظام یدرزها

ام. اما بحث کرده بحثدو مورد اول  راجع به. من قبالً مسلط( یهامنظا هیشورش عل

وجود  (فرگشتی)نه  یانقالب دگرگونی ها برایاستراتژی یبارهدرکتاب  نیدر ا اندکی

 اضتی)جنبش ضد ر 37ییایاسپان ایندیگنادوسو  39تیاستروالاشغال ، عربیدارد. بهار 

ر د هایناز ا کیچیهاست.  «یانقالب کنش»ها به آنی نمونه نیتریکنزد، (یاقتصاد

 صراحتبه هانیاز ا کیچیه، عالوهبه. اندنشده رشدزداییمنجر به  اند،رخ دادهکه  ییجا

 فراروی از آن.چه رسد به اند، دهیرا به چالش نکش غالب یدارهینظم سرما

ها ند. آکننیصحبت م اجتماعی دگرگونی یبرا ائتالف جادیا یبارهدر سندگانینو

 شیفتگانفرزند،  یدارا یهامراقبت، خانواده کادر عت،یدوستداران طب»...از:  اندعبارت

بدهکار،  یهاخانواده کار،یها، افراد بیپیپرکار، ه یهایاهها، حرفوگان ،یسواردوچرخه

 ریکه درگ یشهروندان سالخورده، افراد ن،یبازگشت به زم اقلیمی، طرفداران انیجوپناه

کارگران، »ها ( آن68 .)ص.« رهیو غهستند  یدارهیسرماو ضد یاستعمار هایجنبش

                                                      

35 Erik Olin Wright 

39 Occupy Wall Street 

37 Spanish Indignados 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-austerity_movement_in_Spain
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متحدان » عنوانبهنیز را  «درآمدکم اجتماعات یو اعضا اننژادپرستها، ضدستینیفم

 دیکه در تول یافراد»وجود دارد:  زین یگریو موارد د کنند. )همان(یاضافه م «یاتیح

ها بخش یخواربارفروش ،یدارمهمان ریو سا، مدارس، ونقلحمل، وسازساخت ،کارگاهی

گرفته تا  متعارف یکارگر یهاهیاز اتحاد ،یکارگر یها... و سازمان کنندیکار م

 ()همان« هستند. یمحور جیبسبرای  ،نیآنال اجتماعات

در  یاجتماع و تحول رییتغ یبرا کنشگران اجمالیفهرست  نیدر اموارد بیشتری 

 خردمندانه گرید ییدر جا زین سندگانیخود نو یوجود دارد. اما حت رشدزدایی جهت

 گرانکنش نیاز ا کیسازگار باشد. چرا هر ناک با رشد اشترا لزومی ندارداند که هذکر کرد

 ضدرشد است؟ ضرورتاًها و اقدامات آن

 جیبس یچه کس که ندارند نیاز ا یروشن یدهیا چیه کهنیابا درک  سندگانینو

 قرارابگذارد،  ریتأث رشدزداییدر جهت  اجتماعی دگرگونیتواند بر یشود و چگونه میم

ت. ما اس ریپذامکان رشدزدایی استیکه س دیهنوز متقاعد نشده باش دیشا»کنند: یم

 (118 .)ص.« میدارو تردیدهای خودمان را هم شک 

 اظهارات پایانی
 نی. همچنندافکیم پرتوبا منابع محدود  یاارهیرشد در س یبر مسئله رشدزدایی

ه و ب ترکمو مصرف  دیتول از طریقکه  شودیرا متصور م یترکوچک یانسان یجامعه

 یندگز کوچک شدنکیک اقتصادی در حال  با دارتریپا شناختیبوم ازلحاظ ییهاشیوه

ف با اشکال مختلد که کندفاع می زیآن ن تیضرورت بلکه مطلوب از تنهانهو  کندیم

 .شودیم انیاجتناب از آن ب یبرا اتوپیاهاو  رشدمقاومت در برابر 

 جنبش ،دهندیکتاب پرطرفدار نشان م نیا سندگانیطور که نو، همانحالنیباا

 یصنعت یدارهیتمدن سرما ژهیوبهو جامعه  در مورد یاهیآگاهانه از هر نظر رشدزدایی

 کی عنوانبه مندنظاماجبار  کی به جایرشد  ،نیکند. بنابرایمحور اجتناب مانسان

 شود.یظاهر م یانتخاب فرهنگ



 نیریکامران  12 

 کامالً روشنکند، از آن اجتناب می رشدزدایی ای را کهمسئله دیبا یآماررقم  چند

ها در میلیون نفر از ثروتمندترین 5/3(، 2119) 38سیسوئ تیطبق گزارش کرد د.ساز

از ثروت جهان را  %9/45 ایدالر  ونیلیتر 119از جمعیت جهان(  %7/1سراسر جهان )

دستان در  شدتبهگروه کوچک، ثروت  نیدر ا ی)البته، حتتحت کنترل خود دارند 

 %73ها )میلیارد نفر از فقیرترین آدم 5/3سهم (. ی متمرکز استترکوچک یحت گروهریز

 ترکمهرکدام متوسط  طوربهتریلیون دالر یا  1/9بر از جمعیت جهان( ثروتی تنها بالغ

در  یثروت منف یدارا یحت ایگروه فاقد ثروت  نیا تی)البته اکثردالر است  11.111از 

 (.هستندی بدهقالب 

درآمد از مردم جهان با  %85حدود  ،یبانک جهانطبق گزارش  گر،ید یسو از

. کنندیم یزندگ انهدالر روز 11از  ترکمبا ها از آن %93و دالر  31از  ترکمی روزانه

مرفه استفاده  تیدر شمال جهان توسط جمع یمنابع جهان بخش اعظمواضح است که 

 شود.یم

ثروت،  یهددکننیتول یاز اقتصادها دیبامؤثر به رشد،  انیپا یواضح است که برا
 . اگر انباشت ثروتفراتر رفت ،یمحور جهانانسان یصنعت یدارهیاقتصاد سرما ژهیوبه

جهان(  تجمعی کل از %1.7) نیزم یکره بر رویاز مردم  یکوچکبسیار توسط بخش 

 اریبس یزندگگذران  یتوانند براینخبگان حاکم م نیا آنچهتمام و  میرا متوقف کن

 ماعظاز بخش  میتوانیم ها بگذاریم،، در اختیار آنمصرف کنند شانعمر تا آخر یراحت

برآورده  شانیهاول یازهایجهان که ن تیاز جمع %85 یبهبود زندگ یبرا ثروت موجود

 ظورمنبه دیامتناع از تول ساده یعنیاقدامی ، این که . دوممیاستفاده کن، نشده است

هر کس  یجهان )و برا تیاز جمع یکوچک بسیار بخش یبرا هنگفت ثروتانباشت 

خواهد  کاهش بالفاصلهو  یاساس طوربهرا  تیبشر شناختیبوم ی( ردپاندهیدر آ یگرید

 شود.کره محسوب میبومسالمت  یابیدر جهت باز آساغول یگام داد؛ که

عنوان محور بهانسان یصنعت یدارهیتمدن سرما صیتشخعدمبا  ن،یبر ا عالوه

کند  ییرا شناسا اییاجتماع کنشگران تواندینم رشدزدایی، جنبش نمایهابحران منشأ

صور مت رشدزداییبا آنچه جنبش  همسو ایپا وضعیتبا گذار به اقتصاد  توانندیکه م

                                                      

38 Credit Suisse 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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 همسدادن به رشد  انیپا یبرا داماق، در داشتن خالف فرهنگِبربودن  و فرهنگِ شودمی

 داشته باشند.

 یهااز جنبش ییزهایچاندک تواند یم رشدزداییبه اعتقاد من جنبش 

ها شجنب نیطور که اهماندرست  اموزد،یب یشناختبوم ستیالیو سوس ستیالیسوس

و در  یاقتصاد کیکبه کوچک شدن  ازیو ن ترکوچکی جهان تیاغلب ضرورت جمع

 اند.را در نظر نگرفته و مصرف متفاوت دیبه تول ازین یموارد حت یبرخ

 یرشدزدایاست. جنبش  عتیطب بافرهنگ  یرابطه مسئله نیتریو محور نیآخر

با  میمستق گالویز شدنبه  یبیبه طرز عجاست، از جنبش سبز  یاشاخه کهیدرحال

عالقه بی یابد،میبازتاب  یمحورکه در انسان عتیطب یهیبق وبشر میان  میروابط بدخ

مردم استثمار  قیاز طر عتیطب غارتتمام ثروت از  یخیتار ازلحاظ. رسدیبه نظر م

 ،یریام )نر که توسعه دادهحومبوم سمیالیو عمل سوس هی. نظردیآیکارگر به دست م

 درکه  یترکوچک اریبس تیبشر یدربارهمشابه  بینشی در (2121، 2121، 2118

هیم ، سکندیو مصرف م دیتول ترکم اریمتفاوت و بس اریبس ،یعمدتاً محل یاقتصادها

رکز تممانسان  ورای عتیما با طب مارگونیب یبهبود رابطه محور همچنین حولاما  .است

 نظیر یبوم انمردم حکمتو  گردآور-یشکارچ هایاز فرهنگ رابطه نی. در ااست

ی هدر شبکدوانده هشیر قاًیرا عم تیکه بشر بردیم بهره یو قدردان دوسویگیفرهنگ 

 .ندنیبیم نیزم یارهیس بر حیات
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 ی این مقاله سپاسگزارم.هومن کاسبی به خاطر ترجمهز ا: یقدردان

 
 هایادداشت

حداکثر چند سال دوام داشتند و کوتاه  اریبسعمری  ،یاختالفات داخل لیها به دلاز آن یاری. بس1

د. انهشتندا یتیجذابچندان مردم  یعمده تیاکثر یاما برا ،اندماندهپابرجا  یمذهب یآوردند. چند فرقه

 یزندگ از سه نفر ترکم 2111در سال  ییکایمتوسط آمر رخانوا هردر  ،یسرشمار یادارهبا بق اطم»

 لیتشک 1691را در سال  ییکایآمر یدرصد از کل خانوارها 13حدود  فقط نفرهتک یکردند. خانوارهایم

که  شمارش کردرا  یواحد مسکون ونیلیم 96/136 «کایآمر یجامعه پیمایش» 2116دادند. در سال یم

 2111ر سال نفر د ونیلیم 76/131 نسبت به رقم ونیلیم 61/7و  2118سال  نسبت به ونیلیم 15/1

 (2119 36استراوس، نک. نیداشت. )همچن شیافزا

ناخالص  دیتولاز  %71متحده االتیکه در ا یسه نوع بازار وجود دارد، بازار مصرف ،اکید انی. به ب2

 اتسوروس)که  اجناس تجملیآالت(، و بازار نیماش ،مثالعنوانبه) هیدهد، بازار سرمایم لیرا تشک یداخل

 .(کندرا تأمین می آن یواسطهیبپیرامون دار و هیسرما یطبقه
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