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  چكيده

هاي انساني نفوذ جايي شده كه در تمام فعاليتمحيطي در دوران معاصر چنان همهمسايل زيست 
هايي حلنوعي در جستجوي راهرا درگير كرده است و به الملليهاي دولتي و بينكرده و حتي سازمان

برخي از رشته هاي آكادميك از جمله مردم شناسي اند. اما در كنار اين توجهات،براي اين بحران جهاني
هايي كه درآن اين شيوه_ ٢ هاي شانبومي و محيط -هاي محليروابط ميان گروه _١به مواردي چون: 

 شانبا محيط زيست چگونگي تعامل _٣وكنندك مي كردند يا اكنون درك ميدر را شانگروه ها، محيط
مطالعه ي فرهنگ به عنوان يك سيستم تطابقي و تعاملي با محيط اهميت  مورد توجه قرار مي دهند.

داراي يك  همه فرهنگ ها و جوامع بشري.در مطالعات بسياري از محققين مورد توجه بوده استزيست 
در درون اين زيست محيط ها عناصر  .ي و يك محيط زيست بيولوژيكي هستندمحيط زيست فرهنگ

بخصوص اين پيوند را مي توان بين انسان و  .دروني در فرايند تاريخي با يكديگر مرتبط و پيوند دارند
فرهنگ و زيست بوم مشاهده كرد. اختلال در اين تعامل امروزه بحث هاي زيادي را در محافل سياسي و 

برخي از جوامع محلي با اين كه از اين بحث ها و چالشها از منابع رسانه اي  منجر شده است.آكادميك 
مطلع مي شوند اما همچنان احساس خطري كه گسست فرهنگ محلي و زيست بوم مي تواند داشته 
باشد بدان اهميت نمي دهند. استان مازندران يكي از مناطق زيست بومي است كه مناسبات فرهنگ و 
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 ١٨٢..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
اما تحولات در سبك و  بوم و انسان در تعامل با يكديگر در فرايند زماني طولاني شكل يافته است.زيست  

مقاله حاضر با توجه  شيوه زندگي در دهه هاي اخير به شدت بر پيوند ها و تعاملات تاثير گذاشته است.
ستان مازندران به رويكرد تئوري فرهنگي تحليلي خواهد بود بر گسست فرهنگ بومي و زيست بوم در ا

گروپ مري داگلاس مي تواند دلايل _مدل گريد كه به سطحي  از خطر براي افراد بومي نرسيده است.
  فقدان احساس خطر كه منجر به گسست فرهنگ بومي و زيست بوم گرديده را نشان دهد.

گسست فرهنــگ  "گروپ_مدل گريد""تئوري فرهنگي""زيست بوم""فرهنگ بومي"كليد واژه:
  "فعاليت انساني"حيط زيست، بومي و م
  
  و بيان مسأله مقدمه - ١

در چند دهه اخير جامعه شناسان و انسان شناسان از ديدگاه نسبتا متفاوتي، به        
اند. حتي انسان شناسان زيستي و بررسي مسائل تغييرات اقليمي و زيست محيطي پرداخته

ي و فرهنگي نوع بشر و پراكندگي آنها باستان شناسان نيز نقش تغييرات اقليمي در تحول زيست
رسد، تغييرات اقليمي و زيست محيطي اند. به نظر ميدر مناطق مختلف را مورد توجه قرار داده

نقش عمده اي در شكل گيري تمدن ها،تصرف يا ترك مناطق مختلف در طي زمان و فروپاشي 
  ته است. و سقوط فرهنگ ها و تمدن هاي عمده و اجتماعات بومي و محلي داش

دهد امعه شناسان و انسان شناسان اجتماعي و فرهنگي نشان ميي جهاپژوهش       
انقلاب صنعتي و وابستگي به سوخت هاي فسيلي و تاكيد بر رشد مداوم اقتصادپايدار و عناصر 
سرمايه داري، نقش پررنگي بر روي تغييرات اقليمي و زيست محيطي در جوامع انساني داشته 

جهاني اقتصاد و نظام كاپيتاليستي و عناصراجتماعي دوم  ويژه پس از جنگمر بهاست.اين ا
تر است. اين مدل اي قابل توجهكارخانه -دروني جامعه مدرن و مصرف بي امان توليدات صنعتي

اقتصادي و سرمايه داري در جوامع مدرن، به جهان هاي بومي و منطقه اي در كشور هاي در 
فته است. اين امر از طريق تجارت، سرمايه گذاري هاي خارجي، برنامه حال توسعه نيز راه يا

هاي توسعه ، شركت هاي سود بر بدون برنامه و جهاني شدن در تغييراقليمي و تخريب زيست 
تخريب فوق، نه تنها به  )٢٠٠٩(استرانگ،محيط از كشور هاي صنعتي، صورت گرفته است.

اجتماعي كه در  - سياري از فاكتورهاي فرهنگيتغييرات زيست محيطي منجر شده بلكه بر ب
  طي زماني طولاني با توجه به سازگاري و محيط زيست شكل گرفته بودند نيز تاثير داشته است.

هايي درباره مسائل زيست محيطي، فرهنگ، امروزه بسياري از انسان شناسان پرسش       
اند. اين نوع نگاه كرده مطرح ساني روابط محيط زيست وانشرايط اقليمي و بررسي همه جانبه
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به مشاهدات و درك دگرگوني و تغييرزيست محيطي بر مردمان گوناگون گرايش دارد و در   

اي، ملي  جستجوي يافتن پاسخ براي تغييرات اقليمي و زيست محيطي در سطح محلي ،منطقه
تي كه دارند مي ) به همين جهت انسان شناسان با نگاه متفاو١٧ :١٣٩٠(فرهادي،.و جهاني است

توانند به عنوان مشاوراني در ارتباط با سازمان هاي محيط زيست بين المللي، دولت هاي ملي، 
  سازمان هاي غير دولتي و نهاد هاي ديگر مرتبط با اقليم و محيط زيست مشاركت كند.

بسياري از مسائل و مشكلات تغيير اقليمي و زيست محيطي در اطراف جهان برآمده       
هاي انساني است كه در مقايسه با گذشته تغييرات فراواني كرده است. با اين ي فعاليتنحوه از

هاي فرهنگ بوميِ سازگار شده با زيست بوم ها در حال رخ دادن كه اين تغييرات و گسست
ها را بي اهميت جلوه است اما بسياري از اجتماعات محلي، از اين معضلات آگاهي ندارند يا آن

د. در ايران اين فقدان آگاهي و بي توجهي، منجر به تداوم گسست فرهنگ بومي و مي دهن
بومي مناسب است و نه زيست بوم هاي -گردد كه نه براي فرهنگ هاي محليزيست بوم مي

مناطق ايران. گسست فرهنگ بومي و زيست بوم ها از دو سو مورد بي توجهي است كه عبارتند 
هاي آنان و ناديده گرفته شدن اين در مناطق بومي و فعاليت از: عدم توجه به گروهاي ساكن

گسست توسط نهاد ها و سازمان هاي كنترل كننده روابط اجتماعي. البته بايد اشاره كرد كه 
ها تاثير فراواني ي اين گسست ها بر اين عدم آگاهينبودِ مطالعات آكادميك و علمي در باره

  داشته است.
شــود. ايــن محيطي بسياري در اطراف ما ديده ميهشدارهاي زيستهاي اخير در سال      

هاي شعارها نقشي بازدارنده نسبت به  تخريب محيط زيست توسط عوامــل انســاني دارد. برنامــه
زيســت نيــز در مــورد مســائل  تلويزيوني، نهادهاي آموزشي و فضاهاي مجازيِ طرفداران محــيط

) ١٢٢ :١٣٨٧،پوركننــد.(برارسازي ميآگاه ديدات آنشدن جهان و تهانساني و طبيعي مانند گرم
ي جزييات دقيق زنــدگي گياهــان و حيوانــات و كمبــود و نقصــان هاي مستند دربارهانواع برنامه

شود. علاوه بر اين موارد، بروشــورها ونقل ساخته ميي انرژي و حملهاي دولت در زمينهسياست
محيطي را چه در قالــب رســمي و مســتند و زيست هاي هنري،اهدافها و حتي گالريو كاتالوگ

كننــد. پــروژه هــاي توســعه بــه هنري (مانند داستان و فــيلم داســتاني) دنبــال مي چه در شكل
ها، مديريت و ...)، در گذاريمحيطي توجه دارند و علم محيط زيست (سياستهاي زيستارزيابي
  ) :٢٠٠٥٣٢ي،دارد.(رو ها قرارهاي آموزشي مدارس و دانشگاهبرنامه



 ١٨٤..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
هاي شدن انسان با طبيعــت از نتــايج توســعه صــنعتي اســت. هرقــدر ســاختاربيگانه         

كند، انسان بيشتر برابــر طبيعــت قــد علــم پيشرفت مي شود و تكنولوژيتر مياجتماعي پيچيده
كردن ســاختارهاي . اين مواجهــه بــه مــرور بــه صــورت جــايگزين)٣٢٥ :١٩٨٧اياموند،ر(كند.مي

شود. يكــي محلي، آشكار مي_جاي فرهنگ سنتي، به ويژه فرهنگ هاي بوميعي جديد بهاجتما
بيني افــراد اســت. ســابقا تحــول در جهــان از عواملي كه تــأثير بســزايي در ايــن تغييــر داشــته،

هــا تــأثير گرفت و بر كنشبيني افراد در تعامل فرهنگ و طبيعت بر همان اساس شكل ميجهان
بيني محلي و زيست بوم ها اين جهان_با  گسست ميان فرهنگ هاي بومي گذاشت.اما امروزهمي

شــناختي كــه جهت فعاليــت انســانيِ وابســته بــه كيهانهميننيز به شدت آسيب ديده است. بــه
اســت. زمــاني كــه برگرفته از تعامل فرهنگ بومي است، كاملا بــه حاشــيه رانــده يــا ناپديــد شده

زيست بوم ها و فرهنــگ بــومي وجــود داشــت ايــن  ساني،وابستگي و كنش ميان فعاليت هاي ان
پيــدا مــي كــرد و  سمت پايداري طبيعت و فرهنگ بــومي جهــتخودي بهارتباط به طور خودبه

ي منسجمي از گرفت. هيچ انفكاك و گسستي در محيط زيست كه مجموعهزيستي شكل ميهم
  شد.عناصر بود، ايجاد نمي

هاي انســاني، بــه خصــوص در حــوزه و فعاليت عمل سيستماتيك فرهنگ، محيط زيست  
گونــه گيرد. امروزه مشكل اساسي، گسست موازيها به موازات يكديگر صورت ميهاي بوم زيست

ختي كــه از شــناهــاي انســاني كيهانزمان اين عناصر در ارتباط بــا يكــديگر اســت. فعاليتو هم
هت ديگري سوق داده شــد. ايــن جگرفت بهفرهنگ بومي و در ارتباط با محيط زيست شكل مي

هاي انساني از فرهنگ بــومي و محــيط زيســت، حداكثرســازي گرفتن فعاليتامر منجر به فاصله
مادي و همچنين رفاه مبتني بر رشد گشــت. شــواهد در مــورد اســتان مازنــدران نشــان  مصرف

دايم رشــد، مادي و پارا گرايي، كشاورزي فوري، توريسم، حداكثرسازي مصرفدهد كه صنعتمي
  داشته است. رفتن فرهنگ بوميحاشيه و به تأثير عميقي بر تخريب و بي تعادلي محيط زيست

ارتباطي كه افراد با محيط زيست دارند يــك ارتبــاط ابــزاري اســت و دغدغــه اصــلي ايــن 
) امروزه جايگاه ٨٨ :١٩٩٩ ،.(باريدكه چگونه مي توان به بهترين نحو از آن بهره برداري كراست

ترين معضــل ايــن اســت مهم محيط ناديده انگاشته شده است.-در ارتباط انسان و نقش فرهنگ
دهد.سطح خطر زماني براي كنشگران اهميــت مــي حد خطر را نشان نمي ،كه هنوز اين گسست

نوع  در عين حال  واحساس شود كنشگران  گسست بين فرهنگ و محيط زيست توسطيابد كه 
زيست بوم و فرهنــگ بــومي ســوق  ي شان به سمت حفظ استمراركنشگران و فعاليت هانگرش 
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گروپ به ما نشان خواهد داد كه چرا وچگونه مــوازي _تئوري فرهنگي مبتني بر مدل گريد يابد.  

بودن فعاليت انساني،فرهنگ بومي و زيست بوم كم رنگ شده و حد خطر براي آن احساس نمي 
 شود.

  ش:پرسشهاي پژوه
گسست جاري در فرهنگ بومي و زيست بوم اســتان مازنــدران موضوع اين تحقيق، بررسي 

  است .در اين راستا مهمترين پرسشهايي كه مطرح مي شود به شرح زير است:
درتعامل فرهنگ بومي و زيست بوم دراستان مازندران چه تغييراتي بوجــود  -١

 آمده است؟
با توجه به تئوري فرهنگي با مدل گريد گروپ چرا اين گسست در حال رخ  -٢

 و چرا گسست به سطح خطر نرسيده است؟ ادن استد
  

  پيشينه نظري تحقيق - ٢
   
  پگرو_تئوري فرهنگي و مدل گريد - ٢-١ 

پردازي ارتباط ميان محيط زيست و فرهنــگ، تــاريخي طولــاني دارد. امــا هاي مفهومشيوه
اســت  هاي مربوط به محيط زيست كه خــارج از تئــوري فرهنگــي مطــرح شــدهها و تئوريبحث

محيطي بيرون از تئــوري فرهنگــي در دو عرصــه مــورد اند. توصيف و فهم مسايل زيستگوناگون
  گيرد:   بررسي قرار مي

  ي آكادميك ـ عرصه١
  ي عموميـ عرصه٢
هــاي تحليــل كه علايق عمومي به مسايل محيط زيســت شــروع شــد ، حوزه ١٩٧٠از دهه 

ي عمومي و چه در عرصه ي آكادميكوزهچه در ح ١٩٩٠ي دههشكل گرفت. در ميانه آكادميك
تري ايجاد شــد. امــروزه توجــه بــه مباحــث و مســايل محــيط زيســت در تنوع و پيچيدگي بيش

يعنــي » ي عمــوميعرصــه«و در » تحليــل«) يعنــي ١٣٧٩بالــت،  د(گولــ» ي آكادميــكعرصه«
  )١٩٩٦:٧٩،است.(ميلتون گسترش يافته» طرفداري«



 ١٨٦..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
فرهنگــي يــاد  -توان از رويكرد تئوريكيل محيط زيست ميبر موارد ذكرشده در تحليعلاوه 

فرهنگي ديــد.  توان در اكولوژيفرهنگي را مي -آغاز رويكرد تئوري،كرد كه تاريخي طولاني دارد
اين رابطــه،  مي يابند. درشان تحول ها در محيط زيستكه فرهنگآن استفرض اصلي اين حوزه
هاي معيشتي و ترتيبات هايي كه تقريباً به فعاليتژگيي فرهنگي، يعني وياستيوارد بحث هسته

 ؛١٩٩٠:٣٧را مطــرح نمــود. (اســتيوارد، مي شودشان مربوط وري افراد از محيطاقتصادي و بهره
  )١٣٩٣:٤٩گوردون،

ي ســازگاري ديگرتئوري فرهنگي در ارتباط ميان فرهنگ و محيط زيست به مسأله ديدگاه
هــاي فرهنگــي، ســازگارپذير ي ويژگييدگاه آن است كــه همــهكند. كانون اصلي اين دتوجه مي

دارند ممكن اســت  شان نگهشان را در تعادل با محيطهايها نتوانند جمعيتهستند. اگر فرهنگ
ــق ٤: ١٩٦٨هريس، شــوند.(دچــار خطــر  ــار ســازگاري را از طري ) از نظــر هــريس فرهنــگ، ك
ــــــي اسيســــــتم ــــــدتي، اعمــــــال شــــــعايري و ســــــازمان گروه نجــــــام هاي عقي

  )١٣٩١،مور؛١٣٨٨،د.(سالزمندهمي
ي ارتباط محيط زيســت و فرهنــگ بــر اهميــت ها و مطالعات معاصر دربارهبرخي از نظريه

عنوان ابزارهــاي اصــلي تواند بــهها ميكند. اين فعاليتهاي فراطبيعي ومراسمي تاكيد ميفعاليت
فعاليت ها بــه طــور ناخودآگــاه  به قول راپاپورت به نوعي اينباشد و بوم -از زيست براي حفاظت

ســازي كنــد.(راپاپورت، نهادينه زيســت شــان  بــر محــيطو كنشگران را  توانند احترام جامعهمي
١٩٨٤.(  

ي فرهنــگ داگلاس دربارهي مريتئوري فرهنگي مرتبط با محيط زيست را ميتوان در ايده
كه قواعد فعاليت را شكل مــي  سازمان اجتماعي را براساس دو متغير او اشكالنيز مشاهده كرد. 

گريــد قواعــد  : ٥٧) ١٩٧٨د.(داگلاس. نامگروپ مي_كند و اين دو متغير را گريدتعريف مي دهد
 نمايد. زماني كــه مــا گريــد بالــا داشــتهانسجام را باز مي سازد. گروپ درجهفعاليت را نمايان مي

پايين افــراد آزادنــد تــا عمــل را شود. اما در گريد هاي افراد توسط قدرت كنترل ميباشيم كنش
همان صورت كه تمايل دارند انجام دهند. در گروپ بالا افراد به جمع وفادارند ، امــا در گــروپ به

تواند اشكال متنوعي از فرم كنند. اين دو متغير ميپايين افراد برحسب منافع خودشان عمل مي
  و سازمان اجتماعي را توليدكند كه عبارتند از:

    مراتبيسازمان اجتماعي سلسله فرم و -١
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كنــد كــه درآن آزادي عمــل و مراتبي را توليد ميگريد بالا و گروپ بالا شكلي سلسله    

  گيرد.ها درجهت منافع جمعي صورت ميشود و فعاليتكنش از مركز قدرت، محدود مي
  فرم و سازمان اجتماعي فردگرايانه -٢

دهــد. افــراد آزادي كامــل گرايانــه را شــكل ميگريد پايين و گروپ پايين فرم سازماني فرد
  كنند.شان را دنبال ميدارند تا بر اساس منافع خودشان عمل كنندو سود شخصي

  گرايانهفرم و سازمان اجتماعي برابر -٣
كند. دراين شكل افــراد اي از سازمان را توليد ميگريد پايين و گروپ بالا شكل برابرگرايانه

  ديگر نمي پردازند.هاي يككنند ولي به تنظيم فعاليتيمنافع جمعي را دنبال م
  فرم و سازمان اجتماعي تقديرگرايانه -٤

كنــد كــه افــراد منــافع جمعــي را دنبــال اي را توليــد ميگريد بالا و گروپ پــايين جامعــه
 :٩١-٨٦)١٩٧٠د.(داگلاس،كردن منافع خودشان را هم ندارنــكنند و آزادي عمل براي دنبالنمي

اندازهاي كه اشــكال متفــاوت ســازمان اجتمــاعي چشــملي تئوري داگلــاس ايــن اســتجوهر اص
انداز فرهنگي واحــدي را در دســت داشــته اي چشمدهند.اگر جامعهفرهنگي متفاوتي را ارائه مي

انداز اش همگن اســت امــا اگــر يــك جامعــه چنــدين چشــمدهندگيدر سازمان باشد؛ آن جامعه
.جدول زير در واقع اين تركيــب را نشــان همگني دارددهندگي نافرهنگي را حمايت كند سازمان

 مي دهد.



 ١٨٨..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
  گروپ- جدول شماره ا:تركيب انواع گريد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شودمي كنترل قدرت توسط افراد هايكنش ←گريد بالا. 
  دارند شانمنافع درجهت عمل آزادي افراد ←گريد پايين. 
  دهندمي شانن را جمع به وفاداري افراد ←گروپ بالا. 
  كنند.وفاداري و منافع جمعي را دنبال نمي افراد ←گروپ پايين 

  
  محيطيگروپ و ساخت اجتماعي خطر زيست -مدل گريد -٢-٢

گروپ اشكال متفــاوتي از ســازمان اجتمــاعي بــا  -در تئوري فرهنگي مبتني بر مدل گريد
ها، سازمان اجتماعي خاصــي گروپ -شود. تركيب گريداندازهاي فرهنگي متنوعي ارائه ميچشم

اندازهاي فرهنگــي مشخصــي وجــود دارد. بنــابراين جوامــع و دهــد كــه درآن چشــمرا شكل مي
اندازهاي فرهنگــي خــاص هاي اجتماعي مختلف بــا چشــمتأثير سازمانهاي اجتماعي تحتگروه

مــع، نظــم ي جوادهنــد. مثلــاً در همــهطور برابر واكنش نشان نميي رخدادها و مسائل بهدرباره

   →تقديرگرايانه     سلسله مراتبي←               

  برابرگرايانه←    →فرد گرايانه  
  برابرگرايانه
....................  

  گريد پايين/ گروپ بالا
* كنشگران منافع جمعي را دنتبال 

  كنند.مي
ديگر را تنظيم هاي يك* فعاليت

  كنند.نمي
 شان دارند.زادي عمل درجهت منافع* آ

  مراتبيسلسله
..................  
  گروپ پايين -گريد بالا

  شود.* آزادي عمل از مركز محدود مي
  ها درجهت منافع جمعي سوق* فعاليت

 يابد.نمي

  فردگرايانه/ بازار
....................  

  گريد پايين/ گروپ پايين
شان را افع* افراد آزادي عمل دارند تا من

  دنبال كنند.
كنند اما شخصي را دنبال مي * منفعت

  كنند.جمعي را دنبال نمي منافع
 .شان دارند* آزادي عمل درجهت منافع

  تقديرگرايانه
..................  
  گروپ پايين -گريد بالا

  كنند.* افراد منافع جمعي را دنبال نمي
شان كردن منافع* آزادي عمل براي دنبال

 دارند.ن
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هــاي برابــر ندارنــد. هــا نگرانيشــود. امــا جوامــع نســبت بــه آناجتماعي با خطرهايي تهديد مي  

ي درك از جهان، نگرش نسبت به رخدادها و پيامــدها) بســته بــه هاي فرهنگي (شيوهاندازچشم
ي كند، متفاوت است. از جملهگروپي كه سازمان اجتماعي خاصي را توليد مي -نوعي مدل گريد

 محيطي، نــزاع و خطرهــاي درونتوان به بيماري، جنگ، جرائم، خطرات زيستين رخدادها ميا
تر از ناككنشگران درون سازمان اجتماعي از برخي خطرها بيم .هاي اجتماعي اشاره كردسازمان

ها (ترس از خطر هاي اجتماعي برحسب اشكال سازمان اجتماعي اين ترسسايرين هستند. گروه
  .)١٩٩٦(ميلتون، دهندنشان مي عنوان خطر واكنشرا بهكنند و آنرا انتخاب ميو رخداد) 

ي جهــان معاصــر ي آسيب محيط زيســت يكــي از خطــرات ترســانندهامروزه نگراني درباره
، تغييــرات انواع گونــه هــا، كاهش منابع، انقراض موجودات، عنوان مثال ترس از آلودگياست؛ به

 شــود كــه درآن جامعــههايي تبديل ميمكانيسم انند ديگر خطرها بهشدن زمين م اقليمي، گرم
به آلودگي زيست محيطي و ترس از خطرهاي مربوط بــه  كند. توجهش را محافظت مينهادهاي

فرهنگي انعكاس متفــاوتي يافتــه و واكنشــي  اندازاجتماعي و چشم شكل سازمان آن، با توجه به
وان مثال در سازمان اجتماعي تقديرگرايانه كه برآمده از گريد بالــا و عنبه. كندمتفاوتي ايجاد مي

محيطي و خسارت زيســت خطر وجود ندارد و صدمه شناخت كافي نسبت به است،گروپ پايين 
شود مراتبي، خطر پذيرفته ميشود. در سازمان اجتماعي سلسلهوارد مي بومتدريج برآن زيستبه

محيطي گيرند، اما دانش نســبت بــه نــوع خطــر زيســتمي يماتيو محققان براي اين خطر تصم
گريــد پــايين و گــروپ بالــا  نيست. در سازمان اجتماعي برابرگرايانه كه مــدل جانبهكافي و همه

ي تكنولوژي و رشد اقتصادي، قادرنــد دادن به خطرات ناشي از توسعهوجود دارد، افراد با اهميت
بينــي خطــر بــه افــراد كمــك نند. در ايــن نــوع نگــرش، پيششان را تقويت كهاي زندگيشيوه

شان را از نو تنظيم و خود را از درون ايمن كننــد. در كندتا خودرا متقاعد كنند كه رفتارهايمي
شــود و سازمان اجتماعي فردگرايانه با مدل گريد پايين و گروپ بالا، خطرها فرصــت قلمــداد مي

ي بازســازي شــود. جــدول زيــر ســاخت اجتمــاعي خطــر تواند منجر به درك بهتر شرايط برامي
  دهد.محيطي را نشان ميزيست

  محيطيساخت اجتماعي خطر زيست :٢شماره جدول 
  
      
  
          

           (گريد)

  گريد پايين/ گروپ بالا
  برابرگرايانه

با اهميت دادن به خطــرات ناشــي از توســعه 
تكنولوزي و رشد اقتصــادي افــراد قادرنــد تــا 
شيوه هــاي زنــدگي شــان را بازيــابي كننــد و 
پيشبيني خطر كمك مي كند تا خودشــان را 
متقاعد كنن كه از نو بسازند و از درون خودر 

 را ايمن كنند

  گروپ پايين -اگريد بال
  مراتبيسلسله            

*خطرپذيرفته مي شود و به همان نسبت نيز 
  تصميمات توسط متخصصان گرفته مي شود

  
 

  گريد پايين/ گروپ پايين
  فردگرايانه

* در تركيب با فاتاليسم خطر زيست محيطي 
  فرصتي براي سود شخصي مي شود

  گريد بالا/ گروپ پايين
  تقديرگرايانه

هــا صــدمه به خطر وجود ندارد، آنشناختي 
انداز و دورنمــاي نــاچيزي بيننــد و چشــممي

 نسبت به پاداش دارند.



 ١٩٠..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
   

محيط  توان ديد در سازمان اجتماعي تقديرگرايانهمي هاي چهارگانهكه در مدل گونههمان
علــت دانــش پــايين و نداشــتن اين رويكرد به نمي شود. درانداز فرهنگي تبديل به چشم زيست
كه چگونه بيني اينپذيرد. پيشگذاري به درستي صورت نميجانبه، هدفانداز وسيع و همهچشم

دهد تقريبا غيرممكن است و كنش متقابــل محــيط زيست و تخريب آن واكنش نشان مي محيط
فرهنــگ  -مبوعنوان مثــال ارتبــاط محــيط زيســتزيست و زندگي افراد صورت واضحي ندارد. به

كنشگران و فعاليت هاي شان ارتباط مذكور را دنبــال نمــي  بومي براي كنشگران مشهود نيست.
كند،زيرا نوعي ديگر از سازمان اجتماعي كه مبتني بر منفعت گرايــي، بــازار و مصــرف اســت بــر 

  فعاليت ها تاثير مي گذارد و در جهت منافع شخصي است.
چنــين فاتاليســتي بــر گسســت افع شخصــي) و همسازمان اجتماعي فردگرا (مبتني بر منــ

فرهنگ بومي و محيط زيست تأثيرمنفي چشمگيري دارد. دراين تأثيرگذاري هم فرهنگ بــومي 
انداز گيرد و فقــدان چشــمشعاع سازمان اجتماعي مبتني بر فردگرايي و فاتاليستي قرار ميتحت

اي كــه تــوان گفــت جامعــهشود. در مجمــوع مــيبوم منجر مي-فرهنگي ؛ به خطر محيط زيست
ترتيب با گريد پــايين وگــروپ فردگرايانه و فاتاليستي سازمان اجتماعي(كه به -درآن اشكال بازار

توانند در تخريب محيط زيســت و گسســت شود) ميپايين و گريد بالاوگروپ پايين مشخص مي
رشــد  ر وبايد توجه داشت كه احساس خطــفرهنگ بومي نقش اساسي داشته باشند. -بومزيست

محيطي به رشد سازمان برابرطلب با گريد پايين/ گروپ بالــا بســتگي دارد. درايــن نگراني زيست
نيروهــاي اجتمــاعي اي  شودوتوليد  گراانداز محيط زيستتوان چشمنوع از سازمان اجتماعي مي

-درجهــت زيســت چنين توجه و آگاهي مــردمي مردمي و همها و نهادهاي داوطلبانهNGOچون
سازمان هاي اجتماعي اي گردد كه به رشــد و توسعه يابد كه منجر به بوم رشد -محيط و زيست

  .كمك مي كندتوسعه چشم انداز فرهنگي در احساس خطر گسست فرهنگ بومي و زيست بوم 
  
  تحقيقروش  - ٣ 

نگارنده در و مشاهده اي است كه  هي زيستروش بررسي در اين نگارش مبتني بر تجربه   
تغييرات در زيست بوم استان مازنــدران و ايجــاد گسســت  .مشاهده استداشته ان مازندران است

در طي سالهاي اخيــر بــه شــدت در ايــن اســتان قابــل  تدريجي بين فرهنگ بومي و زيست بوم
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مشاهده است.اينكه بتوان سطح مشاهدات و تجربي را با رويكــرد آكادميــك بتــوان تحليــل كــرد   

  .  استفاده گرددگروپ _ي فرهنگي با مدل گريدچارچوب تئور سعي شده از
  
  
  تعريف مفاهيم -٣-١
  :تئوري فرهنگي -٣-١-١

ي تحليل در مورد ارتبــاط محيطي چند شيوهاز ديدگاه تئوري فرهنگي، در گفتمان زيست
  فرهنگ و محيط زيست وجود دارد:

  متقابل است. انسان چگونه با محيط اطرافش در كنش-١ 
محلي از طريق فرهنــگ بــه پايــداري محــيط زيســت منجــر _بوميدانش هاي چگونه -٢ 

  شود.مي
هــاي انســاني تحــت تــاثير عوامــل چگونه روابط ميان فرهنگ، محيط زيســت و فعاليت-٣ 

  پذيرد.(تخريب،گسست)گوناگون تغيير و دگرگوني مي
تــوان پاســخي بــراي تغييــرات زيســت محيطــي در ســطح از نظر كــاربردي چگونــه مي-٤
  منطقه اي، ملي و جهاني پيدا كرد.بومي، _محلي

  چگونه چشم انداز هاي فرهنگي به سمت مسائل زيست محيطي سوق مي يابد._٥
بــوم و _تغييــر و گسســت فرهنــگ (بــومي)، محــيط زيســت اين جستار، به تحليل روابــط،

فعاليت انساني و همچنين رويكرد هاي فرهنگــي نســبت بــه مســائل محــيط زيســت در تئــوري 
محــيط زيســت در ســطح و  دهد كه فرهنگ بوميازد. تئوري فرهنگي نشان ميپردفرهنگي مي

هــاي انســاني قــرار گرفتــه و تــأثير تغييــرات و فعاليتمحلي/بومي و حتي جهــاني چگونــه تحت
گيري رفته رفته به سطح سازمان ها نيروهاي اجتماعي را به سمت خود سوق داده است. اين سو

  ر به شكل گيري چشم انداز فرهنگي مي شود. و فرم هاي اجتماعي مي رسد و منج
  گريد: -٣-١-٢

Grيد گر i d( ) گريــد در اتبــاط بــا بحــث ١٩٩٦،لتون.(ميســازدفعاليت را نمايان مي درجه(
ــت، به ــيط زيس ــيوهمح ــيبش ــردم آس ــه درآن م ــاره دارد ك ــاعي و ها و زياناي اش ــاي اجتم ه
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  فرهنگ بومي
  انسان  
    
 محيط زيست  

 سازگاري كنش

ها معتقدند اگر دانند؛ به طور مثال آنهاي اجتماعي مرتبط ميتخطي از نُرم محيطي را بهزيست
  اند به علت عدم پيروي از قواعدي خاص است.به مشكلي دچار شده

  گروپ: -٣-١-٣
) گروپ در خصوص محــيط ١٩٩٦،دهد.(ميلتونانسجام را نشان مي درجه) Groupپ(گرو
محيطــي هاي اجتماعي و زيســتشود كه درآن مردم مضرات و زياناي اطلاق ميشيوهزيست، به

گوينــد: مــا چنــين دهنــد؛ مثلــا ميهاي اجتماعي نسبت ميرا به عدم كارآيي در هنجارها و نُرم
  مشكلي داريم زيرا قواعد اشتباهي براي آن داريم.

  فرهنگ بومي -٣-١-٤
عنوان يــك مكانيســم توان فرهنگ رابهبراساس تئوري فرهنگي مرتبط با محيط زيست مي

و  لقي در ارتباط با فرهنگ وجود دارد: اول اينكــه فرهنــگ واســطهاكولوژيكي درنظر گرفت. دو ت
دارند. يعنــي فرهنــگ بــراي  شان كنش متقابلكه از طريق آن مردم با محيط زيستابزاري است

دســت شــان بهچه كــه از محيطشان ضروري است زيرا بدون آن قادر نخواهندبود تا با هرآنبقاي
كــه فرهنــگ ).دوم اين١٩٩٢(اينگولــد، .شان را بــرآورده ســازندآورند رفاه اجتماعي و فيزيكيمي

متقابــل  كه صــرفاً كــنششوند نه اينشان سازگار ميابزاري است كه از طريق آن مردم با محيط
جا فرهنگ  نقش كنشــي/ ارتبــاطي و سازگارســازي را شان داشته باشند. بنابراين دراينبا محيط
متقابل و انطباق با محيط زيســت يــك منطقــه  تني بر كنشكند. اساسًا فرهنگ بومي مبايفا مي

  ت كه در نمودار ذيل اين كنش را مي توان ديد.اس
 
  
  
  
  
  

  
  جنبه كنشي/ ارتباطي و سازگاري فرهنگ بومي با زيست بوم :١نمودار

هــاي توان گفت فرهنگ بومي استان مازندران در ارتباط با دلالتتعاريف مي با توجه به اين
. اســت وجود آوردهمحيطي در كنش متقابل بوده و مكانيسم ســازگاري را بــهك و زيستتوپولوژي
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ي ارتبــاطي و هــم بوم هم در شــيوه-زيستتوان از فرهنگ بومي سخن گفت كه تأثير مي زماني  

  در انطباق با فرهنگ وجود دارد.
  ومب -محيط زيست -٣-١-٥

، دريــا، جنگــل، منــاطق، رودخانهكه شامل منظور از محيط، محيط زيست غيرانساني است
اي كــه محيط را مي توان فراتر از طبيعت خام نيز در نظــر گرفــت؛ رابطــه .شودجلگه و غيره مي

بــوم -انسان، حيوانات، ارگانيسم و گياهان در يك محيط خاص ايجاد مي كنند مي تواند زيســت
در ارتباط با موجودات مشخصي را به وجود آورد. دراين مفهوم انسان قسمتي از محيط زيست و 

  )١٩٩٩:١٤اري،(ب.ديگر است
شــود. هاي غيرانساني موجــود در كــره زمــين اطلــاق ميطبيعت هم بر انسان و هم بر گونه

ي اصلي كــه در ارتبــاط اي از اين تنهتعريف شده يبوم به زيرمجموعه-كه محيط زيستدرحالي
بــوم بــه -براين محــيط زيســتشــود. بنــابا ارگانيسم خاص يــا وجــودي خــاص اســت گفتــه مي

  تر محلي است. تر انتزاعي بيشيابد و بخشي از جهان طبيعي است كه كمبودگي ارجاع ميخاص
  تمحيط زيسو ارتباط انسان -٣-١-٦

توان فرهنــگ بــومي را در ارتبــاط انســان و محــيط زيســت با توجه به تئوري فرهنگي مي
دهــد قــرار مي اش واسطهميان خود و محيطكه انسان جا فرهنگ چيزي استتحليل كرد. دراين

 -). بنــابراين بررســي ارتبــاط انســان٥٥١ :١٩٨٨ خود را تضمين كند. (كارنيرو، تا امنيت و بقاي
پردازي در ي مفهــومي اصلي و شــيوهمحيط زيست تمركز اصلي تئوري فرهنگي است. سه حوزه

  وجود دارد: روابط ميان انسان و محيط زيست
شود؛ بنــابراين توســط محــيط زيســتش شــكل خود سازگار مي ط زيستانسان با محي .١

 يابد.مي
كند تا با نيازهايش متناســب شــود؛  بنــابراين را با خودسازگار مي انسان محيط زيست .٢

 دهد.كند و شكل ميمحيط زيست را تعيين مي
اي كــه يكــديگر را شــكل شــيوهمتقابــل دارنــد به خود كنش ها با محيط زيستانسان .٣

  دهند.مي
در  هــاي انســانيبراساس تئوري فرهنگي سه عنصر محيط زيست، فرهنگ بــومي و فعاليت

 بودگي است.مكانيسم موازي ها به مثابهكنند و عمل آنكنش و واكنش و سازگاري عمل مي
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  :يافته هاي تحقيق -٤
  معرفي ميدان -٤-١

 ٣٥دقيقه و  ٤٧استان مازندران يكي از استان هاي شمالي ايران است؛ سرزميني كه بين 
 ٥٦دقيقه و  ١٠درجه تا  ٥٠دقيقه و  ١٦درجه عرض شمالي از استوا و  ٣٨دقيقه و  ٨درجه تا 

مربع  كيلومتر ٤/٢٣٧٥٦درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته و مساحتي حدود 
، از غرب به گيلان و از جنوب گلستاندارد. اين استان از شمال به درياي مازندران، از شرق به 

  شود. جبال البرز محدود مي به سلسله
از سلسله جبال البرز و رشته كوه هاي متعدد، رودخانه هاي پرآبي به سمت درياي 

خيز آن استعداد قابل ي حاصلمازندران جريان دارد. مازندران قطب كشاورزي است و زمين ها
جات توجهي براي كشت انواع محصولات مانند: برنج، گندم، حبوبات، پنبه، مركبات و صيفي

  دارد.
مشخصات ذكر شده، تعاملي ميان انسان بومي اين منطقه با زيست بوم آن ايجاد كرده كه 

ك محيط زيست ي گيري فرهنگ بومي منجر شده است.استان مازندراندر طول زمان، به شكل
و بر  فرهنگي و يك محيط زيست بيولوژيكي دارد كه در طول تاريخ در تعامل با يگديگر  بوده

ي معاصر ، موجب ها و رفتارهاي انساني تاثير گذاشته است. اما تغييرات رخ داده در دورهكنش
ه سستي اين پيوند گشته است. اين تحولات كه در برخي مناطق روستايي يه وضوح مشاهد

  گر گسست در حال وقوع در كل استان باشد. تواند  نشانگردد،  ميمي
   گسست فرهنگ بومي و زيست بومروستاهاي استان شاهدي از  - ٤-٢
اي كوچــك از گسســت ايجــاد شــده در ي روستايي استان مازندران، تنهــا نمونــهجامعه   

و زيســت بــوم در آن پيونــد ي معاصر است .امروزه در اين جامعه كه ســابقا فرهنــگ بــومي دوره
ي گذشــته روســتاهاي ايــن اي هســتيم. در دو دهــهتنگاتنگي داشتند، شاهد گسست بي سابقه

 روابط اجتماعي در پيوندعميق با كشاورزي روستايي بــود. استان داراي ويژگي هاي بومي بودند.
و روابــط زمان طولاني اي كه افراد روستايي براي كار كشــاورزي صــرف مــي كردنــد، مناســبات 

در واقع پيوند افــراد  نمود و فولكلور بومي را در بين مردم تعيين مي كرد.اجتماعي را تحكيم مي
كــرد. عامــل ديگــري كــه باعــث تعامــل روستايي با زمين ، مناسبات فرهنگ بومي را تقويت مي

نان هاي بومي بود. در روستاهاي گذشته كودكان و نوجواشد، وجود بازيبوم ميفرهنگ و زيست
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انسان روستايي در مازندران بخــش  در اين بازي ها پيوسته با طبيعت روستايي در تماس بودند.  

زنان و مردان بــه شــيوه  كودكان، عمده تعريف خود را از زمين و طبيعت اطراف خود مي گرفت.
در واقع تعامل انسان، فرهنگ و زيست بــوم  هاي مختلفي با طبيعت كل روستا در ارتباط بودند.

روابــط  بــازي ها،كــار، فولكلــور، هاي مختلــف (كشــاورزي،جامعه روستايي مازندران به شكل در
ساختار خويشاوندي و...) خود را نمايان مي ساخت.اما تغييراتــي كــه در دو ســه دهــه  اجتماعي،

فرهنگ بومي و زيست بــوم ايجــاد كــرده اســت.  اخير رخ داده گسست بزرگي در  ارتباط انسان،
يك، مصرف گرايي، رســانه هــا، مشــاغل جديــد، مهــاجرت بــه شــهرها، مقولــات تحولات تكنولوژ

فرهنگي،رفاه، توريسم، اجراي طرح هاي روستايي مانند طرح هاي هادي و طرح تسطيح اراضــي 
 فولكــور، ساختار خويشاوندي، بازي هاي بومي، و عوامل ديگر بسياري از تعاملات اجتماعي افراد،

ان روستا و طبيعت را تحت تاثير قــرار داده اســت.امروزه ديگــر از كشاورزي طولاني، و ارتباط مي
بسياري از نهادهاي سنتي كه بر تعاون جمعي در روستا  بازي هاي بومي روستايي خبري نيست.

زمان طولاني اي كه افراد روستايي براي كشاورزي صــرف مــي كــرد،  مبتني بود از بين رفته اند.
روستاهاي مازندران با ورود توريست هاي غير بــومي  است. جاي خود را به كشاورزي فوري داده

و خريد زمين هاي روستايي اهميــت و ارزش پــول را جــايگزين ارزش زمــين كــرده و نــوعي از 
  اند.مصرف گرايي جديد را در تضاد با طبيعت و زيست بوم رقم زده

فقدان احساس خطر گسست فرهنگ بومي و بوم زيست با توجه به مــدل  -٤-٣
  گروپ_گريد

كه محيط زيست استان مازندران را بــر مبنــاي تئــوري فرهنگــي و مــدل گريدـــ براي اين
گروپ مورد تحليل قرار دهيم نياز است ببينيم آيا خطر و ترسي از اين گسست فرهنگ بــومي و 

  بوم وجود احساس شده است يا نه؟_محيط زيست
مازنــدران نــوعي از فرهنگــي را محيط زيست در استان  -در بالا اشاره شد كه ارتباط انسان

ايم. ايــن فرهنــگ كــه عنوان فرهنگ بومي نــام بــردهجا از آن با وجود آورده است كه ما دراينبه
بوده است. اما تغييراتــي  بوم گرفته در گذشته در تعامل با محيط زيستاش را از زيستمشخصه

متعــددي مشــاهده كــرد. يكــي از  توان در امورها را ميدر جامعه روستايي رخ داده است  كه آن
دليل ويژگي خاص محــيط زيســت مازنــدران ارتبــاط اين عوامل تغيير استفاده از زمين است. به

جهت همينهاي خــاص خــود را دارد. بــهي طبيعي، ويژگيهاي آن دراين منطقهانسان و فعاليت



 ١٩٦..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
يط زيســت يكــي از نوع فرهنگ توليدشده در راستاي همين بوم بوده است. از نظر طرفداران مح 

؛ ٢٠٠٥.(ترنر،زيســتي و اقلــيم، تغييــر اســتفاده از زمــين اســتترين علــل تغييــرات محيطعمده
تغيير محيط زيست و دگرگوني ارتباط انسان بــا محــيط زيســت يكــي از  ) بنابراين٢٠٠٧موران،
ي بــومي ترين علل تغييرات در فرهنگ بومي يا به حاشيه رانده شــدن آن در يــك منطقــهعمده

بررســي عكــس هــاي  اين تغيير زمين را مي توان در جنگل زدايي منطقــه شــمالي ديــد. ست.ا
توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نشــان  ١٣٨٦تا  ١٣٣٤ساله  ٥٠هوايي دوره 

هكتار از جنگل هاي شمال ايــران تخريــب شــده  ٨٦٧مي دهد به طور متوسط سالانه دو هزار و 
سال آينده در بسياري از نقاط شمال ايران آثــاري از  ٥٠ادامه پيدا كند تا است كه اگر اين رويه 

بــا ايجــاد كشــاورزي نــوين،  جنگل هاي بازمانده از دوران سوم زمين شناسي نخــواهيم داشــت.
مفهوم سنتي استفاده از زمين و نــوع كشــاورزي ســنتي تغييــر اساســي يافتــه اســت. تغييــر در 

هــاي جديــد هاي نوين كشــاورزي و تركيــب آن بــا تكنولوژيهاي سنتي و استفاده از شيوهمدل
هــاي انســاني تــأثير همانند كمبــاين و تراكتــور و  تســطيح اراضــي بــر الگوهــاي ســنتي فعاليت

ســازي زمــان گيري داشته است. تغيير استفاده از زمين امروزه با كشاورزي ســريع و فشردهچشم
مي در اســتان مازنــدران اســتفاده از زمــين را كاشت، داشت و برداشت همراه شده است. افراد بو

  اند.گرايي و توريسم تغيير دادهخاطر نيازهاي اقتصادي، توليد مشاغل، مصرفبه
انســاني تــأثير منفــي  يكي از تحولاتي كه بر ارتباط محيط زيست، فرهنگ بومي و فعاليــت

يريت ســنتي جــاي گذاشته، تغييردر سيستم مديريت آب در استان مازندران اســت. امــروزه مــد
ها بــه عنوان مثال بسياري از چشمهبرداري از آب داده است. بههاي جديد بهرهخود را به سيستم

اي بندهاي وسيعي از منــاطق جلگــهآب.اندهاي عميق و تسطيح اراضي ازبين رفتهعلت حفر چاه
  شده و يا تبديل به اراضي كشاورزي شده است.  خشك

سال اخير ايجاد شده است. هدف اين كه در ده اي جديدي استهكشاورزي فوري از پديده
سازي زمان توسط تكنولــوژي اســت. بــا ايــن روش، نوع كشاورزي بازدهي فوري از طريق فشرده

ســورانده شــده بــه يكهاي سنتي كه موجب تعامل افراد با يكديگر و با محيط زيست ميفعاليت
  اند.شده
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  مديريت آب برآمده از عوامل زير است:تغييرات كنوني در بخش كشاورزي و   

 كشاورزي فوري -١
 هاي پراكندهحفر چاه -٢
 كشاورزي و تسطيح اراضي هاي توسعهطرح -٣
 رفتن مديريت اجتماعي سنتي آبازبين -٤
 هايي چون كمباين و تراكتوراستفاده از تكنولوژي -٥
  رفتن دانش محلي كشاورزان در مورد مديريت آبازبين -٦

ها و اراضي هاي كشاورزي، باغيسم و  افزايش روزافزون خريد زمينعلاوه بر موارد فوق، تور
هــاي انســاني و تبع آن تغييــر فعاليتروستايي توسط گردشگران بر تخريب محيط زيســت و بــه

  تعامل انسان و محيط زيست و فرهنگ بومي اثرگذار بوده است.
رويــه از ســموم و ي بــييكي از مسايل زيست محيطي در استان مورد بررسي ما، اســتفاده

. دور بســياري يافتــه اســترواج  در سال هاي اخيركودهاي شيميايي براي كشت برنج است كه 
ي مجوز تأسيس فروشگاه هاي سموم و كودهاي شيميايي به فارغ التحصيلان مهندســي بي رويه

در . كشاورزي در مناطق كشاورزي و تبليغات در اين زمينه، بازارهاي رقابتي زيادي ايجــاد كــرد
هاي توليد و واردكننده سموم  براي مــزارع كشــاورزي شــكل گرفــت. طي اين دهه، انواع شركت

استفاده از سموم، علاوه بر مضرات انساني، در كاهش گونه هاي جانوري (حتي آبزيان) نيز نقــش 
  داشته است.

ي مازنــدران دهد كه ماهيــت خطــر در زيســت بــوم منطقــهتمام موارد ذكر شده نشان مي
شــود؛ بوم منحصــر نمي-محيط زيستدارد و در حال گسترش است. البته بحران صرفاً به   وجود

انداز فرهنگــي واحــدي را توليــد شــناختي خــاص و چشــمحذف و محو فرهنگ بومي كه كيهان
  آيد.كند نيز خود تهديدي مجزا به شمار ميمي

زيســت و  ي اين اوصاف متأسفانه تخريب محــيط زيســت و گسســت ميــان محــيطبا همه
با توجه به تئوري فرهنگي و فقدان سازمان اجتمــاعي مناســب  فرهنگ بومي در استان مازندران
ت. شواهد فقدان ســطح سطح خطر و ترس نرسيده اس هنوز به در بين كنشگران بومي مازندران

خطر را مي توان در استفاده بي رويه از سموم و مواد شيميايي براي كشــاورزي و فــروش زمــين 
اين امــر نشــان كشاورزي به غير بومي ها براي ويلا سازي و جنگل زدايي هــا و غيــره ديــد.هاي 

فرهنگ بــومي  -تنها در مازندران بلكه در كل كشور با فقدان گفتمان محيط زيستدهد ما نهمي



 ١٩٨..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
ســمت آلــودگي هــوا در پايتخــت و تــر بهرو هستيم. گفتمان محيط زيست در ايران يا بيشروبه 

محيطي جهاني آگــاهي بخشــي شود و يا نسبت به خطرات زيستدهي ميجهت شهرهاي بزرگ
 زيست ـ بوم، فرهنگ بومي،آسيب محــيط زيســت، اين گفتمان نسبت به گسست محيط.كندمي

انداز فرهنگــي بــومي حساســيتي نشــان شناختي و چشــممحوشدن فرهنگ بومي، تقليل كيهان
اي از كنــد و درجــه بتواند فعاليــت را تنظــيم دهد. به همين جهت قواعد و دستورالعملي كهنمي

هــاي در سطح استان مازندران بــه بحث جهت بازنمايد وجود ندارد.انسجام اجتماعي بالا را دراين
شود اما سطح بالايي ندارد و بيشتر تحت تاثير جو حــاكم محيطي توجهاتي نشان داده ميزيست

ي گسســت فرهنــگ اســت و بــه مســئله در مورد مسائل زيست محيطي در سطح ملي يا جهاني
انداز جمعي مناسبي با چشــم رسد در اين استان كنشنظر ميبومي و زيست بوم توجه ندارد. به

محيطي را در سطح خطر مورد توجه قرار دهد، وجود هاي زيستواحد فرهنگي كه بتواند چالش
زدايي، فــروش از زمين، جنگل ها مانند تغيير استفادهندارد. گويا ترس از كاهش منافع و سرمايه

وســاز ويلاهــا و حتــي تبــديل ايــن منــابع بــه افراد غيربومي براي ساخت هاي كشاورزي بهزمين
انقــراض بســياري از ،هاي غيرانتفاعي، آزاد و ...)هاي صنعتي و مؤسسات آموزش (دانشگاهشهرك

اي نرسيده كه بتوانــد رجههاي گياهي و جانوري و صيد بيش از حد پرندگان و ... هنوز به دگونه
و بدين وسيله به محافظــت از  انداز فرهنگي واحد توليد كندسازمان اجتماعي خاصي را با چشم

محيط زيست بپردازد. از آنجا كه شناخت خطرات زيست محيطي به حاشيه رانده شده، نگرانــي 
داز محيطي و گسست فرهنگ بومي و زيســت بــوم بــه صــورت چشــم انــدر مورد تخريب زيست

دهد كه در استان مورد بررسي، با ســازمان اجتمــاعي شود. شواهد نشان ميفرهنگي مطرح نمي
اي بر محور سود و منافع شخصي و فاتاليستي (كه به ترتيب با گريدپايين/ گــروپ بالــا فردگرايانه

ســمت رو هستيم. شكل اين سازمان اجتمــاعي بهو گريد بالا/گروپ پايين مشخص مي شود) روبه
انداز فرهنگي نسبت به محيط زيســت تصاد بازار و مصرف، بدون توجه به فرهنگ بومي و چشماق

  جهت يافته است.
  
تغييرات در رابطه مدل هاي ارتباط انسان (مبتنــي بــر فرهنــگ بــومي) و  -٤-٤

  زيست بوم (محيط)
و انســان در اســتان مازنــدران را مــي تــوان بــا  ي موجود محيط زيســتتغييرات در رابطه

  دلهاي زير تحليل كرد:م
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: در ايــن نــوع ارتبــاط بــه علــت طبيعــت مثابــهمحيط زيست به -ارتباط انسانالف:   

ي مدرن طبيعت وحشــي تغييــر كــرده و تخريــب شــده گسترش ابزار مدرن و مقتضيات جامعه
ي اخير تعامل ميان انسان و طبيعت تا حد زيادي از بين رفته اســت. تســلط دههاست. در دوسه

ي جنبــه ،طبيعت وحشــي مثابهباعث شده محيط زيست بهدوره معاصر بر طبيعت در  بهجانهمه
توان بدون وجود پايــه اوليــه . بنابراين نمياز دست داده استطبيعت  خود را نسبت بهرمانتيك 

، شــكل گيــري يــك ســازمان كه بتواند به طرفداري از طبيعت توجــه كنــديك نيروي اجتماعي 
  اشت.اجتماعي را انتظار د

هــاي متفــاوتي در انــواع : ويژگيفرهنــگ مثابــهمحيط زيست به -ارتباط انسان  ب:
شناســي، منــابع وهــوا، نــوع زمينها عبارتنــد از: آبهاي زيستي وجود دارد. اين خصيصــهمحيط

) ١٩٧٩؛ بــري، ١٩٩٩(رايامونــد،بودن يا نبــودن و ..ايجغرافيايي، جلگه ، موقعيتدريايي، منطقه
برده بر جمعيت، ساختار اجتماعي، فرهنگ و تاريخ تأثير غيرمستقيم دارد. همــين نام هايويژگي

يســت بــوم را بــا فرهنــگ بــومي خــاص در اســتان ز-ها در استان مازندران ارتباط انسانشاخصه
شامل عناصــري  كه محيط زيستي مركزي تلقي حاضر اين استمازندران شكل داده است. نكته

وي با فرهنگ در ارتباطند. براي مثــال در مازنــدران منبــع زمــين بــراي است كه هر كدام به نح
شــوند و بــه كشاورزي وجود دارد؛ بنابراين افراد زيادي از اين منطقــه بــه كشــاورزي وابســته مي

بــه كــار  وقت، كجا و چگونــهكه چهي ايناي دربارههمين سبب عقايد و مناسبات اجتماعي ويژه
چنين ســاختارها و نهادهــايي در طــول تــاريخ بــر همــين آيد. هممي وجودكشاورزي بپردازند به

تأثير اين منبع محيطي زيستي قــرار اساس شكل گرفته است. زندگي اجتماعي كشاورزان، تحت
گيــرد بــه طــور هاي دانشي و شناختي و عقيدتي مشخصي حــول آن شــكل ميگرفته و سيستم

ي افــزايش محصــولات كشــاورزي بــا كه به نحــوهمثال در اين زمينه با باورهايي روبه رو هستيم 
تواند بــر كند.آثار هنري ميپردازند. اقتصاد با كشاورزي پيوند برقرار ميهاي غير معمول ميروش

تأثير عنصري از محيط تواند تحتعبارتي هر بخش از فرهنگ مياساس اين ارتباط خلق شود. به
تعامل محيط زيست ـ فرهنگ بومي و فعاليــت  اما امروزه با گسست موجود در زيست قرار گيرد.

ســبب، در ايــن همينكننــد. بهخود را به خــارج ازايــن تعامــل پرتــاپ مي ها انساني، اين فعاليت
جاي توجــه بــه فرهنــگ بــومي و حضــور گروپ پايين مواجهيم كــه بــه -زمينه، ما با نوعي گريد

. در گذشــته انطبــاق فرهنــگ كنــدسمت منافع شخصي حركت ميانداز فرهنگي واحد؛ بهچشم



 ٢٠٠..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
انداز فرهنگــي ها ، در مجمــوع چشــمبومي، محيط زيست و فعاليت انساني و  عملكرد موازي آن 

گروپ بالا كه هم قواعد -كرد. مدل گريدنفع محيط زيست عمل ميداد كه بهواحدي را شكل مي
محــيط زيســت داد منجــر بــه حفاظــت از ي انسجام اجتماعي را نشــان مــيفعاليت و هم درجه

اي وجــود نداشــت كــه محيطيبــومي مازنــدران خطرزيســت پس به طور كلي در جامعه شد.مي
موجب ترس و نگراني شود. اما با تحولات اخيــر، مــوازي بــودگي فرهنــگ بــومي، زيســت بــوم و 
فعاليت انساني از بين رفته و گسستي را ايجاد كرده است. اما كنشگران اجتماعي ايــن مســأله را 

توان به اين زودي چشم اندازي فرهنگي را انتظــار داشــت اند و به همين سبب نميگرفته ناديده
  دهي شود.اين گسست جهت» خطر بودن«كه به سمت 

هــا، : ايجــاد شــهرها و گســترش آنجامعــه مثابــهمحيط زيست به -ارتباط انسانج: 
در اســتان مازنــدران باعــث ، بازار و عناصر دروني آن مدرنيزاسيون، اقتصاد كاپيتاليستي، مصرف

مثابــه محــيط زيســت به -جاي فرهنگ بومي را بگيرد. گسترش ارتبــاط انســان شده كه جامعه،
شدت بر گسست محيط زيست و فرهنگ بومي تأثير گذاشته و برخورد مستقيم انســان به جامعه

يط زيست به مح -شعاع قرار داده است. ارتباط انسانبا محيط زيست بومي دراين استان را تحت
(بــا حســي  سمت فرهنگ طبيعيگران را بهي اخير توجه كنشويژه در چند دههبه جامعه مثابه

بومي و تخريب محيط زيســت جلــب كــرده اســت. ايــن امــر باعــث شــده  نوستالوژيك)، فرهنگ
ي عمــومي شــود. در واقــع هاي اجتماعي در عرصــهي انتخاباحساس خطر و ترس بخش عمده

داگلاسي ايجاد شده كه تلاش آن بر ايــن هاي آلودگي شعايري مريان مكانيسم ترسنوعي همبه
دهي اجتماعي به رهايي از اين ترس و خطــر دســت يابــد. در برخــي جوامــع است كه با سازمان
نظم اخلاقي مبتني بر اســتمرار نظــم اجتمــاعي حركــت  سمت گروپ بالا به -جديد ميزان گريد

سازد. اگر چه امروزه استان مازندران تبديل د را از اين خطرات دور ميكند و بدين وسيله خومي
ي مبتنــي بــر مــدل گــروپ بالا/گريــد اي  مدرن شده اما سازمان اجتماعي برابرگرايانــهبه جامعه

پايين، در جهت كاهش خطرات ناشي از توسعه تكنولوژي و رشد اقتصادي بر تخريب زيست بوم 
اجتمــاعي  اي از ســازمانريد پايين و گــروپ بالــا شــكل بازارگونــهشناختي در آن وجود ندارد. گ

زنــد. شخصي و عــدم كنتــرل بــر بــازار و... حــرف اول را مي توليد را ايجاد كرده كه در آن منافع
كردن ي درختــان جنگــل، آلــودهرويــهبي هــاي كشــاورزي بــراي ويلاســازي، قطــعفــروش زمين

از مــواد  هاي زيستي، اســتفادهبه گونه بدون توجه توسعههاي ي طرحرويهها، تسريع بيرودخانه
تلاش حاميان مدل بــر آن اســت  مدل ذكر شده است. دهندهو... نشان سمي و كودهاي شيمايي
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كــه ي قابل توجه ايــن اســت بوم به سطح خطر و ترس و نگراني نرسد. نكته_كه معضلات زيست  

كنــد و آن فرهنــگ صــورت مــوازي عمــل نمي سطح هم به ارتباط انسان و محيط زيست دراين
شــود. ايــن امــر رنــگ ميشــدت كماند بهشان با آن زيستهگران در تاريخ فرهنگيبومي كه كنش

اگرچــه آگــاهي و دانــش، محصــول  بوم و فرهنــگ بــومي اســت.-بحراني مضاعف بر خطر زيست
از فرهنگــي اســت، امــا اندهاي اجتماعي با چشــمي نيروها و سازماندهندهجامعه(مدرن) و شكل

اجتمــاعي و هشــدار خطــر  متاسفانه در استان مازندران اين آگاهي موجب شكل گيري ســازمان
  زيست بوم و فرهنگ بومي نشده است.

 
   نتيجه و بحث - ٥

  گسست فرهنگ بومي و زيست بوم به سطح خطر نرسيده است؟ چرا
دن بــه ســطح خطــر علت اينكه گسست فرهنگ بومي و زيست بوم با وجــود خطرنــاك بــو

شود. از نظر تئوري فرهنگــي مــردم، خطــر را نرسيده است با توجه به تئوري فرهنگي تحليل مي
هاي خاصي از زندگي منطبق سازند. انتخاب خطر غالبا تحــت كنند تا خود را با شيوهانتخاب مي

م و سازمان تاثير سازمان اجتماعي و فرم اجتماعي در جامعه بوجود مي آيد. در جامعه اي كه فر
اجتماعي در جهت انتخاب خطر گام بر نمي دارد آن خطــر توســط مــردم بــه يــك چشــم انــداز 
فرهنگي تبديل نمي شود.از ميان چهار سازمان اجتماعي ذكر شده، در فرم اجتمــاعي برابرطلــب 

كنند و براي رفع معضل اقــداماتي انجــام ميدهنــد. حــال مردم خطر زيست محيطي را درك مي
ست كه فرم و سازمان اجتماعي چگونه ايجاد مي شود و چگونه خطــري چــون خطــر سوال اين ا

  گردد؟محيط زيستي به عنوان چشم اندازي فرهنگي مطرح مي
شود كه مردم به درك و دانشي از مسائل انداز فرهنگي تبديل ميزماني خطر به يك چشم

هاي اجتمــاعي گيري فعاليتي شكلاجتماعي اطرافشان برسند. اين دانش، به مرور اساس و پايه
يابند، بســتگي دارد. آنان مي گردد.اين رويه به نيروهاي اجتماعي كه در بستر جامعه پرورش مي

ها و ايدئولوژي هــايي NGOاين نيروهاي اجتماعي عبارتند از: جنبش هاي اجتماعي ، انجمن ها، 
انداز فرهنگي در مورد خطــر ي سازمان اجتماعي اوليه و به تبع چشم كه مي توانند توليد كننده

گسست فرهنگ بومي و زيست بوم باشد. در استان مازندران به تغييــر شــديد فرهنــگ بــومي و 
زيست بوم اهميت خاصي داده نمي شود. در واقع تغيير اجتماعي (يعني ظهــور ســازمان و فــرم 



 ٢٠٢..............................................نبوم در استان مازندرا-ست فرهنگ بومي و زيستتحليلي برگس
تمــاعي (يعنــي كاســتي در اعتقــاد بــه اشــكال اج اجتماعي ) به يك تغيير فرهنگي وابسته است 

گــردد كــه افتد ســازماني اجتمــاعي انتخــاب ميموجود). زماني كه اين تغيير فرهنگي اتفاق مي
شود. در چشم انداز فرهنگــي ثانويــه اســت كــه منجر به چشم انداز فرهنگي ديگري (ثانويه) مي

انتخاب خطر به سمت معضلات زيست محيطي و اقدامات سازنده جهت رفع مشكلات آن، جهت 
  يابد.مي
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