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 چکیده

. شده استمیکپارچه نگریسته کل ی یک عنوانبه طبیعتبه فرهنگی ایرانی  بومزیستدر لسفی و نگاه فکری، فدر  

سی روند تغییر نگرش تحلیل اسنادی و ترکیب آن با تحلیل مفهومی به بررین پژوهش با بررسی روند تاریخی، در ا

اندیشمندان به دیدگاه تون . در قسمت اول تحقیق با بررسی مایمپرداختهایرانی  بومزیستبه طبیعت در فرهنگ 

طبیعت در  به جایگاه ، ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی و متون دینی زرتشت و اسالمبزرگ ایرانی همچون فارابی

گرفته انجامدر این زمینه  دیو تحلیل محتوایی متون قدیم و جد بامطالعهاین قسمت . استشدهفرهنگ ایرانی پرداخته 

 هایحوزهاندیشمندان ان و اسکارشننفر از  30با  مندساختنیمهقسمت دوم تحقیق با انجام مصاحبه در . است

عت، جامعه از طبی یامروز هایدیدگاهمرتبط،  هایحوزهشهری و  ریزیبرنامه، شناسیجامعه، زیستمحیطجغرافیا، 

به کمک  هامصاحبهدر تحلیل  .استشدهتحلیل و تفسیر  بومزیستراهکارهای بازآفرینی فرهنگ  و زیستمحیط

. تغییر در فرهنگ استشدهستی، موضوعات محوری و کلیدی مشخص و تحلیل د ایی د مکس کیو افزارنرم

 آفرینی آن،و باز بومزیستبازگشت به فرهنگ ، زیستمحیطبه انه از طبیعت و تقلیل برداشت دوگ، بومزیست

از فته و راهکارهایی است که یاو  ی، مفاهیم کلیدزیستمحیطدولت و ملت در برابر  پذیریمسئولیتحکمروایی و 

سرمایه  کارگیریبهو  بومزیستت به فرهنگ نتیجه بررسی لزوم بازگش. آمده استدستبه هامصاحبه این لتحلی

 آتی است. هاینسلفرهنگ بومی برای حفظ طبیعت و سرمایه طبیعی و انتقال آن به 

 

 .ک، جامعه اکولوژیزیستمحیط، نگرش دینی و ارزشی، طبیعت و ایران بومزیستفرهنگ  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ر بستر زمان و مکان بو محیط  انسانبا محیط است، اما درک روند دگرگونی در رابطه  انسانفرهنگ بشر بازتاب رابطه  

است که جایگاه طبیعت در کیفیت زیست  جهتازآنبرخوردار است. این اهمیت  ایویژهدر جهان کنونی از اهمیت  ویژهبه

، زندگی محیطیزیستجدی  هایبحران. بروز استشدهآشکار  ازپیشبیش ،یست بشرکنونی جامعه و تعیین وضعیت آینده ز

. شودمینونی زیست را یادآور کتداوم الگوی  ناپذیریامکانو  ساخته استبشر بر روی کره خاکی را با خطر جدی روبرو 

 انسان برداریبهره. اما است بردهخود در ارتباط دوسویه بوده و از آن بهره  زیستمحیطدر طول تاریخ همواره با  انسان

، منجر به سیطره وی بر نساناتکنولوژیک  هایپیشرفت، که حالتی دیگرگونه دارد. پیشین هایانسان سانبهن نه مدر

 (11 :1374، همکارانبراون و ) زیستندمیپیش از عصر جدید با آن  هایدوره هایانسانگردید که  زیستیمحیططبیعت و 

علمی، تغییری عظیم بود که طبیعت را نه  گرانهمشاهدهاساطیری به دیدگاه  باورانهزیستر نگرش از دیدگاه در حقیقت تغیی

و برآورنده نیازهای  آمدمی که باید مشاهده و به آزمایش در دانستمیو زندگی وی که بخشی از جهانی  انسانجزئی از 

از طبیعت، منجر به تخریب  انسانانه سودمدارانه و استثمارگر ریبردابهرهدر دوره معاصر،  سانبدین. شدمیمدرن  انسان

و هم سایر  هاانسان روندی که در دراز مدت هم زندگی .(9: 2003 اوتون) گردید زیستمحیطت و بروز بحران طبیع

شد و الزم است یعت آگاه بابه نتیجه عملکرد خود بر طب انسانموجودات زنده را با خطر جدی روبرو خواهد ساخت. لذا باید 

 که در نگرش و روش خود در ارتباط با طبیعت بازنگری جدی صورت دهد.

، به یک فلسفه و رویه اکولوژیکی طلبانهاصالح محیطیزیستت در تفکر و منش هدف بسیاری از دانشمندان تغییر جه

بحران در فرهنگ و  عنوانبهاید در جهان کنونی را ب محیطیزیستتداوم بحران  1از نظر بیل دویل .(9: 2021دویل ) است

شامل توجه به  محوریبوماست.  محوربومبه نگرش  محورانساناست تغییر از نگرش  موردنیازشخصیت قلمداد کرد. آنچه 

گر امروز ا .(10: 2021)دویل  گیردمییکجا در نظر  صورتبهرا  انسانیک کل یکپارچه است که طبیعت و  عنوانبهزمین 

طبیعی را سرچشمه  زیستمحیطو فرهنگی غرب، بسیاری از اندیشمندان، الگوی برخورد استثمارگرانه با  در محافل علمی

و دارایی کاال  عنوانبهکه در نگرش به طبیعت  اندرسیدهنتیجه  به اینو  دانندمی محیطیزیست هایبحرانبسیاری از 

بر زم است که ما نیز به فکر بازاندیشی در نگرش به طبیعت ال اولیطریقبه .(95: 2003هولدن، ) نمایندبایستی بازنگری 

خودی که الگویی  بومزیستفرهنگ  هایریشهبازگشت به ، رسدمیو بستر فرهنگی خود باشیم. به نظر  هاریشه اساس

ر دنیای د محیطیزیستعظیم  هایبحرانهمان الگوی عبور از  تواندمی، نهادمیهماهنگ با طبیعت بوده و به طبیعت ارج 

یک ضرورت در تعیین مسیر آینده و حفظ حقوق همه  بومزیستکنونی باشد. بر این اساس بازاندیشی و بازآفرینی فرهنگ 

 زیستی حاضر و آینده است. هایگونهاجزاء و 

که در  باشدمیپیرامون خود  زیستمحیط، بازتاب تعامل جامعه محلی با طبیعت و بومزیستبخشی مهم از فرهنگ هر 

گ، نمایانگر اهمیت بر فرهن محیط طبیعیمطالعه اثرگذاری  .استشدهدرازمدت به بخشی از فرهنگ آن جامعه تبدیل 

فرهنگ  هایمی در فرایندو این عامل نقش مه ظام حکمرانی استجمعی هماهنگ در قالب ن هایکنشاد فزاینده آن در ایج

 سویبهزمینه را برای هدایت فرهنگ  تواندمیه فرهنگ محیطی شناخت بستر و پیشین. (57: 1397 ،)لشکری دارد بومزیست

حیطی که ما آن را فرهنگ مو بازآفرینی فرهنگ  زنده سازی طبیعی رهنمون سازد. باز زیستمحیطبا  ترمناسبپیوند 

مربوط به انتقال از از زندگی بالقوه گذشته و  ایشناسه عنوانبه، در واقع شامل نگهداری و حفظ آینده، ایمنامیده بومزیست

 که اهمیت گذشته در این انتقال حفظ شود. صورتبه همآن، آینده استگذشته به 

                                                           
1 . Bill Devall 
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و محیط به فرایندهای  انسانو شاید بهتر باشد برای تفکر در رابطه  اندتنیدهدرهمناپذیری به نحو گریز محیط طبیعیجامعه و 

طبیعی و اجتماعی  زیستمحیط. هر فهمی از وضعیت شود دادهیکسان اهمیت  صورتبهو فرهنگ انسانی  محیط طبیعی

 هایفعالیتاجتماعی است که از طریق  هایانتخاباز تصورات و تلویحات  ایمجموعهاست و حاکی از  هابازنماییبر پایه 

ز آن در تمامی برگرفته ا هایواژهطبیعت، طبیعی و  .(1995مارتین  و هیجر) کندمییا تغییر  پذیردمی تأثیرگفتمانی خاص 

 .(215: 1396 همکاران،)اونیل و  اندداشتهبسزایی در احساسات بشر  تأثیرجایگاه مهمی در اندیشه و تفکرات و  هازمان

 قدرهمان محیطیزیستتغییر »که  کندمیاین موضوع را مطرح  زیستمحیطهاوارد نیوبای در زمینه رابطه بین جامعه و 

قرار گیرد این است  تأکید موردآنچه باید (. 1: 1392)ساتن، «نیز هست علوم اجتماعیئله است، مس علوم طبیعیکه مسئله 

از این بحران مسائلی اجتماعی هستند و به نحوه  رفتبرونو هم راهکارهای  محیطیزیست هایبحرانکه هم مسئله 

و سطوح مختلف  هاظرفیتنی با بر سیستم جامعه انسا طبیعی اینکه چگونه محیطبا محیط مربوط است.  انسانبرخورد 

؟ و چگونه محیط را بازسازی کندمی؟ و اینکه چگونه جامعه انسانی کارکردهای خود را با محیط سازگار گذاردمی تأثیر

است که نیازمند بررسی  هاییپرسش؟ سازدمیمحیطی رها  هایمحدودیت؟ و چگونه با تطبیق با محیط، خود را از کندمی

 .(296: 2016 فن. جی و همکاران) استدر کلیت آن  محیط طبیعیوند فرهنگ و پی ایرشتهمیان

دارای  زیستمحیطامروزی در بازگشت و به پیروی از نظر فالسفه قدیم،  نظرانصاحباز نظر بسیاری از دانشمندان و 

تاریخ، در سیمای تمدن و سناریوهایی است که بشر در طول  هاروایتهمه  رنگپی مثابهبهاست و  یارزش ذاتی و درون

است.  تقلیل یافتهمادی  هایارزشدر عصر جدید به  آفرینیارزش. هر چند این گذرانده استسرکوبگرانه خود از سر 

، زیستمحیطبه سطح یک منبع، دارایی یا ابزار، مبتنی بر قرائت تمدن غربی از  محیط طبیعی شناسانهمعرفت گراییتقلیل

. آیدمی به شمارجامعه کنونی  بحران محیطیدر دنیای مدرن و سر منشاء  زیستمحیطو جایگاه ارزش  کاهشاولین گام در 

)اونیل، جان و همکاران  استشدهبشر امروزین  گیردامنکه  کندمییاد « فراموشی هستی»بحرانی که هایدگر از آن با نام 

1396 :14). 

را نیز در توجه به ابعاد  حلراهو  داندمیحاکم بر تجدد  ینیبجهانرا نتیجه مستقیم  زیستمحیطسید حسین نصر بحران 

سنتی عالم طبیعت را مظهر تجلی جمال و  انسان. در قرون پیش از عصر جدید، شماردمی زیستمحیطمعنوی و فلسفی 

 مثابهبها . چنین انسانی حفظ حرمت طبیعت ردیدنمیو وجود خود را از طبیعت و آفریننده آن جدا  دانستمیجالل الهی 

و تجاوز به حریم طبیعت را در حقیقت طغیان و سرکشی در برابر خداوند  گرفتمیاعتقادی و اخالقی بسیار جدی  ایمسئله

 اندوزیثروتاز طبیعت داد و  کشیبهرهبه طبیعت جای خود را به  انسان. از عصر رنسانس نگرش قدسی دانستمی

 هایبحرانبروز  سرمنشأبه مقام قدسی طبیعت را  اعتناییبیمجاز شمرد. نصر هر گونه تجاوز به طبیعت را  گسیختهلجام

 :1386نصر، سید حسین ) داندمی بومزیستفرهنگی  هایارزشرا در بازگشت به  حلراهو  داندمیبشر امروز  محیطیزیست

12) 

و فرهنگ ت به چیزهای قدیمی جدیدی نیاز ندارد، تنها چیزی که الزم است بازگشحوری به چیز م بوم سویبهچرخش 

توسعه  .انسانحیوان و  و هارمونی گیاه، ، رقص وحدتنامندمیکمت زمین موسیقی یا ح چهآن بازگشت به است. بومزیست

زمین زنده  .سازدمیجامعه انسانی را ضروری  هایفعالیت، سنتز تئوری و عمل اجتماعی در چنین برداشتی از زمین هوشمند

قدیمی هندی،  هایفرهنگعمیق است، ریشه در  هایاکولوژیستکه اساس گرایش فلسفی  (Ecosophy)و هوشمند 

 ،دویل) داردتوسعه  ایرانی و یونان باستان دارد. چنین حکمت زمینی نیاز به تغییر در نگرش و ارزیابی ما از ارزش رفاه و

پارادایم اجتماعی و  سویبهنیای امروز و گرایش و طبیعت در د انسانرابطه  کنندهتبیینتغییر در رویکردهای  .(12: 2021

و یکپارچگی سیستم زیستی دانست که در فرهنگ پیش از عصر  کلی نگریبهنوعی بازگشت  توانمیمحور را  بومزیست
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است. چنانکه در نظر اندیشمندان و فالسفه ایرانی و اسالمی  دادهمیجدید، فلسفه زیست غالب اجتماعات انسانی را شکل 

که ویژگی اصلی آن در  استشدهایرانی منجر  بومزیستفرهنگ  گیریشکلجریان زندگی واقعی جامعه این رویکرد به و 

دو بخش  عنوانبهو طبیعت  انسانایرانی،  بومزیستگفت که در فرهنگ  توانمیهماهنگی و سازگاری با طبیعت است. 

و طبیعت در یک هم  انسان. بلکه شودنمی، دیده کندمیباط برقرار نیازهای خود با آن ارت تأمینبرای  انسانجدا از هم که 

و طبیعت وجود  انسان. در این فرهنگ، دوگانه دهندمیرا شکل  شناختیبومپیوندی متقابل یک اکوسیستم زنده اجتماعی 

عملکردی عناصر  تعامل ساختاری، کارکردی و بر اساساست که  زندهندارد، بلکه یک واحد زیست یکپارچه یا ارگانیزم 

موضوع  بومزیست. بررسی تجربه زیسته جامعه ایرانی در بستر محیط جغرافیایی و جایگاه طبیعت در فرهنگ شوندمیتعریف 

 و طبیعت در جامعه امروزی است. انسانمهمی در بازگشت به هماهنگی بین 

  ت یابند و محورهای کلیدی این فرهنگ خود به سازگاری و هماهنگی دس محیط طبیعیبا  اندتوانستهچگونه ایرانیان

 محیطی چیست؟

  طبیعی وجود دارد؟ زیستمحیطدر شرایط جامعه امروزی چه برداشتی از طبیعت و ارتباط فرهنگ و 

 مدار  بومزیستجامعه  سویبهو حرکت  بومزیستراهکارهای بازشناسی و بازآفرینی برای حفظ فرهنگ  ترینمناسب

 چیست؟

 

 مبانی نظری

 قدیم . به عبارتی از روزگارانآیدمی حساببهمفهومی مدرن و نوین  رودمی به کاربدان گونه که امروز  زیستمحیط مفهوم 

و  انسانبا الهیات و برداشت دینی از رابطه  تنیدهدرهمعصر انقالب صنعتی، این مفهوم دارای باری اخالقی و  فرارسیدنتا 

 انسانتغییر خاصی در تعریف  رسدمی به نظراوایل قرن چهاردهم هجری شمسی  طبیعت بود. در ایران از دوران باستان تا

بر تعریف ان نگاه اخالقی و الهی هم کماکانو  نشده استایجاد  مورداستفاده منابع طبیعیایرانی از محیط پیرامونش و 

( با 1327) عمرانی هایبرنامهع از شرو خصوصبهبا ورود ایران به دوره جدید و  مروربه. اما از طبیعت حاکم است انسان

توسعه و نیز بروز تغییرات سریع در سبک زندگی ایرانیان، اصطالحاتی چون  هایبرنامهدنیای خارج بر  تأثیراتتوجه به 

 عمرانیو تدوین برنامه پنجم  1350پدید آمد و سپس از اوایل دهه « حفظ منابع طبیعی کشاورزی»و « حفظ منابع طبیعی»

توسعه و حقوق ایران وارد شد.  ریزیبرنامهدر این برنامه و ادبیات « زیستمحیط» تحت عنوانمفهومی  (1352 -1356)

مانند هر مفهوم دیگری،  زیستمحیط(. 51: 1395)رفعتی پناه،  مفهومی که نه بار اخالقی و نه صبغه دینی و ارزشی داشت

اگر  ویژهبه. گیردمیهنگی است که امر تعریف در آن صورت از بستر، زمان، مکان و فر متأثرشناختی است که  ایاستعاره

یا  زیستمحیطتشریح نماییم. هر تعریف از مفهوم  بافرهنگقصد داشته باشیم که مفهوم را از منظر فرهنگی یا پیوند آن 

در زمان  زیستحیطم. چنانکه تعریف آیدبرمیطبیعت، تعریفی الگوار )پارادایمیک( خواهد بود که از بستر و زمینه گفتمان 

انسانی و فرهنگی در طی  هایبرجهاناز هژمونی علمی و فرهنگی تمدن جدید با خاستگاه غربی و چیرگی آن  متأثرحال 

 رودمی به شمارکنونی و تخریب طبیعت  زیستمحیطحدود دو قرن اخیر است. الگویی که خود عامل و منشاء بحران 

و طبیعت  انسان، شودمیمنبع یا دارایی تعریف  عنوانبهدر نگرش غربی طبیعت  .(9: 2004بوردیو  ؛110: 2006)استون. 

فرهنگ  تروسیع طوربهایرانی و  بومزیستدر فرهنگ  کهدرحالی. شوندمیدو مفهوم جدا از هم و در تقابل هم تلقی  عنوانبه

ت زیستی و تکاملی، یک کل واحد را و طبیعت در یک وحد انسانو طبیعت جدایی وجود ندارد.  انسانمشرق زمین، بین 

در قالب  هاگونه. این کل یکپارچه در عین کثرت و تعدد اجزاء و کنندمینیاز دارند و هم را کامل  به هم، دهندمیتشکیل 

 وحدت دارد. سویبهیک نظم و هماهنگی هدفمند رو 
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 آن را، یکپارچگی حیات و هدفمندی نگرلک هایدیدگاهامروزه دانشمندان غربی حتی با نگاه مادی در یک بازگشت به 

، بلکه هر کندمیرا محو  مدارانسان زیستمحیطمفهوم  فقطنه 1مدارانسان زیستمحیط. رد تصور انددادهقرار  موردتوجه

درباره سطحی اساسی از  کههنگامی، مگر کندمیبر هر موجودی در محیط را نیز به همین ترتیب طرد  متمرکزشدهمفهوم 

لیال واتسون نویسنده کتاب ماوراء طبیعت که یک محقق و متخصص  .(15: 1998 ،آرن و نائس) بگوییمباط سخن ارت

و چه  پردازدمیبه تبیین رویدادهای حیاتی  باشدمیاست از دیدگاه تخصص خویش که مبتنی بر اصل بقاء  شناسیزیست

را « حیرت» آخردستو  یابدمیبر روی زمین دست  در خلق حیات« طرح اولیه»حیات و  درحرکت« جهت»زیبا به وجود 

 نگاهیک هویت واحد  عنوانبهزنده  هایارگانیزمبه  .(9: 1381 ،لیال و واتسون) داندمیزیباترین تجربه بشر  انیشتیناز قول 

رند و بقول الکساندر هستند که وجوه اشتراک زیادی دا هاسلولیتکاز  ایپیچیدهانبوه و  هایجامعهدر واقع  هااین. شودمی

 گویدمیواتسون  .(251: 1966 ،الکساندر و )پوپ «که کالبدش طبیعت است انگیزندشگفتهمگی اجزاء یک کل »پوپ 

است که تمامی موجودات زنده را  هاییرشتهگریزی نیست که تشابهات اصلی در ساخت و کنش،  گیرینتیجهکه از این 

 ،واتسون) استجزئی از این کل  اشویژهبا همه خصوصیات  انسانو اینکه  دهدمی یک کل واحد به یکدیگر پیوند صورتبه

1381 :55). 

نی درباره جهان طبیعت ادیان بزرگ همچون هندو، بودا، زردشت، یهود، مسیحیت و اسالم، هر یک آرای و عقایدی بسیار غ

ت از منظر ادیان مختلف به اشکال ه یکدیگرند. طبیعکه اغلب بسیار شبی انددادهو رابطه دین و فرهنگ با نظام طبیعت ارائه 

اشیاء و عناصر طبیعت به زبانی ، تاز آفریدگار آن است. زبان نمادگرایانه ویژگی اساسی و بنیادین ادیان اس ایجلوهگوناگون 

و جوهر  اندلهیار صورت مثال مظه ،. این گفته به معنی آن است که اشیاء در واقعیت وجودی خودگویندمیمدح خداوند را 

 ،نصر) نیست کنندمییاد  الرحمننفس عنوانبهاز آن  که عرفاً ایپدیدهآنان چیزی جز همان کیمیای جوهر الهی، یعنی 

خود آن نیز هست. در گروه  حالدرعینمظهر و نماد حقایق معنوی، بلکه  تنهانهدر دیدگاه ادیان اولیه طبیعت  .(14: 1386

لهی تمایز برقرار است و اان هند و ایرانی و ابراهیمی، از نظر وجود میان نظام طبیعت و نظام دیگری از ادیان چون ادی

به پیروی  انسانبقای  و قرارگرفته استطبیعت نماد و تجلی ذات الهی است. در دنیای امروز که طبیعت در معرض نابودی 

برخوردار است، سهم  از ارزش و جایگاه واالیی، نگرش دینی به طبیعت که در همه ادیان قرارگرفته است درخطراز آن 

سپرده  هاانسانامانتی که به  عنوانبهمهمی در بازآفرینی فرهنگ محیطی و احترام به طبیعت و حفظ و نگهداری آن 

 گیردمیبیشتر از آن فاصله  هرروزو نه دارایی خصوصی دارد. باید دید که در جامعه مادی و غیردینی امروزی که  استشده

بازآفرینی فرهنگ محیطی و  و میراث فرهنگی قبل از اینکه به فراموشی سپرده شود در هاداشتهاز این  شودمیچگونه 

به این  سیاری امروزهباندیشمندان  بکار گرفت. انساندیگر برای نجات  باریکرا  هاآنو طبیعت استفاده کرد و  انسانرابطه 

کتابی از رموز اسرار الهی نگریسته شود. ما باید  عنوانبهبیعت وجود دارد، اگر به آن در ط هاحلراهکه همه  اندرسیدهنتیجه 

 ،جمعه پور) باشدی با طبیعت هماهنگی و سازگاری و هم پیوند رسدمیآموخته به نظر  ترینمهماز طبیعت بیاموزیم و 

1398 :72). 

مختلف  هایقرائتریف محیط با یط قرار دارد و مقیاس تعدر مرکز این مح انساناز محیط،  شدهارائهدر بسیاری از تعاریف 

طبیعت که  جایبه زیستمحیطاست. جایگزینی واژه  زیستمحیطنوع نگاه فرهنگ مدرن به  دهندهنشاناست و این 

. بسیاری این نوع نگرش را شودمیبه همین موضوع مربوط  گرددبرمیموضوع جدیدی است و به بعد از جنگ جهانی دوم 

. امروزه دانشمندان علوم دانندیمو محیط  انساندر رابطه  عدم تعادلو بروز  محیطیزیست هایبحرانبسیاری از  نشأسرم

 .(39: 1392، ساتن) است کنندهگمراهو  فایدهبیو انسانی  محیط طبیعیکه تمایز بین  اندرسیدهاجتماعی به این نتیجه 
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و محیط و  انساندر رابطه  عادلعدم تفلسفه غرب یکی از عوامل اصلی بروز بر اساس  محیط طبیعیبه  مدارانهانساننگاه 

 عنوانبهو کارکرد: محیط د بر اساسطبیعی  زیستمحیطاست. در این برداشت  محیطیزیست هایبحرانآشکار شدن 

آثار  انسان که (Sink) مخزن عنوانبهو محیط  گیردمیزیست خود را از آن  موردنیازمنابع  انسانکه  (Source) منبع،

زیست این دو کارکرد طبیعت با اخالق  .(1991)لیچ و میرنز  شودمیتعریف  گرداندبرمیو پسماند خود را به آن  هافعالیت

روابط  بر اساس توانیممیاس . بر این اسیابدمیو تا حدودی گسترش  انسانبر بار فرهنگ در تعریف رابطه  تأکیدو  محور

 را متشکل از چهار کارکرد بدانیم: زیستمحیطو طبیعت،  نساناساختاری و کارکردی 

 .ردیگیمزیست خود را از آن  موردنیازمنابع  انسانکه  (Sourceمنبع ) عنوانبهمحیط  (1

 .گرداندبرمیو پسماند خود را به آن  هاتیفعالآثار  انسانکه  (Sinkمخزن ) عنوانبهمحیط  (2

فیت و ماهیت ارتباط که بر کی گیردبرمیادهای رسمی و غیررسمی را در که فرهنگ و نه (society) یاجتماعمحیط  (3

 و محیط اثرگذار است. انسان

 تأثیرگذارهیم پیشین مفابخشی از فرهنگ جامعه بر ماهیت و سطح  عنوانبهکه  (science) یکیتکنمحیط دانشی و  (4

 .(12: 1396 ،جمعه پوراست )

، فرهنگی و علمی برای ما اهمیت دارد. زندگی بشر، شناختیزیباییتماعی، از این منظر محیط به دالیل مختلف مادی، اج

)اونیل، جان و همکاران،  کندمیاقتصادی او وابسته به سیستم اکولوژیکی است که در آن زندگی  وریبهرهسالمتی و 

، این تعریف از وجودنباای .(30: 1995 ،همکاران)ترنر و  «طبیعت سیستمی برای حمایت از زندگی است». یا (20: 1396

معاصر  محوریانسان. شودمیتعریف  انساناست که در آن ارزش محیط بر محور  محورانسانمحیط همچنان یک تعریف 

نیز مشاهده کرد. طبق تعریف توسعه پایدار،  توسعه پایداربرای  1توسط کمیسیون براتلند شدهارائهدر تعریف  توانمیرا 

آینده در برطرف کردن نیازهای خود، برآورده  هاینسلبه توانایی  لطمه زدننسل فعلی را بدون است که نیازهای  ایتوسعه

به این دلیل مهم است که از طریق آن بتوان به نیازهای نسل حاضر و آینده  زیستمحیطسازد. به این صورت حفاظت از 

بر  تأکیدو  محیطیزیست هایسیاستدر مرکز  نانساکه آیا با قرار گرفتن  شودمیپاسخ گفت. در اینجا این پرسش مطرح 

و  زیستمحیطکاهش ارزش  جزبهانتظاری  توانمی، زیستمحیطمبنای راهبردهای حفاظت از  عنوانبه محوریانسان

با  راحتیبهاین فرض را داشت که افرادی که این سوگیری را دارند  توانمیطبیعت در حد ارزش ابزاری داشت؟ بنابراین 

 اگرچهمعتقدند که  محوریانسانمنافع اقتصادی یا اجتماعی کنار آیند. در پاسخ مدافعان  تأمینده از طبیعت با هدف استفا

یک واقعیت و یک مسئله  عنوانبهنسبت به طبیعت غیرمستقیم است، اما طبیعت را  انسان، الزام محورانساندر اخالق 

 زیستمحیطرا برای حفاظت از  هاانگیزهمجموعه قدرتمندی از  تواندمی انسانع بر مناف تأکید روازاینقبول دارند.  محورانسان

 .(200:207فوگ ) آوردفراهم 

طبیعی و برخورد اخالقی با آن،  زیستمحیط بر جایگاه تأکیدو طبیعت، با  انساننوین در مورد رابطه  هایدیدگاهبا طرح 

انتقادها بر رویکرد  محیطیزیست هایبحران. بروز رگرفته استقرا موردنقد ازپیشبیشبه طبیعت،  محورانساننگاه 

یستی است که ارزش دارد و این ز جامعه . لئوپولد در اخالق زمین، معتقد است که اساساًکرده استرا بیشتر  محوریانسان

 ریزهبرنامزیستی به عضو اجتماع  -نباید نقش خود را از فاتح زمی هاانساناخالقی ما را هدایت کند.  هایحساسیتامر باید 

 ، لوییپویمان) دهیمو به زمین گسترش  نظام زیستیبهو شهروند آن تغییر دهند. ما باید وجدان اجتماعی خود را از مردم 

به سه کانون  زیستمحیطی برا قائلشانبر اساس ارزش ذاتی یا ابزاری  محیطیزیستاخالق  هاینظریه .(188: 1382

 :اندتفکیکقابلارزشی 
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 که نگاه ابزاری به طبیعت دارد. 1محورانسانکانون ارزشی  (1

 که نگاه ارزشی به موجودات زنده در طبیعت دارد. 2زیست محورکانون ارزشی  (2

 که نگاه ارزش ذاتی به طبیعت دارد. 3محور بومستیزکانون ارزشی  (3

 زیستمحیطارزش مستقل قائل شدن برای در پارادایم ارزشی و اخالقی به طبیعت، نگاه ابزاری به طبیعت جای خود را به 

محور در این است که اولی، ارزش ذاتی را فقط برای  بومزیستو  زیست محور. تفاوت کانون ارزشی دهدمیطبیعی 

 غیرزندهموجودات زنده موجود در طبیعت قائل است، ولی دومی این ارزش را برای تمامی موجودات در طبیعت اعم از زنده و 

بر اساس درستی یا اشتباه بودن یک عمل نسبت به طبیعت، نیز  محیطیزیستاخالقی  هاینظریهارزیابی  قائل است. در

 (64: 1396، همکارانعابدی سروستانی و ) است شناساییقابل 6شناسیهستیو  5شناسیوظیفه، 4گرائیغایتسه مقوله ملی 

به  نگرکل، جوامع سنتی دیدی گرفتمیانه در نظر فرهنگ و طبیعت را دو مفهوم جداگ هامدتبرخالف دانش غربی که 

 دقیق شدنبا  .(94: 2003 ،باگی) بودند تنیدهدرهم، فرهنگ و معنویت زیستمحیطهستی،  فلسفهجهان داشتند که در آن 

به . مفهوم این واژه بیش از اشاره شودمینسبت به منظر بیشتر آشکار  نگرکلوجود این نگاه  7سکیپدلن واژه ریشهدر 

 ،)استیلگو شودمینسبت به یکدیگر و محیط زمینی مربوط  هاآنساماندهی یک فضاست و به ساکنان یک مکان، وظایف 

: 2003 ،)بسیو شودمیمختلف منظر از تعامل طبیعت و فرهنگ و در طول زمان حاصل  هایالیهاین دیدگاه،  با .(12: 1982

 دهدمیدر پیوند با محیط یک کل یکپارچه را تشکیل  انسانمنطقه،  در نگرش زیست ازجملهنوین  هایدیدگاهدر  .(62

با طبیعت باید در هماهنگی با آن قرار داشته  انسانبخشی از زیست جهان پیرامون است و ارتباط  انسان .(2009)برگ، پیتر 

الف( همچون: موارد را در که نمود آن امروز است  تا یو حت ستمیقرن بدر  انسانعملکرد در تضاد با دیدگاه  نیا باشد.

و )ه(  زداییجنگلد( )، کنترلغیرقابل ینی، )ج( شهرنشهاگونهبسیاری از انقراض ، )ب( منابع طبیعی ازحدبیشمصرف 

 ،)دویل کندمیو طبیعت را یادآوری  انسانو لزوم بازنگری در رابطه  (14: 2003 ، رابرت)تایر بینیممی وهواآب راتییتغ

پارادایم اجتماعی و  سویبهو طبیعت در دنیای امروز و گرایش  انسانرابطه  کنندهتبیینر در رویکردهای تغیی .(14: 2021

و یکپارچگی سیستم زیستی دانست که پیش از عصر جدید، فلسفه  کلی نگریبهنوعی بازگشت  توانمیمحور را  بومزیست

نظر اندیشمندان و فالسفه ایرانی و اسالمی و در جریان است. چنانکه در  دادهمیزیست غالب اجتماعات انسانی را شکل 

که ویژگی اصلی آن در هماهنگی  استشدهایرانی منجر  بومزیستفرهنگ  گیریشکلزندگی واقعی جامعه این رویکرد به 

آن  ایرانی، جایگاه نظری بومزیستو سازگاری با طبیعت است. در پاسخ به پرسش اول تحقیق، جایگاه طبیعت در فرهنگ 

 .استشدهاندیشمندان بزرگ ایرانی بررسی  از منظر دین، دیدگاه فالسفه و

 

 روش پژوهش

 را ایرشتهبین مطالعات»است.  یارشتهنیاز به دانش و مطالعات بیست، نیزطیرابطه فرهنگ و مح یفهم چگونگ یبرا

 از ترپیچیده و تروسیع بسیار که گرفت نظر در مسئله یک حل کردن ایموضوع  شناخت و بررسی فرایند عنوانبه توانمی

براین اساس، این پژوهش  (.4: 2008 نگا،یمول) «نمود بررسی تخصص یا رشتهیک وسیلهبه تنها را آن بتوان که است آن

. بخش اصلی بر بررسی متون و اسناد دینی، علمی و فلسفی مربوط به فرهنگ ایرانی در شده استانجامدر دو قسمت 

                                                           
1 . Anthropocentric 

2 . Biocentric 

3 . Ecocentric 

4 . Teleological 

5 . Deontological 

6 . Ontological 

7 . Landscape 
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ررسی تاریخی برای روشن ساختن جایگاه طبیعت در نگرش دینی، فلسفی و اندیشه علمی جامعه ایرانی چارچوب ب

 ازجمله. در این راستا جایگاه طبیعت در دین زرتشت و اسالم و در نزد بزرگان اندیشه علمی و فلسفی متمرکزشده است

تحقیق در چارچوب اندیشه نوگرایی بازتابی ابتدا به  . در قسمت دوماستشدهبررسی  سیناابناخوان صفا، فارابی، بیرونی و 

 30و سپس از طریق انجام  استشدهپرداخته  بومزیستو عبور از فرهنگ  ازخودبیگانگیتغییر،  گیریشکلبررسی روند 

، عیمنابع طبیشهری،  ریزیبرنامه، شناسیجامعه، زیستمحیطجغرافیا،  هایحوزهو اندیشمندان  نظرانصاحبمصاحبه با 

به  توسعه پایداربومی و  بادانشمرتبط  نهادمردم هایسازمان، معماری، مدیریت منابع آب و هیدرولوژی و شناسیمردم

پرداخته  بومزیستو راهکارهای بازآفرینی فرهنگ  زیستمحیطامروز جامعه از طبیعت،  هایدیدگاهتحلیل و تفسیر 

 قرارگرفته استمورد تحلیل مضمون کیفی  هامصاحبه. متن شده استجامان مندساختنیمه صورتبه هامصاحبه. استشده

 صورتبه. تحلیل مضمون کیفی و مفهومی، استشدهص خو طی این تحلیل مضامین، مفاهیم اصلی و محورهای کلیدی مش

ومی مکس کیو دی. ای مورد تحلیل و کدگذاری موضوعی و مفه افزارنرماستفاده از  ترکیب روش دستی و همچنین

. قرارگرفته است وتحلیلتجزیه. بر اساس این تحلیل مضامین، مفاهیم و محورهای کلیدی مشخص و مورد قرارگرفته است

( و فرهنگ و نگرکلی)نگرش یکپارچه و  بومزیستکه مضامین اصلی وجود دو نگرش فرهنگ  دهدمینشان  هایافته

است. همچنین مفاهیمی مانند، حکمروایی، رابطه  نظرانحبصا( در بین زیستمحیط)تمایز بین فرهنگ و  زیستمحیط

از تحلیل  محیطیزیستاجتماعی و آگاهی  مسئولیت، دانش بومی، جامعه محلیدولت و ملت و کدهای محوری مانند 

 بازتعریفاز طریق حکمروایی و  بومزیستکه بازآفرینی فرهنگ  دهدمی. نتیجه تحلیل نشان آمده استدستبه هامتن

 و نسل آینده میسر و ضروری است. زیستمحیطئولیت دولت و ملت در قبال مس

 

 هایافتهبحث و 

 در ایران: بومستیزنظری فرهنگ تحلیل  (1

ست. اول کلیت آن چند ویژگی ا دربردارندهطبیعی در فرهنگ بومی  زیستمحیط :ایران بومزیستطبیعت در فرهنگ 

نگ، طبیعت یک کلیت مهمی از فره هایبخش عنوانبهدینی  است، در نگرش سنتی، هم در نگاه فلسفی و هم

ین ویژگی خود معرف جزئی از آن است. دوم اینکه طبیعت دارای نظم و نظام است، که ا هم انسانیکپارچه است که 

ی است که هدف آورنده نظم و نظام طبیعبه وجود مندی آن است و عامل  دو خصلت دیگر یعنی هدفمندی و غایت

نظام همچون  هایخصلتر از حضور او است. سای ایجلوهو  بخشهستیاست. طبیعت خود نمود پروردگار  غایی نظام

عنی کلیت و نظام و در ی، سازگاری، هماهنگی، نقش و کارکرد در راستای همان دو خصلت اصلی مراتبسلسلهجزء، 

 (28: 1398 جمعه) ای حیات است. در فرهنگ بومی و سنتی ما طبیعت موجود زنده و دارکنندمیدرون آن عمل 

ایران بدون توجه به زمان و مکان و بستر فرهنگی و بدون توجه به اصول و  بومزیستبحث در مورد طبیعت در فرهنگ 

مبانی اندیشه ایرانی و اسالمی درباره جهان و چگونگی خلقت و تکوین آن مقدور نیست. بیان مفهوم طبیعت و شرح نظر 

 هایدیدگاهقرار داد که  موردتوجهو فارابی  سیناابن، ابوریحان بیرونی، 1اخوان صفا هاینوشتهدر  وانتمیدر جهان خلقت را 

زمان و موضوع  ازلحاظعناصر ثابتی است که بنیان تفکر ایرانی اسالمی را در قرون متمادی تشکیل داده و  دربردارنده، هاآن

یک شهر  کهچنان» هاآن، به گفته ر نظر اخوان حقیقتی است واحدجهان د .(30: 1389، )نصر دارای کلیت و عمومیت است

و در  پیوستههمبهعالم حقیقتی است واحد که اجزاء آن « واحد است عالم نیز واحد است انسانیا یک حیوان یا یک 

این دیدگاه طبیعت  از .(92: 1389)نصر،  عالم است مبدأوجود محتاج  ازلحاظمحتاج یکدیگرند و تمام این نظام  وانفعالفعل

                                                           
 مراجعه شود. 87صفحه  نوشتپی. به استشده آوریجمعشمندان شیعه علوم زمان، که توسط گروهی از اندی کامل از ایمجموعهرسائل اخوان صفا، . 1
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و هر یک را در مکانی  کشاندمیتکامل  سویبهو آنان را  بخشدمیروحی است که کلیه موجودات را حرکت و سکون 

نیافته باشد ترکیب  شدهکه بر آن حرکت و حیات عارض  روحیبیکه مطابق طبع آنان باشد. عالم اجسام از ماده  نشاندمی

و منشاء آثار و افعال  فراگرفتهکه نیروی حیات یعنی همان قوه طبیعت سراسر آن را  ایدهزنموجود  منزلهبهبلکه خود  است

 .(102: 1389)نصر،  شودمیگوناگونی است که در اجسام دیده 

مشخص  ایبرنامه، بلکه دارای نظم و آوردمی به وجوددارای قدرت خالقی است که صور را  تنهانهطبیعت  از نظر بیرونی

در دستگاه الهی راه ندارد. این  وتفریطافراطکه  رساندمیرونی معتقد است که وجود نظم و تدبیر در طبیعت نیز هست. بی

هماهنگی  تواندنمیتدبیر و نظم طبیعت فقط مبتنی بر قضاوت انسانی نیست و تصوری که فکر بشر از تکامل و نظم دارد 

 .(196: 1345)نصر،  و غایت نظم را که امری الهی است تعیین کند

. شودمیآن نیرویی است که موجب حرکت عناصر  تریناساسیکه  برده استکلمه طبیعت را به چند معنی بکار  سیناابن

، بساطاست سه معنی است. یکی طبیعت به معنای صورت  ذکرقابلو آنچه  شودمیاما لفظ طبیعت به معنی بسیار استعمال 

و دیگر اینکه ذات هر چیز را طبیعت گویند. وی طبیعت را  شودمیآن ساخته دوم طبیعت به معنی آنچه جوهر هر چیز از 

. با در نظر گرفتن این معانی گوناگون، شناخت طبیعت هدف و غایت فلسفه برده استبه معنی اصل حافظ نظام جهان بکار 

 .(288: 1345)نصر،  طبیعی بوعلی است

و از  شودمیهستی که در قالب ماده و صورت و نفس متجلی  جمله عالم و موجودات جهان از نظر معلم ثانی فارابی

 .(79, ص. 1380)مهاجرنیا,  ، خیر طبیعی هستنداندانسانصعودی و نزولی ناشی از سبب اول و خارج از اراده  مراتبسلسله

جایگاه خود قرار را بشناسد تا هر چیزی را در مقام و  هاآنو جایگاه  شأنباید مراتب موجودات و  انسانوی معتقد است 

مگر با  آیدنمی به دستدهد و حقش را به مقدار شایسته آن استیفا و طلب و اجتنابش را بر آن استوار کند. این حالت 

 .(40: 1380، محسن مهاجر نیا) شودمیحاصل  علوم طبیعیکردن  کاملممارست، تجربه و کمال معرفت که با برهان و 

استوار است که  مندیغایتو  مندیقانون، مراتبیسلسلهنظم و نظام  بر اساسه فارابی نظام زیستی اجتماعی و مدینه فاضل

الزمه هماهنگی  وجودبااین. گیردمیاین قانونمندی، نظام و هدفمندی در کل عالم جاری است و از خالق هستی سرچشمه 

 فه حاکمان جامعه که خود دانشمندبا این نظام شناخت و درک عملی و نظری آن است و هدایت جامعه در این جهت وظی

 .اندفالسفهو 

طبیعی، برمبنای نظام  طوربهبر اساس تفکر ارگانیستی، عالم  اثبات ضروریات دولت از راه نظریه ارگانیسم؛

و جهان بر یکدیگر  انسانکه در تنظیم این دو بر هم، همه اجزا و اعضای  ایگونهبه، استشدهطراحی  انسانآفرینش 

تعبیر « عالم صغیر»به  انسانو از « کبیر انسان». به این جهت در فلسفه و عرفان اسالمی، از نظام عالم به شوندمیمنطبق 

. استشدهبر هم قیاس  ،. در مرحله دیگر، همین تشبیه بین نظام عالم و نظام جامعه انسانی برقرار و اجزای آن دواستشده

: گویدمیرا در ایجاد همه نظام هستی به نقش پادشاه مدینه تشبیه کرده و  فارابی در آراء اهل مدینه فاضله نقش خداوند

 (121: 1991)فارابی،  «نسبت سبب اول به سایر موجودات، مانند نسبت پادشاه مدینه فاضله به سایر اجزای مدینه است.»

قانونمندی و نظم و نظامی وجود در آرای فارابی نیز بر این اصل استوار است که در نظام هستی،  غیر فاضلهبنیان مدینه 

از نظر فارابی فلسفه، صورت پایداری شهر )قوام مدینه( است و با آن و در آن، نسبت میان  (228: 1380، مهاجر نیا)ندارد 

. از نظر وی علمی که بشر را به سعادت شودمیاجزای شهر و اهل آن و نسبت شهر با عالم طبیعت و با مبداء عوالم بیان 

علم به حقیقت موجودات است. فیلسوف باید نظام عالم را بشناسد تا با ترتیب امور شهر که متناسب با نظام عالم  رساندمی

آرای فارابی در مورد شهر  (27: 1374)داوری اردکانی، رضا  باشد و بتواند امور مدینه را اداره و تدبیر کند داشتهاست آشنایی 

. بنابراین بخش مهمی از بازآفرینی شودمیمورد جامعه و شهر پایدار مطرح  آرمانی همان چیزهایی است که امروزه در
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بخش مهمی از فرهنگ ماست.  عنوانبهفلسفی و علمی بومی ایران  هایاندیشهبرای ما، بازگشت به  بومزیستفرهنگ 

به الگوی نظری و  توانیممیید عالوه بر اینکه از نظریات روز دنیا نیز باید استفاده کنیم. با ترکیب دانش بومی و دانش جد

فرهنگی خودمان برسیم. ما برای رسیدن به جامعه  بومزیستو طبیعت با توجه به شرایط  انسانعملی مناسبی از رابطه 

مطلوب باید فلسفه داشته باشیم. شهر ما، روستای ما، زیست اجتماعی ما باید فلسفه داشته باشد و این نیازمند بازتعریف و 

 جامعه ایرانی بر مبنای شرایط زمانی و مکانی کنونی و آینده است. بومزیستفرهنگ بازآفرینی 

است. فالسفه و دانشمندان فیلسوف ما، علم  روی دادننوین غربی به جامعه و طبیعت در حال  هایپارادایماین بازگشت در 

مبتنی است  2دو وایته 1یعنی همان تفکر برگسوندرباره دنیا،  فرایند نگرکه بر دیدگاهی  کنندمیساختارگرایی را ترویج  پسا

گرفته که از سنت ویکویی ضد دکارتی نشات  کنندمیع جدیدی نسبت به طبیعت و انسانیت اتخاذ وو بدین ترتیب موض

فرهنگی و بخشی از طبیعت در  موجوداتی ذاتاً عنوانبهمردم  دهدمی. آنان به مفهومی از طبیعت نظر دارند که اجازه است

 .(179: 1380)گیر، آرن  نام نهاده است« اتحاد نو»این امر را  3ر گرفته شوند. ایلیا پریگوژیننظ

وجود  هاینشانهآیات و  عنوانبهطبیعی در قرآن  هایپدیدهاز طبیعت و  :و جامعه انسانقرائت نبوی از طبیعت، 

طبیعی در قرآن به این معنا  هایپدیدهنامیدن . آیات خدا یادشده استمختلف  هایبه صورتپروردگار عالم به فراوانی و 

به علل طبیعی خود منسوب نیستند، بلکه خدا در طول علل قرار دارد و نه در عرض  هاپدیدهنیست که در نظر قرآن این 

 هایینشانهرا  هاآن ،طبیعی هایپدیده آیه بودنمجتهد شبستری در تفسیر  .(14: 1395)مجتهدشبستری، محمد  هاآن

موجودات را آیات خدا ببیند او همه  انسان؛ اگر نویسدمیو در این زمینه  داندمین برای خداشناسی و زندگی موحدانه روش

به خود آن دسترسی پیدا کرد ولی آن واقعیت در نمودهایش  تواننمیکه  بیندمیرا نمودهایی از یک واقعیت نهانی  هاآن

و چنین  هاآن« آیه دیده شدن»موجودات یعنی « آیه بودن»یف توجه کنیم که . باید به این نکته ظردهدمیخود را نشان 

 بینشی عین فهم تفسیری از موجود است.

آفرینش آسمان و زمین، گردش روز و ». هاستآناز آفریننده  هایینشانههمه رویدادها و تحوالت طبیعی در قرآن آیات و 

جنبندگان، وزش بادها،  پراکنده شدنزمین با آن و  زنده شدنآسمان و در دریا، فرود آمدن باران از  هاکشتیشب، حرکت 

پروردگار شما آن خداست که » .4(164، آیه 2 سورهقرآن کریم، )« ابرهای مسخر در میان آسمان و زمین آیات خدا هستند

معین نموده  هامنزلو برای آن و زمین را در شش روز آفریده، اوست آنکه آفتاب را روشنایی و ماه را نور قرار داده  هاآسمان

آیات بسیار زیادی در قرآن هستند که اصل  5(10تا  3آیات  10سوره قرآن کریم، «)تا شما حساب سال و ماه را داشته باشید

« آیات»یا « نمود». همه حوادث و تحوالت طبیعی جهان نبی اسالم دهدمیو اساس بینش از طبیعت در قرآن را نشان 

 اما او )بود( همه این )نمودها( است شودنمیدرک  بال واسطهکه خودش  شودمی)خدا( دیده واقعیت بنیادین 

 .(22: 1395)مجتهدشبستری، محمد 

و هدفمند آفریده  دارحقانیتکه خداوند جهان را بیهوده و به بازی نیافریده است و آفرینش  شده استاشارهدر آیات متعددی 

مشمول این فهم و  توانستهنمی انسانبوده و « سوی خدا»و به « مال خدا»، «ز خداا» چیزهمه. در این بینش استشده

آفریده را بیهوده نیافریده و مسئول  انسانتفسیر این است که خدا  .(25: 1395)مجتهدشبستری، محمد  بینش عمومی نباشد

                                                           
1 . Bergson 

2 . Whitehead 

3 . Ilya Prigogine 

من السماء من ماء فاحیا به االرض  ان فی خلق السماوات و االرض و اختالف الیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل اهلل. » 4
 (164آیه  2سوره «)تها و بث فیها من کل دابة و تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء و االرض آلیات لقوم یعقلونبعد مو

م فاعبدوه افال ان ربکم اهلل الذی خلق السماوات و االرض فی ستة االیام ثم استوی علی العرش یدبّر االمر ما من شفیع اال من بعد اذنه ذالکم اهلل ربک. » 5
 (3آیه  10)سوره « کرونتذ
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باید برای رفتار درست  انسانس در پیشگاه داوری الهی است. پ حاضر شدن. الزمه رفتار مسئوالنه و پاسخگویی، است

است  انساناینکه منبع حیات  صرفبهقائم به طبیعت باشد  کهدرصورتی. طبیعت داده شودموحد سوق  انسان سویبه

، بدیهی است کنندنمیبه خود و به یکدیگر رحم  هاانسانوقتی  چراکهدر تخریب آن باشد.  هاانسانبازدارنده رفتار  تواندنمی

دینی در ارتباط با  هایارزشاخالقی و  هایآموزهت هم رحم نخواهد کرد. پس بازیابی فرهنگ دینی و تقویت که به طبیع

 به شمار آید. بومزیستبخش مهمی از بازآفرینی فرهنگ  تواندمیطبیعی  زیستمحیط

منابع  ترینمهمومی سنتی به کند. برای مثال در جامع بازتعریفجامعه باید بر اساس زمان و مکان رابطه خود را با طبیعت 

. چنانکه اندکردهمیاستفاده  مشترک از آن صورتبه هاانسانمانند زمین، آب، جنگل و مرتع و... عمومی بوده و  طبیعی

که فرد  داشته استر اختیار فرد قرار دو تا زمانی  بوده استنهاده تولید در جامعه کشاورزی مشاء  ترینمهم عنوانبهزمین 

ورد آب به همین ترتیب قاعده فقهی یا در م .(135: 1396 ،جمعه) استکرده می برداریبهرهتولید کشاورزی  تجهازآن

: 1398طالبی، ) است« الضرر و الضرار»که نوعی مالکیت مشروط بر اساس قاعده  بوده استجاری « حیازت مباحات»

111). 

و سود مداری پارادایم غالب  محوریانسانو  اندشدهتبدیلو کاال به دارایی  منابع طبیعیاما امروز که زمین و آب و سایر  

کاالی  عنوانبه بیعیمنابع طدیگر قوانین گذشته پاسخگوی مدیریت منابع نیست و باید و طبیعت است،  انساندر رابطه 

 قرار گیرند. موردبازنگریو قوانین و قواعد مربوط  برداریبهرهعمومی، از نظر نحوه 

خود در بلندمدت،  مندیبهرهتضمین سود و  منظوربهکاالی عمومی،  عنوانبهاز منابع مشترک  بردارانبهرهصادی، از منظر اقت

و  ریسک گریزی، اعتمادیبیکاهش دهند. اما در بسیاری از موارد،  مدتکوتاهخویش را در  برداریبهرهبایستی میزان 

آنکه بر عقالنیت جمعی و تالش  جایبه هاآنکه رفتار  شودمیابع، موجب از این من برداریبهرهذینفعان در  نگرکوتاهبینش 

خود استوار  مدتکوتاهنکردن از منافع  پوشیچشمسود همه ذینفعان در بلندمدت مبتنی باشد، بر اساس  سازیبهینهبرای 

، ایجاد مناقشاتی درنتیجهبهینه و  ازاندازهبیش برداریبهرهامر به بروز رفتارهای رقابتی،  نیا .(641: 2010اوستورم ) شود

آبی از  منابعاز  برداریبهرهدر چنین مناقشاتی که  .(1243: 1968هاردین ) شودمیمنجر  1موسوم به تراژدی مشترکات

شخص او منجر خواهد شد، ولی  مدتکوتاهاز قوانین، به سود  برداربهرهسرپیچی یک  اگرچه، شودمیمصادیق آن محسوب 

 -. از این شرایط به پارادوکسشودمیجامعه تحمیل  کلبه محیطیزیست هایآسیب صورتبهخارجی اقدام وی  هایهزینه

 PP -CC2  (127: 1993)هاردین  شودمیتعبیر « در مقابل ضرر همگان برداربهرهسود یک »یا. 

باشد. باید پویا باشد نه ایستا و بر اساس شرایط  وارداتی تواندنمیمحور باشد و  بومزیستبراین اساس فرهنگ جامعه باید  

محور  بومزیستزمان و مکان و تغییر بستر، قابلیت تغییر و سازگاری با شرایط روز را داشته باشد. فرهنگ بومی در ایران 

داشته ر طبیعی و در هماهنگی و سازگاری با آن قرا زیستمحیطشرایط  بر اساسمحوری یعنی اینکه  بومزیست، بوده است

درونی و  صورتبهو  دادهمیقرار  هاانسانمحلی و امکاناتی که طبیعت در اختیار  بومزیستشرایط  بر اساس. زندگی است

. پایداری در اینجا به معنی ایستایی و ثبات نیست بلکه به بوده استدلیل پایدار  به همینو  گرفته استمیخوداتکا شکل 

 خوبیبهیرانی در ارتباط با طبیعت فرهنگی پویا و با دینامیک بسیار باالست. طبیعت را معنی تداوم است. فرهنگ زیسته ا

 هایبخش. تنوع فرهنگی در کندمیهوشمندانه و پویا سازگار  صورتبه محیط طبیعیو خود را با شرایط  کندمیدرک 

از منابع آب، زمین، مسکن و معماری و  برداریبهرهمختلف  هاینظامدر  توانمیمختلف ایران در ارتباط با طبیعت را 

نظام حکمروایی  هایویژگیایرانی بر ماهیت  بومزیستاین تنوع در فرهنگ فرهنگ بومی مردمان محل دید.  طورکلیبه

                                                           
1 . Tragedy of the Commons 

2 . Common Cost Vs. Private Profit (CC-PP) 
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و هماهنگی با  محیط طبیعیزیسته با  فرهنگپس این دو ویژگی یعنی ارتباط درونی . بوده است تأثیرگذاردر این سرزمین 

 محیطیزیستبه پایداری  تواندمیاست که  هاییویژگیی یا قدرت سازگاری با شرایط متفاوت یا تغییرات احتمالی آن و پویای

. جوهره فرهنگ محیطی ایرانی مبتنی بر داشته استجامعه منجر شود چنانکه در جوهر فرهنگ محیطی ایرانی این وجود 

 ر چارچوب یک نظام توحیدی غایت مند.و طبیعت است. وحدت بین اجزاء مختلف حیات د انسانوحدت 

اجتماعی در حفاظت طبیعت، خاک و آب را  هایضرورتسرزمین و  شناختیبوم هایواقعیتاز دیدگاه اخالقی تمدن ایرانی 

ریشه در دو دین زرتشت و اسالم داشته و بومی است. در یک نگاه کلی این دو  نظام اخالقی. این داده استقرار  موردتوجه

، باشدمیمراقب طبیعتی است که خداوند خالق آن  دارامانت عنوانبهو  انسانکه در آن  1مدارامانتمدل  ت عنوانتحآیین 

به  بومزیستفرهنگ  بر اساسو طبیعت  انسانتفسیر رابطه  .(62: 1383 سیدمصطفی)محقق داماد،  شوندمی بندیطبقه

ز فرهنگ یا اساس فرهنگی بومی توجه نماییم. فرهنگ دینی و بخش مهمی ا عنوانبهکه به نقش دین  کندمیما گوشزد 

نماید. ما باید از  آفرینینقشو محیط طبیعی در جهان امروزی  انساندر بازتعریف رابطه  تواندمیفرهنگی دین  هایارزش

تار اخالقی و سازگاری و طبیعت استفاده نماییم. اگر فرهنگ دینی را رف انسانمهم در تغییر رابطه  ایسرمایه عنوانبهدین 

نمود الهی، خود یک عمل خداپسندانه و با ارزش دینی  عنوانبهامروزی با طبیعت  انسانبا خواست الهی بدانیم، تغییر رفتار 

 محسوب شود. تواندمی

 :و راهکارهای بازآفرینی آن بومزیستکیفی در زمینه جایگاه فرهنگ  هاییافتهتحلیل بحث و  (2

 نییآفرزو اندیشمندان در زمینه با نظرانصاحببا  شدهانجام هایمصاحبهاشاره گردید،  شناسیروشدر  قسمت چنانکهدر این 

 .قرارگرفته استتحلیل  مورد بومزیستفرهنگ 

ر شرایط جامعه دما در این پژوهش این بود که  یهاپرسشیکی از : بومزیستبرداشت از مفهوم طبیعت و فرهنگ 

بیانگر آن است که در برداشت  هاپاسخوجود دارد؟ تحلیل  زیستمحیطیعت و ارتباط فرهنگ و امروزی چه برداشتی از طب

محققان  یشناسو معرفت یشناسیدر هست بر تفاوت یوجود دارد که مبتن یاشهیر یهابوم تفاوتستیاز طبیعت و فرهنگ ز

 هستند. یو اخالق یارزش یهاشهیر ین حوزه و دارایدر ا

، اندبودهکه طرف گفتگو  نظرانیصاحب، این است که اغلب کارشناسان و شودیماریف مختلف برداشت آنچه از بیان تع

و  انسانمنبع و دارایی که باید در خدمت  عنوانبهو به آن  اندداشتهو طبیعت  زیستمحیطاز  محورانسان برداشتی کامالً

است که دانش و اندیشه و سبک و شیوه زندگی  یغالبستر نظری از ب متأثربرداشتی که  .اندنگریستهیمسعه جامعه باشد، تو

 زیستیمحیط از مردم جدایی و فرهنگ از طبیعت جدا کردن. استشده ریزییپآن  بر اساسوزی جامعه مدرن و مصرفی امر

 جدایی، نوع این به باور. گرفته استشکل هاقرن طی آن آموزش و غربی تفکر از برگرفته است، برگرفته در را هاآن که

نکته جالب این است که این  .(36: 1998، فیلیپز) است بسته فرهنگ، و طبیعت میان تعامل و پیوستگی بر را انسان دیدگان

 یهانگرشدر انتقاد از آن و  رفته است سؤالزیر  جامعه غربی خود یعنی یریگشکلبه محیط در کانون  محورانساننگرش 

 داریراثم. اما هنوز بخش زیادی از متخصصین ما در همان فضا قرار دارند و شده استرحمطمحور  بومیستزو  زیست محور

 دیگرعبارتبه. اندشدهو تا حدود زیادی منسوخ  است سؤالمورد غیربومی هستند که حتی در خاستگاه خود نیز  یهانگرش

این نوع برداشت از طبیعت، به بازنگری در و پیامدهای خطرناک  هایینارسااندیشمندان جامعه غربی با آگاهی نسبت به 

. اندآوردهقبل از دوره معاصر روی  ینیبجهان. با بازگشت به جامعه بومی، به بازآفرینی فلسفه زیست و اندپرداختهاندیشه خود 

این  جزئی از انساناست که  مندقانونو  مندنظامفرهنگی که در آن نظام زیست و حیات در جهان یک کلیت یکپارچه، 

ایرانی دارد و این فرهنگ بر آن استوار است. یعنی  بومیستزنظام یکپارچه و هدفمند است. دیدگاهی که ریشه در فرهنگ 

                                                           
1 . Stewardship Model 
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هستیم که در کانون خود نیز  هایییدگاهدوحدت در عین کثرت. اما مانند سایر الگوهای تقلیدی، ما همچنان در حال تقلید 

 .اندشدهمنسوخ 

برداشتی که از محیط دارند  بومیستزگروهی نیز با آگاهی نسبت به فرهنگ  نظرانصاحبندیشمندان و در بین ا حالدرعین

 انسانبین  توانیمینم، کنیمیمو طبیعت استوار است. در نظر این گروه وقتی از محیط صحبت  انسانبر وحدت و یکپارچگی 

بین یک  توانینمو  استبخشی از این طبیعت  انانسشویم. چون محیط تفکیک قائل  عنوانبهپیرامون آن طبیعت و 

و طبیعت در برابر  نسانامفهوم با خودش تفکیک قائل شد. از این منظر ما با یک واقعیت واحد روبرو هستیم، قرار دادن 

در  کمدست کهدرحالیقرار دارد.  بومیستزبه  محورانساننیز در راستای همان نگرش  هاآنهم و صحبت از رابطه میان 

استای رسیدن به خالق هستی است. از حیات در ر یمراتبسلسلهایرانی این جدایی و تفکیک وجود ندارد.  بومیستزفرهنگ 

نه یدر زم یف اصلیک دو تعریه به تفکمتفاوت باشد. در ادام تواندیمنیز  بومیستزاز فرهنگ  هابرداشتترتیب  به همین

 .استشدهبوم پرداخته ستیفرهنگ ز

پرداخته  هاآنف یکرد مسلط در تعارین و نخبگان، به روبوم از منظر متخصصاستیف فرهنگ زیو فهم تعر یرسدر بر

 زیستمحیطاز فرهنگ  هاآندنظر مبا متخصصان و کارشناسان، در رابطه با تعاریف  شدهانجام هایمصاحبه. در استشده

 است. شدهاشارهو معلولی  نوعی ارتباط قراردادی از منظر علتدر برخی از تعاریف بر ، نوع ارتباط بین فرهنگ و طبیعتو 

مضامین ( 1شتند. در جدول )دا تأکید زیستمحیطرهنگ و ه علوم اجتماعی بر رابطه تنگاتنگ فاما بیشتر متخصصین در حوز

دگذاری اولیه و کدگذاری اهیم اولیه، کدر قالب مفبوم ستیز بافرهنگ در رابطه شدهارائهف یاز تعار یکدگذاراصلی، مفاهیم و 

 ؛شده استارائهثانویه 
 

 نظرانصاحبمفاهیم و محورها از دیدگاه مضامین، ، بومزیسترابطه فرهنگ . 1 شمارهجدول 

 هیثانو یکدگذار هیاول یکدگذار هیم اولیمفاه

 و اقلیم بین متقابل رابطه /عکسبه و آیددرمی ما فرهنگ قالب به ما زیستمحیط
 هنگی،فر و تمدن هر نیست/ مشخصه معلولی و عّلت ساده رابطه یک تنها فرهنگ،

است که  یاسامانه زیستمحیطبدهد/  زیستمحیط به توانسته که است ایجلوه
 عت در آن در تعامل هستند/یو طب انسانفرهنگ، 

فرهنگ و  یهماننیا
 ستیزطیمح

فرهنگ 
 محیطیزیست

(Eco-culture) 

 اجتماعی و فردی هایارزش و تجربیات در مختلف هایگونه به زیستمحیط و اقلیم
 طبیعی زیستیطمحبر فرهنگ اثر دارد نه برعکس/  زیستمحیط گذارد/می اثر

 تارهایرف دادن نسبت /بوده است انسان زندگی سبک و نوع بر عامل اثرگذارترین
 در هرهاش و اقوام به و ایقاره بعد در کشورها به و جهانی بعد در هاقاره به مشخص

 است طبیعی زیستمحیط از فرهنگ تأثیرپذیری همان واقع در کشور یک داخل

ست بر یزطیر محیتأث
 فرهنگ

 -یفرهنگ
 محیطیزیست

(Culture and 

Nature) 

ر فرهنگ بر یتأث است زیستمحیط از حفاظت و توسعه پایدار موتور به معنای و اصلی عامل فرهنگ
 ستیزطیمح

 

 یدگاه متخصصان و نخبگان بر مبنایدر رابطه با د شدهانجام یدهد، کدگذاری( نشان م1ت جدول )که اطالعا طورهمان

دگاه ارتباط یهر دو داست.  یاسیق یل محتوای، تحلیبررس یمبنا به عبارتیاست.  شناختیبوماز فرهنگ  شدهارائهف یتعار

که  1(یا )فرهنگ اکولوژیک محیطیزیستفرهنگ  حضور دارند. ارتباط درونی در هامصاحبهدرونی و ارتباط صوری در 

رابطه  یبر مبنا یو صور یو ارتباط قرارداد داندمیو فرهنگ جامعه را مبتنی بر رابطه ماهوی و درونی  زیستمحیطارتباط 

 شوندگان وجود دارد. دگاه مصاحبهیان دیدر ب 2(فرهنگ و طبیعت) یطیمحستیز-یفرهنگ یعلت و معلول

                                                           
1 . Eco- culture 

2 . Culture & Nature 
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نظیر بک،  شناسانیجامعهبه آنچه توسط « مدرنیته اول»، گذار از مدرنیته صنعتی یا دهندهبازتابمفهوم  در واقع این دو

 یعنیمدرنیته،  ایریشه. مدرنیته بازتابی بر اصالح باشدمی، است گرفتهنام« ثانویه»( مدرنیته بازتابی یا 1994) لشگیدنز و 

 مهم این مدرنیته مرتبه دوم ارزیابی مجدد نوسازی و احیای سنت است دارد. جنبه تأکید« نوسازینوسازی مدرنیته یا »

 .(72: 1389 همکاران،)باللی و 

. نوسازی که در آن به گیردمی، به لحاظ نظری در چارچوب نوسازی یا مدرنیته بازتابی قرار بومزیستاندیشی در فرهنگ باز

 بافرهنگسنتی بومی در ارتباط  هایرویهه محلی و احیای دانش بومی جامع بر اساس زادرونو توسعه  بومزیستفرهنگ 

ست و قدرت یزطیمدیریت مح یهاکنند که مؤلفهین ادعا میچن بومزیست. محققان فرهنگ شودمی تأکید بومزیست

است که  ایرابطهنوع  بخشتداوممحصول و  بومزیست. فرهنگ یرونیبا هم مرتبط هستند نه ب یبه لحاظ درون یاجتماع

از  یتواند از هم جدا و حتینم یعیو طب ی. لذا در این رویکرد، دو عنصر اجتماعکندمیبا محیط طبیعی خود برقرار  انسان

 یدهد، تابعیل میرا تشک هاآنکه  ین معناست که خواصیبا هم دارند به ا یکه ارتباط درون ییزهایز باشند. فهم چیهم متما

 .(2016ت، یاسم) کندیر مییز تغین یگرید یکیر ییها است و با تغدهیزها و پدیر چیبا سا هاآناز روابط 

با محیط خود به سازگاری و هماهنگی برسند و  اندتوانستهچگونه ایرانیان  در تاریخ ایران: زیستمحیطتعامل فرهنگ و 

دین  یهاآموزهز ا متأثرو طبیعت  انسانمحور کلیدی این فرهنگ چیست؟ نگاه ارزشی و اخالقی به طبیعت و وحدت 

. اعتقاد به وحدت وجود و وحدت در کثرت به دهدیمایرانیان را تشکیل  بومیستززرتشت و اسالم فلسفه زیست و فرهنگ 

 یریگشکلبا طبیعت و  انسانکه این موضوع در نحوه برخورد  بخشیده استطبیعت، به طبیعت جایگاه ارزشی و قدسی 

محیط طبیعی در گستره سرزمین و فرهنگ ایرانی یکی  هاییتمحدود. درک استداشته اساسی  تأثیر بومیستزفرهنگ 

، محدودکنندهعامل طبیعی  ترینمهم عنوانبه. آب رودیم به شمار بومیستز بافرهنگدیگر از کدهای محوری در ارتباط 

اقتصادی و سیاسی ایران اساس نظام کشاورزی و زندگی روستایی، بلکه محور حیات شهری و کل نظام اجتماعی،  تنهانه

 . شودیمتمدن آبی یاد  ا عنواناز آن ب کهطوریبه، رودیمبه شمار 

در  شودمیدیده  منابع طبیعی از سنتی یبردارکه نمود آن در مدیریت و بهره یاجتماع-ین نظام فرهنگیتوجه به ا

ان یرانیبوم استیفرهنگ ز، ت منابع آبیریمد یهاسازه ترینمهموجود داشت. قنات از  کراتبهز ین شدهانجام یهامصاحبه

انگر شناخت افراد یکه ب شده استاشارهها ز در مصاحبهین یگریار دی. عالوه بر قنات به موارد بسگذاشته استش یرا به نما

به ما کمک  موردگفتگوطیف متنوع افراد  .بوده استران یکهن ا تاریخبوم در ستیفرهنگ و ز ییهمسو هاینمونهاز 

هوشمندانه  برداریبهرهطبیعت و  و انسانایرانی در تعامل  بومزیستاز نمودهای فرهنگ  تریگستردهکه با دامنه  کرده است

 عنوانبه ماهان شاهزاده باغ یزد، بادگیرهای و هایخچال قنات، سازوکار ،انبارآبمثال  یو سازگار با طبیعت روبرو شویم. برا

 مسقف نمودن و ساباط ساخت طریق از محیطی آسایش تدبیر بادی، هایآسیابیزد،  رمدابوم شهرسازی کویری، بهشت

در جدول . است بوده شکننده بشدت محیط و ناسازگار طبیعت با ایرانیان زیست سازگاریخروارِ  از مشتی مسیرها و هاکوچه

 ؛شده استاشارهبوم ستین فرهنگ زیها با کارشناسان و متخصصاطالعات اخذ شده از مصاحبه ی( به کدگذار2)
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 ایران بومزیستفرهنگ  هایویژگی. 2ه جدول شمار

 هیثانو یکدگذار هیاول یکدگذار هیم اولیمفاه

است،  توسعه پایدار به دنیرس راهکاری برای امروزه ،یبوم یهاروش و هاکیتکن
 و طبیعت، وحدت وجود انسانو یکپارچگی  نگریکلی

هدفمند و  یبرداربهره
از  مداریاخالقه و مسئوالن

 طبیعت
 یفرهنگ محل

 انهیگرابومستیز
، هامحدودیت، درک آبکمم ین شکل در اقلیاستفاده از اندک آب موجود به بهتر

 و مدیریت آب برداریبهرههوشمندانه  هاینظامو  هاتکنیک
 کارا یبرداربهره

 هایحوزهدر مختلفی  بومیدانش  و در ایران با داشتن شرایط اقلیمی و طبیعی
 است. فهم بدون واسطه طبیعت، گرفتهشکلمختلف 

 متناسب یبرداربهره

 به تبدیل بوده، سازمشکل هاانسان زندگی برای که ایمؤلفه جوامع اکثر در
 عت ناسازگاریبا طب یشود/ /حفظ سازگاریفرهنگی م اصلی ٔ جوهره

 یفرهنگ انطباق

 میبا اقل یفرهنگ سازگار
 کنندمی سعی مردمان آن در که است ییهایز مشکالت و سختفرهنگ برآمده ا

 کنند مدیریت را آن و غلبه آن بر
 یمحل یراهکارها

، قاعده عدالت، قاعده اختالل نظام /یبا قواعد شرع یو اجتماع یم قواعد عرفیتنظ
ه یه احترام اموال، نظریالناس، قاعده عدم فساد، نظرقاعده الضرر، قاعده حق

 ،ط، اصل مصلحت نظامیو تفر یتعد

 تناسب عرف و شرع

 فرهنگ یتناسب ساختار

 تناسب عرف و قانون 1307به قانون سال  یورود قواعد شرع و عرف

 

خ کهن یبوم در تارستی، تناسب فرهنگ و زآمدهعملبه یهادهد، در مصاحبهی( نشان م2ج جدول )یکه نتا طورهمان

ران، اما همگی یخ ایانه در تاریبوم گراستیبر فرهنگ ز هاآن دیتأک باوجود. بوده استوندگان شد مصاحبهیان مورد تأکیرانیا

از افراد  یکید داشتند. چنانچه به گفته یانه تأکیگران فرهنگ و گذار به سمت فرهنگ مصرفیا شدنکمرنگبر  هاآن

که  استشدهگرایی و .... باعث مصرفامروزه به دلیل رشد جمعیت، افزایش تقاضا، تغییر سبک زندگی، »شونده؛ مصاحبه

گرایی، جبرگرایی( تر تسلط فرهنگ )شهرنشینی، مادیبخورد و بیش به همران یخ ایسازگان در تارتعادل بین فرهنگ و بوم

ست، یزطیست به سمت فرهنگ تسلط بر محیزطیگذار از عصر فرهنگ تعامل با مح یشناسخیدر تار«. سازگان باشدبر بوم

اشاره داشتند.  یطیمحستیت منابع زیریمد دولتی شدنو  یبر دوران بعد از اصالحات ارض شوندهمصاحبهز افراد ا یاریبس

 یهادوران ترینمهماز  یکی»دوم دنبال کرد؛  ید تا دوران بعد از جنگ جهانین امر را بایشه این افراد ریاز ا یکیبه گفته 

ن دوران در یدوم است. قبل از ا یعت دوران بعد از جنگ جهانیانه بر طبیراگانه و سلطهیگرامؤثر در فرهنگ مصرف یخیتار

ت یریک قطره آب بدون نظارت و مدی یت منابع آب حتیریعت مسلط بود. چنانچه در مدیبا طب یران فرهنگ سازگاریا

عه و رشد توس باسیاستدوم شد. جهانی بعد از جنگ  ین فرهنگ دستخوش تحوالت جهانیرفت. اما ایهدر نم یمحل

 منابع طبیعیران، ین دوران در ایر کرد. در اییز تغین زیستمحیط، فرهنگ تعامل با یکیهمسو با تحوالت تکنولوژ یاقتصاد

 یبا اصالحات ارض وخاکآباز منابع  یبرداردر نظر گرفته شد. فرهنگ بهره یتوسعه اقتصاد یبرا یابزار عنوانبهو آب 

بر فرهنگ  یو مبتن یاعالم شد و نظام محل یمل منابع طبیعیت آب، جنگل و یریانچه مدر کرد. چنییران کامالً تغیدر ا

ست به یزطیل گذار از فرهنگ تعامل با محیدال ترینمهمگر از ید یکین یکنار گذاشته شد. همچن یمشارکت و سازگار

 منظوربه. بوده استن ، برهم خوردن تناسب شرع، عرف و قانوزیستمحیطب یت تخریو در نها یسمت فرهنگ مصرف

، گفتگویی تازه میان مردم و طبیعت الزم است. درک مانده استباقیو دانستن قدر منظری که  رفتهازدستمنظر احیای 

 .(165: 2003مرکز میراث جهانی یونسکو ) استاز فرهنگ جدا کرد امری اساسی  تواننمیظر را ناینکه طبیعت و م

چیست؟ با توجه به  مدارزیستجامعه  سویبهو حرکت  بومزیستو بازآفرینی فرهنگ راهکارهای بازشناسی  ترینمناسب

ن تعارضات یز این یدانیو م یست، در بخش تجربیزطیدر رابطه با مح یریپذتیمختلف در رابطه با سطوح مسئول یکردهایرو

بر روی دو رویکرد  شدهانجام ایهمصاحبهوجود دارد. کدهای محوری در متن  یطیمحستیز یریپذتیبه مسئول یکردیرو
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شده ارائهشونده در افراد مصاحبه یکردین تنوع رویا یبند( دسته3است. در جدول ) بندیدستهحاکمیتی و حکمروایی قابل 

 ؛است
 

 بومزیستو بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ  زیستمحیطدولت و ملت در حفظ  پذیریمسئولیتحکمروایی و . 3 شمارهجدول 

 هیثانو یکدگذار هیاول یکدگذار هیم اولیمفاه

 بهره کشانهرفتار گرایی/ مصرف فرهنگ لیبه دل یطیمحستیز یهاچالش
با  یستیاز همز یر فرهنگ اجتماعییتغ /ستیزطیمدرن از مح انسان
 طیاز مح یکشبه سمت بهره زیستمحیط

افراد  یعادات مصرف
 جامعه

کرد دولت یتمرکز بر رو
بهبود  یبرا
 ستیزطیمح

زان یم یهمبستگ /یطیمحستیز یامدهایپ یبودگ نا آشکاراز  یناش یناآگاه
 رفتار یطیمحستیامد زیاز رفتار و پ یزان آگاهیبا م یریپذتیمسئول

 یطیمحستیز یناآگاه

ات یست/ مالیزطیب محیمه تخریست/ حبس و جریزطیمجازات متجاوز به مح
 یطیمحستین زیسنگ

 رگنیدولت تضم

 یطیمحستیز یامدهایانه/ درک پیگرابومستیافراد از مؤثر بودن رفتار زدرک 
 یرفتار مصرف

 یطیمحستیدغدغه ز
 ملتکرد یتمرکز بر رو جامعه

بهبود  یبرا
 ستیزطیمح

ت یعدم شفاف /یزیرنخبگان قدرت از منابع/ انحصار برنامه یبرداربهره
 اطالعات

 نخبگان قدرت

 ینهاد اعتمادیبی انه/یگرابومستیاز مؤثر بودن رفتار ز یو نهاد یاجتماع یاعتمادیب

 

 سئولیتمدر رابطه با  یست محیطیزات متخصصان و نخبگان یدهد، در نظرمی( نشان 3که اطالعات جدول ) طورهمان

که در  یفیضعاعتماد  باوجوددگاه وجود داشت. ید، تنوع زیست یطحم یاریدبهبود و حفظ پا پذیری دولت و ملت در زمینه

کنندگان بر ست وجود داشت، اکثر مصاحبهیزطینه حفظ محیدر زم یتیها نسبت به عملکرد نخبگان حاکمان مصاحبهیم

که بر  رسدمید داشتند. به نظر یست تأکیزطیمح یداریدر حفظ پا هاآنشتر افراد جامعه و نقش مهم یب یریپذتیمسئول

و  بندیحوزهباید به  زیستمحیطمسئولیت دولت و ملت در برابر طبیعت و حفظ مختلف در ارتباط با  هایدیدگاهاساس 

مراتب مسئولیت توجه کرد. در یک جامعه حکمروا همگی در برابر هم و در اینجا در ارتباط با حفظ طبیعت مسئولیت دارند. 

ی است. در رویکردهای مراتبسلسلهو نهادهای مختلف، متفاوت و  هاگروهمنتهی نوع و سطح و حوزه مسئولیت برای افراد، 

و آموزش  محیطیزیستحاکمیتی یا حکمروایی به حفظ طبیعت، بر نقش و کارکرد آگاهی و دانش  پذیریمسئولیتمختلف 

 .استشده تأکیدمدار  بومزیستجامعه  بازآفرینیراهکاری برای  عنوانبهدر این زمینه 

ش بک در رابطه با یبرخالف الر« وهواآبهای مقابله با تغییرات سیاست»جدیدترین کتاب خود با عنوان  در( 2009گیدنز )

و  وهواآبمحیطی ازجمله تغییرات معتقد است تا زمانی که خطرات زیست ین است. ویافراد جامعه بدب یریپذتیمسئول

تعامل افراد  دشواریبهاشاره مشاهده نباشند، غالب مردم عمالً کاری انجام نخواهند داد. او جهانی، ملموس و قابل شدنگرم

عنوان چیزی که از اهمیت یکسان با زندگی در زمان حال سخت است که آینده را به هاآنکه برای  ایگونهبهبا آینده دارد 

فرض مهم مطرح است که شین پیدارد. امروزه ا تأکیدها برخوردار است تلقی کنند. لذا در این زمینه به اهمیت نقش دولت

د یط را بهبود بخشیتوان شرایم یش آگاهیبوده و با افزا یاز ناآگاه یناش یطیمحستیاز مسائل و مشکالت ز یاریبس

ر ییاند که تغن اصل قرار دادهیمطالعات خود را بر ا یه اصلین فرضین محققی(. ا1976، ی؛ رامز2003؛ باری، 1389، ی)صالح

ر رفتار ییج تغیاز نتا یش آگاهیچون افزا ییهاشرطشیاز به پیو نصورت نخواهد گرفت  خودخودیبهرفتار به سمت بهبود 

 یطیمحستیز یاست که معتقد است نقش دانش و آگاه ینیمحقق ازجمله( 1386وف )یتین اساس است فریدارد. بر هم

به افراد  یال آگاهورزان بدان آگاه نبوده و باور بر آن نداشته باشند، انتقاستیو س وکارکسبدارد که رهبران  یتیچنان اهم

و دانش  ی، اگرچه در همه موارد افراد آگاهآمدهعملبه یها(. در مصاحبه85: 1386وف، یتیفر) بودممکن نخواهد 

گر و عوامل مداخله وجودبااینوجود ندارد.  یدانستند، اما توافق درباره نقش مؤثر دانش و آگاهیرا مهم م یطیمحستیز
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 ست شود.یزطیش دانش منجر به رفتار مسئوالنه در برابر محیدانستند تا افزایالزم من رابطه یرا در ا یگرواسطه

و دموکراسی به معنای توجه  گیریفرایند تصمیم یست، گشودگیزطیدر برابر مح یریپذتیگسترش فرهنگ مسئول یبرا

. تقسیم قدرت و خلق یک هاستآنت یف حقوق افراد در برابر مسئولیها، صداها، بسط استقالل سیاست و تعربه همه قدرت

پایه استدالل  است. تنها یک مباحثه عمومی شایسته و قوی و بر بوم شناسانهحوزه عمومی، دو اصل اساسی برای دموکراسی 

و  ایرشتهمیانکند. ابزار این کار نیز ترکیب صداهای مخالف، متخصصان  ترروشنها را تیمباحث و مسئول تواندمیعلمی 

در ارتباط با نقش نهادهای حاکمیتی، یکی از مفاهیم اصلی بر نقش ملت در  هامصاحبهاست. در تحلیل محتوی  مندنظام

، زیستمحیط. افزایش دغدغه آحاد جامعه در مورد کندمی تأکید بومزیستو بازآفرینی فرهنگ  محیطیزیستحل بحران 

ین زمینه و انحصارگرایی در میان نخبگان قدرت از مفاهیم در ا تو نظار گذاریسیاستبه نهادهای حاکمیتی،  اعتمادیبی

 .هاستمصاحبهاز این  آمدهدستبهمحورهای 

 

 گیرینتیجه

و بازآفرینی این فرهنگ به معنی توجه  گرفته استشکل، از طریق سازگاری با شرایط بوم در طی زمان بومزیستفرهنگ  

که استفاده از دانش و  اندرسیدهویکردهای جدید در توسعه به این دید طبیعی است. ر بومزیستو الزامات  هامحدودیتبه 

محلی صورت گیرد. ظرفیت هر محیط وابسته به عناصر خاص  بومزیستنوین نیز باید در چارچوب الزامات  هایفناوری

. اگر کندمی را تعیین هاسکونتگاهدر مقیاس شهرها و  محیطیزیست هایمحدودیتمحلی،  هایویژگیبومی آن است. 

از طریق سازگاری و هماهنگی با طبیعت، فرهنگ و تمدنی درخشان  توانسته استایرانی در طول تاریخ  بومزیستفرهنگ 

ایجاد کند. که نمونه آن را در میراث منظر جغرافیایی و فرهنگی متنوع این سرزمین؛ در نظام آبیاری، کشاورزی، باغ ایرانی، 

. بازگشت به این میراث فرهنگی ارزشمند و بازشناسی و بازآفرینی آن در جامعه امروز بینیممیمعماری و شهرسازی و ... 

 بومزیستآینده و توسعه  هاینسل، حفظ طبیعت، رعایت حقوق محیطیزیستراهکاری برای غلبه بر مشکالت  تواندمی

 بومزیستتوسعه  حلراه بومزیستفرهنگ  براستفاده از دانش و تکنولوژی روز در چارچوب الگوی توسعه مبتنی محور باشد. 

 نتیجه گرفت که: توانمیوهش ژاین پ هاییافته بر اساسمدار است. 

  آینده برای  یهانسلو طبیعت و حفظ محیط و حق  انساندر رابطه  جامعه پایدار، ایجاد تعادل سویبهراه حرکت

 ایرانی و اسالمی است. بومتسیزبازگشت به فرهنگ درونی و بازآفرینی فرهنگ  زیست مناسب،

  بومستیزکه فرهنگ  یآورتاب، یعنی افزایش قدرت سازگاری و قرارگرفته است موردتوجهتوسعه هوشمند که امروز 

. هوشمندی در سازگاری است و هرگونه عملی که در جهت افزایش سازگاری باشد بوده استایرانی از آن برخوردار 

جامعه امروز نقش  یآورتابدر افزایش سازگاری و  تواندیم بومستیزی فرهنگ اقدامی هوشمندانه است. بازآفرین

 بر عهده گیرد. مؤثری

   که استفاده از دانش و طبیعی است  بومستیزو الزامات  هاتیمحدودبازآفرینی این فرهنگ به معنی توجه به

صورت گیرد. ظرفیت هر محیط وابسته به  یامنطقهمحلی،  بومستیزنوین نیز باید در چارچوب الزامات  یهایفناور

را  هاسکونتگاهدر مقیاس شهرها و  یطیمحستیز یهاتیمحدودمحلی،  یهایژگیوعناصر خاص بومی آن است. 

 .کندیمتعیین 

  را به فرصت و نقطه قوت تبدیل  هاتیمحدود، بسیاری از این هاتیمحدوددر طی زمان با علم به  بومستیزفرهنگ

. برای مثال در فرهنگ معماری ایران توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و سازگاری استشدهخاص  آن بر اساسو 

شاخصه یا وجه تمایز فرهنگ  عنوانبهکه  استشدهالگوی متنوع و خاصی از معماری منجر  یریگشکل بهبا آن، 
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 با شرایط محیط طبیعی است. انسانایرانی، بیانگر سازگاری و هماهنگی 

  روتکدقیق همکاری و مدیریت مشارکتی دلیلی است بر رد نظراتی که مردم این سرزمین را مردمی  یهانظاموجود 

مردم بومی  مشارکت دادنبر اینکه راه توسعه در حکمروایی،  تأکید. دانندیمو ناتوان از انجام کار گروهی و مشارکتی 

 است. بومستیزدر فرایند توسعه و بازنگری و بازآفرینی فرهنگ 

  ست معاصر و نقش آن در ایجاد جامعه با زی بومستیزمختلف در ارتباط با جایگاه طبیعت در فرهنگ  یهادگاهیدوجود

و لزوم  بومستیزفرهنگ  به جایگاهشان از آگاهی نسبت و طبیعت ن انسانیکپارچگی  بر تأکید ویژهبهمطلوب، 

 محوری است. بومستیزتوسعه  بازنگری بر محور

 یهادولتبه  گرامصلحت یهادولتاز  هادولتمحور، بازنگری در نقش و مسئولیت  بومستیزبه جامعه  رسیدن الزمه 

متولی و مجری  عنوانبهو دولت  شوندیم روزبه زیستمحیطکه طی آن قوانین در ارتباط با طبیعت و  گراستنیتضم

 .کندمیمل ع« باید هزینه آن را بپردازد کنندهآلوده»قوانین بر اساس قاعده 

  آن و  یهاتیمحدود، درک بهتر از طبیعت و یطیمحستیزمسئولیت اجتماعی شهروندان از طریق افزایش آگاهی

 .دهدیمشهروند اکولوژیک و جامعه اکولوژیک سوق  سویبهجامعه را خود اکولوژیک،  یریگشکل

  هادولتین دولت و ملت دوسویه است، گرا در یک نظام حکمروا ب بومستیزدر جامعه  یطیمحستیزآموزش و آگاهی 

 کنندیمدر جهت حفظ، بازآفرینی و ترویج آن عمل  محلی و دانش بومی جامعه بومستیزاز طریق مراجعه به فرهنگ 

 .ندینمایمو مردم از طریق پذیرش مسئولیت و عمل خودکار به پایداری آن کمک 

 گیریشکلمتقابل شهروندی، زمینه  پذیریمسئولیتحکمروایی و بنابراین برای رسیدن به جامعه اکولوژیک که در آن با 

و حرکت در چارچوب آن ضروری است. توسعه  بومزیست، بازآفرینی فرهنگ شودمیو باکیفیت فراهم  زیست پذیرجامعه 

عنی حاضر و آینده. ی الگوی مناسب زیست برای نسل سازیبومیتوسعه و  سازیدرونییعنی  بومزیستفرهنگ  بر اساس

و روابط مختلف سیستم جامعه انسانی برقرار  هابخشرسیدن به جامعه هارمونیک که در آن موزونی و هماهنگی در سطوح، 

است. در روند تکاملی جامعه بشری از جامعه سنتی به مدرن، پسامدرن، جامعه اکولوژیک و جامعه هارمونیک، نوعی تغییر 

جامعه سنتی و  هایمزیت. جامعه اکولوژیک و هارمونیک نوعی بازگشت به دشومیاز روند تغییر خطی به فرایندی دیده 

و لزوم بازنگری و بازآفرینی این فرهنگ  بومزیستدر دنیای کنونی است. این یعنی بازگشت به فرهنگ  هاآنبازآفرینی 

 .زادرونمحور توسعه  عنوانبه
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 .نداشته استمی مالی بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حا
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