
برنامـه ی آموزشی طراحـی اکودهکـده ها

بابک کابـری1

ــه  ــخ ب ــرای پاس ــژه ب ــور وی ــه به ط ــی ک ــوزش جهان ــدی از آم ــوع جدی ــری از ن ــا بهره گی ــا2 ب ــی اکودهکده ه ــبکه ی جهان ش
چالش هــا و فرصت هــای قــرن بیســت و یکم طراحــی شــده اســت، درصــدد ارائــه ی بهتریــن و مؤثرتریــن پاســخ بــه مســائل 
گریبان گیــر بشــر در پودمان هــای محیط زیســت، اقتصــاد، اجتمــاع و فرهنــگ پایــدار اســت. بدیــن منظــور اکودهکده هــا دارای 
برنامــه ی آموزشــی ویــژه و جامــع زیســت پایــدار هســتند کــه بــا مشــارکت تعــداد زیــادی از آموزش گــران پایــداری توســط 
ــواِن دوره ی آموزشــی طراحــی اکودهکــده4، از ســال 2006 در  ــن برنامــه تحــت عن ــه شــده اند. ای ــا3 تهی ــاد آموزشــی گای بنی
بیــش از 43 کشــور از شــش قــاره ی جهــان برگــزار شــده و بــا ارائــه ی موفــق بیــش از 240 دوره بــرای 12100 نفــر از اقشــار 

و ســنین مختلــف مــردم، مــورد تأییــد ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد )یونســکو( اســت.
برنامــه ی ایــن دوره بــر مبنــای ارائــه ی مهارت هــا و دانــش الزم بــرای طراحــی اکودهکده هــا به عنــوان جوامعــی اســت کــه 
از مــواد و انــرژی بــا بهــره وری بیشــتر ســود جســته، ثــروت را در میــان خــود عادالنــه توزیــع نمــوده و در تــاش بــرای حــذف 
مفهــوم ضایعــات هســتند. ایــن دوره، آموزشــی به منظــور آماده کــردن راهــی به ســوی آینــده ای پایــدار اســت؛ نوعــی آمــوزش 
کــه در آن ارزیابــی عمیــق و عینــی از وضعیــت کــره ی زمیــن بــا راه حل هــای منطقــه ای، محلــی و مکان محــور همــراه باشــد؛ 
افــراد و جوامــع محلــی را ازطریــق کســب دانــش شــکل دهی دنیــای خــود و خوداتکایــی توانمنــد ســازد و همچنیــن آموزشــی 

کــه دیدگاهــش جهانــی، امــا کاربــردش محلــی اســت و بــرای حفاظــت از تنــوع فرهنگــی تنظیــم شــده اســت.
دوره آمــوزش طراحــی اکودهکده هــا دانشــجویان را بــه مهــارت و دانشــی مجهــز می ســازد کــه قــادر خواهنــد بــود آن را در 
هــر زمینــه یــا بخــش اقتصــادی بــه کار گیرنــد. چنانکــه دانشــجویان قبلــی ایــن دوره هــا، تبدیــل بــه نماینــدگان تحــول مثبــت 
فرهنگــی در جوامــع و اقتصــاد محلــی خــود شــده، مؤسســات و تعاونی هــای اجتماعــی متعــددی را ایجــاد نمــوده و پروژه هــای 
ــای  ــن اکودهکده ه ــه ی شــبکه ای از موفق تری ــه ی آموزشــی براســاس تجرب ــن برنام ــد. ای ــاز کرده ان ــی را آغ ــی موفق اجتماع
ــد اجتماعــی، بوم شــناختی5، اقتصــادی و جهان نگــری  سرتاســر جهــان تکمیــل و توســعه یافتــه اســت کــه شــامل چهــار بُع
اســت. هرکــدام از ایــن چهــار بعــد به نوبــه ی خــود مشــتمل بــر پنــج پودمــان6 بــوده و درنتیجــه کل دوره دربرگیرنــده ی بیســت 

پودمــان موضوعــی بــه شــرح زیــر خواهــد بود:

الف. بُعـد جهان نگـری
در بُعــد جهان نگــری، دانشــجویان نســبت بــه اینکــه چگونــه جهان نگــری و سیســتم ارزشــی مــا بــر فهــم موردنیــاز و نحــوه ی 

ارائــه ی راه حل هــا در یــک موقعیــت خــاص اثــر می گــذارد، آگاه خواهنــد شــد.
1. در پودمــان اوِل ایــن بُعــد کــه در ارتبــاط بــا ایجــاد بینــش کل نگــر )جامــع(7 اســت، ســعی بــر این اســت کــه مرزهای 
مابیــن علــم و معنویــت و همچنیــن شــکاف میــان دســتاوردهای فرهنگ هــای ســنتی و مــدرن کاهــش یافتــه و آگاهــی فــردی 

در ارتبــاط بــا به هم پیوســتگی حیــات و مســئولیت پذیری بشــریت در قبــال مجموعــه ی حیــات در جهــان افزایــش یابــد.
2. در پودمــان دوم کــه تجدیــد ارتبــاط بــا طبیعــت اســت، حساســیت افــراد نســبت بــه طبیعــت کــه انگیــزه و صاحیــت 
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2 - Global Ecovillages Network (GEN)
3 - Gaia Education Organization
4 - Ecovillage Design Education programs (EDEs)
5 - Ecological
6 - Module
7 - Holistic
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بــرای طراحــی اکــو دهکده هــا را ایجــاد می کنــد، افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع تفهیــم می گــردد کــه توجــه بــه ســامت 
طبیعــت زیربنــای هــر بحثــی راجــع بــه پایــداری اســت. ســپس روش هــای ارتبــاط بــا طبیعــت ازطریــق ذهــن، جســم و روح 

مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
3. پودمــان بعــدی تحــت عنــواِن بیــداری و انتقــال آگاهــی، مشــتمل بــر کســب نقطه نظــر و آگاهی هایــی اســت کــه 
زندگــی خاکــی مــا را بــه جهــان مرتبــط ســاخته و مــا را بــه کشــف رســالتمان در زندگــی و مفهــوم عمیق تــر زندگــی نائــل 

می ســازد.
4. در پودمــان ســالمت فــردی و ســالمت کــره ی خاکــی، بــه انســان بــا دیــدی جامع نگــر به عنــوان واحــدی از ذهــن، 
ــاز ســامت انســان  ــن پیش نی ــودی کــره ی زمی ــرد کــه بهب ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــه م ــن نکت جســم و روح نگریســته و ای

اســت. ســپس از روش هــای درمانــی ســنتی و متــوازن ســاختن ایــن روش هــا بــا دانــش نویــن پزشــکی بحــث خواهــد شــد.
در پودمــان پنجــم بــا عنــوان معنویــت دارای تعهــد اجتماعــی، راه هــای گــذار معنــوی و تغییــرات اجتماعــی بــه هــم متصــل 

ــردد. ــی ایجــاد می گ ــای تحــول اجتماع ــوی و گروه ه ــای معن ــن گروه ه ــه ای بی ــکاری خاقان شــده و هم

ب. بُعـد اجتماعـی
بُعد اجتماعی راه های مؤثر عملی برای ایجاد تغییراتی که جامعه ی بشری در جستجوی آن هاست را آموزش می دهد.

در ایــن بٌعــد، پودمــان تشــکیل جوامــع محلــی و اســتقبال از تنــوع، بــه بحــث پیرامــون مبانــی ایجــاد اجتماعــات پرداختــه و 
ــد. ــوزش می ده ــد، آم ــاد را می پروران ــر اعتم ــی ب ــای مبتن ــه فض ــی ک مهارت های

مهارت هــای ارتباطــی و تصمیم گیــری، پودمــان دوم ایــن بُعــد بــوده کــه هنــر اتخــاذ تصمیــم مناســب، مدیریــت مناقشــات 
ــد. ــوزش می ده ــازی را آم ــر گروه س ــهیل مؤث و تس

ــن  ــلطه طلب روش ــدرت س ــرا و ق ــدرت تعامل گ ــن ق ــاوت بی ــازی، تف ــری و توانمندس ــوان رهب ــت عن ــوم تح ــان س در پودم
می گــردد و مهارت هــای رهبــری به عنــوان بخــش مهمــی از مســئولیت پذیری توســعه می یابــد.

هنــر، آییــن و گــذار اجتماعــی، عنــوان پودمــان چهــارم بــوده و بــه تشــریح ایــن موضــوع می پــردازد کــه چگونــه اجتماعــات 
و افــراد می تواننــد قــدرت خاقیــت خفتــه ی خــود را بیــدار ســازند.

و در آخــر، آمــوزش، شــبکه های فــردی و عمل گرایــی، بــه جنبه هایــی از دانــش و آگاهــی می پــردازد کــه مــا را بــه نســل های 
آینــده، گذشــته و ســایر اجتماعــات جهــان مرتبط می ســازد.
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ج. بُعـد اقتصـادی
پس از گذراندن بُعد اقتصادی دوره، دانشجویان می دانند چگونه در تحول و طراحی دوباره ی اقتصاد محلی و منطقه ای خود سهیم شوند و 

از کجا تبدیل به یک کارآفرین شده و یک تعاونی یا پروژه ی اجتماعی را آغاز کنند.
بُعد اقتصادی با موضوع تغییر اقتصاد جهانی به اقتصاد پایدار، آغاز می گردد. موضوعی که به کشف چگونگی شکل گیری اقتصاد کنونی ما 

پرداخته و انواع سیاست هایی را بررسی می کند که سیستم کنونی را به وضعیت پایدارتری تغییر دهند.
معیشت شایسته عنوان پودمان دوم در این بُعد است. در این بخش دانشجویان پی می برند که چگونه ساختار اقتصاد کنونی استفاده از 
محصوالت محلی برای مصرف در محل را کم سود کرده و چنان طراحی شده که به محیط زیست و منابع پایان یافتنی ما آسیب می زند. 
سپس به تناسب نیاز انسان و مصرف پرداخته و این پرسش را مطرح می سازد که کجا باید کمتر مصرف نمود یا بیشتر هزینه پرداخت. 
همچنین به ارتباط میان نحوه ی اثرگذاری سیستم اقتصادی بر مدل زندگی انسان ها و محیط زیست می پردازد و با پرسش هایی دانشجویان 

را به تفکر در سیستم کنونی و روش های تصحیح آن وا می دارد.
پودمان سوم تحت عنوان اقتصادهای محلی، با نگاهی به کارآفرینی اجتماعی که در سال های اخیر بسیار رشد کرده است، آغاز می گردد. 
کارآفرینی اجتماعی به عنوان مشخصه ی روبه رشد بسیاری از اکو دهکده ها، نیازهای جامعه را تأمین نموده و برای اکوسیستم های تنزل یافته 
و به حاشیه رانده شده ایجاد اشتغال می کند. در این بخش مبانی تئوری و عملی کارآفرینی اجتماعی ارائه شده و به دانشجویان کمک 

می کند که به صورت عملی در ایجاد، حمایت یا همکاری با چنین ساختارهایی مشارکت داشته باشند.
پودمان چهارم، بانک ها و پول های محلی، یک اصل دیگر، یعنی پول و ثروت برای تقویت اقتصاد محلی را مورد کشف و مطالعه قرار می دهد.

و نهایتاً مسائل قانونی و مالی، در پودمان پنجم از بُعد اقتصادی مورد بررسی واقع می شوند.

د. بُعـد بوم شناختـی
بُعد بوم شناختی به ارائه ی مهارت هایی برای تبدیل شدن به یک طراح اکولوژیک و خلق زیستگاهِ خودتنظیم شونده ی پایدار می پردازد.
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پودمـان اوِل ایـن بُعد سـاخت و بازسـازی سـبز نـام دارد و می آموزد که چگونه سـاخت و یا بازسـازی سـالم تری انجـام دهیم به نحوی که 
همخوانی بیشـتری با محیط زیسـت داشـته و ازنظر مصرف انرژی بهره ورتر باشـد.

غذاهـای محلـی و چرخـه ی تغذیـه، عنـوان پودمان دوم اسـت و ایـن آگاهی را در دانشـجویان ایجـاد می کند که پـرورش خوراک محلی 
به دالیـل زیـادی هـم بـرای انسـان و هم کره ی زمین، سـالم تر اسـت.

پودمـان سـوم تحـت عنـوان آب، انرژی و زیرسـاخت ها، با نظری اجمالـی، تکنولوژی های روز دنیا، عملی بـودن و بهره وری آن هـا را مورد 
بررسـی قرار می دهد.

پودمـان چهـارم با عنوان نوآفرینی شـهر و طبیعت و جبران فاجعه، به تشـریح روش های متنوعی می پردازد که طبـق آن دانش اکودهکده 
می تواند در بازسـازی و نوآفرینی سـامت محیط زیسـت محلی مفید واقع شـود. همچنین طراحی اکودهکده می تواند مؤثرترین راه برای 

بازسـازی پس از فجایع طبیعی یا فجایع با منشـأ انسـانی باشد.
و نهایتـاً در پودمـان پنجـم، رویکـرد یکپارچه سیسـتمی به طراحی بوم شناسـانه، مطرح می شـود. این بخش محتوی مطالـب مقدماتی و 
فشـرده از فراینـدی سیسـتمی و جامع نگـر اسـت که بـه طراحان کمک می کنـد، پـروژه ی اکودهکده یا شـهرهای تحول1 را بـا اکولوژی 

محلـی آن ادغـام کننـد. ایـن فراینـد، چه به لحـاظ مفهومی و چه عملـی، نقطـه ی اوج تمام پودمان هـای قبلی این دوره ها اسـت.

درحالی کـه ابعـاد چهارگانـه ی فراگیـر زیسـت پایدار ثابـت خواهند بـود، عنوان هـای واقعی و محتـوای بخش هـای جداگانه ممکن 
اسـت در طـول زمـان تغییـر و تحول یابند. همچنین بسـته به شـرایط ممکن اسـت یـک یا چند بُعد یـا پودمان از اهمیت بیشـتری 
برخوردار شـوند. تفاوت روش آموزشـی اکودهکده ها با دیگر انواع آموزش های توسـعه ی پایدار این اسـت که بر تلفیق آموزش های 

نظـری و عملـی همـراه با تجربه زندگی و فعالیت پایدار اسـتوار اسـت.
کل دوره طــی 125 ســاعت ارائــه می شــود، به ترتیبی کــه بــرای هــر بُعــد از ابعــاد چهارگانــه، مدت زمانــی معــادل یــک هفتــه 
درنظــر گرفته شــده اســت. دانشــجویان پــس از طــی موفقیت آمیــز دوره هــای چهارگانــه، گواهینامــه بین المللــی بنیــاد گایــا و 
یونســکو را دریافــت می دارنــد. هم اکنــون گــروه ایجــاد و توســعه ی اکودهکده هــا در ایــران )گاتــا( کــه از مشــارکت درختــان 
امیــد2، انجمــن زیســت پایــدار مانــا و انجمــن فرزنــدان ســرزمین پــاک تشــکیل شــده، در همــکاری بــا بنیــاد آموزشــی گایــا، 

برنامه ریــزی بــرای ارائــه ی اولیــن دوره ی آموزشــی اکودهکــده در ایــران را آغــاز نمــوده اســت. 

1- Transition Towns
2- Trees for Hope

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۹۹


