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Abstract 
The aim of this comparative - descriptive study was to 
compare extension philosophy with ethical and envi-
ronmental theories in order to find a strategy for rural 
environment management. Analysis and comparison of 
the environmental viewpoints revealed that some philo-
sophical principles of extension is in direction of envi-
ronmental theory but extension have not been benefited 
from these principles to protect rural environment and 
haven’t attention to environmental protection in favor 
of production. According to the problems of rural envi-
ronment, goals and functions of extension need to be 
updated and changed to solve this problems. Therefore, 
Islam philosophy and the viewpoints of environmental-
ism such as deep ecology, greens, social ecology, and 
bio-regionalism can guide extension in solving envi-
ronmental issues. Analysis of the documents showed 
that extension should emphasize moderation, diversity, 
balanced development, development of human capaci-
ty, enhance productivity, promoting environmental eth-
ical-religious values and respect to nature alongside 
emphasis on indigenous knowledge, leadership of local 
leaders, people participation, support of popular organi-
zation, foresight and systematic thinking until to 
achieve sustainable agricultural development and ulti-
mately a balanced development of local communities. 

Keywords: Extension Philosophy, Environmental The-
ories, Rural Environment, Balanced Development of 
Local Communities. 

 چکیده
هـاي  توصیفی حاضر، مقایسه فلسفه ترویج بـا نظریـه   –هدف از مطالعه تطبیقی

زیستی به منظور یافتن راهبردي در جهت مـدیریت   هاي محیطاخالقی و دیدگاه
زیستی و مقایسـه ایـن    هاي محیطزیست روستایی است. تحلیلی بر دیدگاه محیط
دهد با توجه به اینکه بعضی از اصول فلسفی ترویج در جهـت  ها نشان مینظریه

زیســتی اســت، امــا تــرویج از ایــن اصــول بــراي حفاظــت  هــاي محــیطنظریــه
یش تولیـد،  زیست را به نفع افـزا  زیست روستایی بهره نبرده و حفظ محیط محیط

زیسـت روسـتایی،    دهد. با توجـه بـه معضـالت محـیط    کمتر مورد توجه قرار می
اهداف و وظایف ترویج براي حل این معضالت، نیازمند بـه روز رسـانی و تغییـر    

شناسـی   گرایـی ماننـد بـوم   زیسـت  هاي محـیط هستند، لذا فلسفه اسالم و دیدگاه
توانـد راهنمـاي   زیسـتی مـی   گرایـی شناسی اجتماعی و منطقه عمیق، سبزها، بوم

نگرانه بر مسـتندات نشـان   زیست باشد. تحلیلی ژرف ترویج در حل مسائل محیط
هـاي انسـانی،   داد که ترویج باید اعتدال، تنوع، توسعه متـوازن، توسـعه ظرفیـت   

زیستی و احترام  دینی محیط -هاي اخالقیوري در تولید، ترویج ارزشارتقاء بهره
تکیه بر دانـش بـومی، رهبـري رهبـران محلـی، مشـارکت       به طبیعت را در کنار 

نگري و تفکر سیستمی مـورد  هاي مردمی، آیندهمردم، حمایت از تشکیل سازمان
تأکید قرار دهد تا دستیابی به توسعه پایـدار کشـاورزي و نهایتـاً توسـعه متـوازن      

 پذیر گردد.جوامع محلی امکان

زیسـت محـیط زیسـتی،   طهـاي محـی  فلسـفه تـرویج، نظریـه   واژگان کلیدي: 
 .روستایی، توسعه متوازن جوامع محلی
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 مقدمه
عـالوه بـر    ،هـاي مختلـف  وري در زمینهاهاي علمی و فنپیشرفت

براي بشر، مشکالتی با خود به همراه آورد کـه   انکار غیرقابلد یفوا
اسـت  زیسـت  محـیط مسائل و مشکالت مربوط به  آنها ترین مهم

)Ghasemi & Alavi Moghaddam, 2009(.  بـدون 
هـاي  دیشـه ی حال حاضـر، نتیجـه ان  زیست محیطهاي شک بحران

 اوسـت انسان و معلول کژاندیشی فکـري   طلب توسعهنگر و مادي
)Hosseini, 2006&Amigh .( در حال حاضر انسان به عنوان

 نوعی بهباعث تخریب طبیعت شده، بلکه  تنها نهجو موجودي سلطه
 سـازد بیگانگی از آن دچـار شـده کـه او را از طبیعـت دورتـر مـی      

)Kiani Haft Lang, 2005.( 
جداي از  زیست که حل مسائل محیط بر این باورند رانمتفک

ــی  ــور فن ــامل رویکردهــاي      ،ام ــدي ش ــرد جدی ــد رویک نیازمن
ــه ــناختی جامع ــفی و  ش ــی، فلس ــره، اخالق ــت غی  Alavi( اس

Moghaddam & Ghasemi, 2009: 51،( طرح مباحث  لذا
اومانیستی  ،هاي مادي بدان روست که نگرش زیستی اخالق محیط

ت، دانـد، در مـدیری   محور همه امور را انسان مـی  و لیبرالیستی که
فرومانده است. در این میان گام  زیست حفظ و ارتقاي منابع محیط

، همانـا تغییـري اسـت کـه در درك مـا از      زیست محیطحفظ  اول
ولیت ما نسبت به آن پدید آمده است. ئنقش و مس طبیعی و محیط

هـاي   ارزششــود کـه   زمانـی برداشته مـی  ،گام دوم این عرصـه
زیست، فراگیر و جهانی شـود و از سـوي    اخالقی مربوط به محیط

 صـورت  ایندر غیر  .تب پذیرفته و رعایت شونداجوامع و مک همه
زیست دامان همه  محیط ارتباط بادر  اخالقی ضدپیامدهاي اعمال 

 ,Nabavi & Shahriari( گرفـت ها و جوامع را خواهـد   انسان
ــال .)70 :2014 ــر در س ــاي اخی ــالق   ه ــد اخ ــاهیمی مانن مف

انـد. اخـالق   ی توجه زیـادي را بـه خـود جلـب کـرده     زیست محیط
هـاانسان اخالقی رابطه است که فلسفه در ايرشته یزیست محیط

زیسـت محیط اخالقی وضعیت و ارزش همچنین و زیست محیطبا 
بســیاري از  .)Brennan & Lo, 2015( کنــدمـی  مطالعـه  را

ی با زیست محیطاند که اخالق دواري کردهنویسندگان اولیه ابراز امی
اي از اصول به ما کمک کند تا رابطه ما با دنیـاي  تجسم مجموعه

انـد،هاي اخالقی سـنتی نادیـده گرفتـه   طبیعی در راهی که نظریه
انسان متمـدن بـا    در این صورت،. )Moran, 2012( شودترمیم 

اخالق برخورداري از هنجارهاي اخالقی و فرهنگی مشترك مانند 
رفتـار   زیسـت  محـیط ها در رابطـه بـا   با دیگر انسان یزیست محیط

ــه ــی  معقوالن ــان داده و م ــود نش ــري از خ ــراي  ت ــد ب ــظ حتوان ف

کـه  آني موجود در هاپدیده و سایر موجودات زنده و زیست محیط
 هستند، تالش کند. 1ارزش ذاتی داراي همگی

ی سـت زی محـیط در این راستا، مناطق روستایی نیز تحت فشـار  
 هسـتند ، به ویژه از نظر تشدید و گسترش کشـاورزي  توجهی قابل

)Halim, 2001 ترویج کـه بـه دنبـال توسـعه     ). به همین دلیل
وضـعیت   سـازي  مشـهود نقـش مهمـی در   جوامع روستایی است، 

رغم ایـن  ). علیRoling & Pretty, 1996( دارد زیست محیط
، شـده  ارائـه فنـی  هاي نیاز، معموالً خدمات ترویج دولتی و مشاوره

 Spies et( ندارنـد تمرکـز   زیست محیطکافی بر مسائل  اندازه به
al., 2001نیازمند اي ). به همین دلیل خدمات ترویجی و مشاوره

براي  یزیست محیطهاي جدید در سطوح فردي، سازمانی و ظرفیت
 ,Magoro & Hlungwani(هاي فعلی هستند با چالشمقابله 

هـاي  اییانی کـه از ارتبـاط بـین فعالیـت    ). وجود روست89 :2014
هاي پایداري آگاه باشند از ضرورت زیست محیطتولیدي و کیفیت 

 ,Ellefson & Hibbard( گـردد محسـوب مـی   زیسـت  محیط
ضرورت دارد تا تـرویج بـراي حفاظـت از منـابع     بنابراین  ؛)2002

کشـاورزي بـر    هـاي تولید و اطمینـان از مخـرب نبـودن فعالیـت    
-در فعالیـت  یزیست محیطجایگاه مناسبی به اخالق ، زیست محیط

 & Abedi-Sarvestani( دهــدهــاي خــود اختصــاص   
Shahvali, 2009: 120.( 

آیا ترویج توانایی و قابلیت حفاظت از  این است که سؤالحال 
ی را در زیست محیطمبانی ترویج  زیست روستایی را دارد؟ آیا محیط

ی در زیست محیطهاي دیدگاه خود جاي داده است یا نیاز دارد که از
روستایی و همچنـین توسـعه کشـاورزي     زیست محیطزمینه حفظ 

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسـی میـزان     پایدار بهره گیرد
 جهـت ی زیسـت  محـیط هاي نزدیکی ارکان فلسفی ترویج به نظریه

 زیست محیطهدایت ترویج در دستیابی به راهکاري براي مدیریت 
 شد. روستایی انجام

 پژوهش شناسی روش
توصـیفی اسـت. در    –تطبیقـی مطالعـات  از نـوع  پژوهش حاضـر  

ها در کنار هم و بـه منظـور تعیـین نقـاط     مطالعات تطبیقی پدیده
 & Alvani( یرنــدگقــرار مــی یموردبررســتشــابه و تفــاوت 

Hamidi, 2002: 293 .( در این پژوهش نیز با بررسی و تحلیل
، زیسـت  مـرتبط بـا محـیط   هاي سفهها و فلعمیق بعضی از نظریه

 ایـن  مسـئله اصـلی  ینکـه  ااصلی آنهـا اسـتخراج شـد.     يها مؤلفه
بینند؟ را در چه می زیست محیطنظریات چیست و ریشه مشکالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intrinsic value
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در توجه به چه عـاملی نهفتـه اسـت؟     زیست محیطحل مشکالت 
و  تواند باشـد؟ در جامعه کنونی چه می زیست محیطمسائل  حل راه

 هـا دسـت یافـت.   حـل تـوان بـه ایـن راه   اصولی میاز طریق چه 
دستیابی به  به منظوربا ارکان فلسفی ترویج  ها مؤلفهاین  یتدرنها

 .مقایسه شد روستایی زیست محیطمدیریت راهکاري براي 

 هاي پژوهش یافته
 یزیست محیطهاي دیدگاه تکاملی روند

ـاي اخالقـی مـواردي طبیعـی محسـوب      در فرهنگ اساطیري، ارزش ه
 گرفته شکل محیط پیرامونش و ارتباط متقابل انسان بر پایه که شدندمی

 را و ... روح محافظ خود هر درخت، چشمه، نهر، تپه عهد، این در .بودند
ـاهر طبیعـت   داشت و بسـیاري  آب و ... مقـدس   خورشـید،  ماننـد  از مظ

ـا پرسـتش مـی   الهـه  صـورت خـدایان و   بـه  و شـده  شـمرده   شـدند ه
)Haghshenas & Zakeiri, 2008: 24 بعــدازاین دوره، دوره .(

همـه   میزان شعار انسان با بار سوفسطائیان اولینگرایی مطرح شد. انسان
. )Gaarder, 2005: 78( اندیشـه دانسـتند   چیزهاست، انسان را محور

دارنـد و   یوحقـوق  ها هستند که حقبر اساس این دیدگاه، فقط این انسان
 گیـرد  مالحظـه قـرار   صالح ایشان موردزیست باید م در استفاده از محیط
و دیگـربـوده   داراي ارزش ذاتـی  موجودي است که بنابراین انسان تنها

ـایالت ابزاري بـراي وصـول بـه     موجودات ـان تلقـی   تم شـوندمـی  انس
)Wenz, 2001: 261-285( .همـه  در طبیعت که است معتقد ارسطو 

ـان  غیـر  ارزش شده و آفریده انسان خاطر به خاص طور به چیز ـا انس  در ه
ـات  در .)Brennan & Lo, 2015( اسـت  ابـزاري  صـرفاً  طبیعت  ادبی
ـایز وجـود دارد کـه    ذاتی ارزش و 1ابزاري ارزش زیست بین محیط  از تم
 بـه  اسـت کـه   چیزهایی ارزش اولی. برخوردار است توجهی قابل اهمیت
ـار مـی    اهـداف دیگـر   برخـی  پیشـبرد  بـراي  ابزاري عنوان  رونـد، بـه ک

 نظر صرف هدف هستند، خود که است چیزهایی ارزش میدو که درحالی
ـار گرفتـه شـوند     نیـز  دیگر اهداف براي ابزاري عنوان که به این از  بـه ک
)Ibid.(  فایـده  لـذا   و ارزشی ابزاري دارد اقتصاد، محیط طبیعی دیدگاهاز

کمـکهاي بشـري ارضاي خواسته هصرفاً تا جایی است که ب آنداري 
ـان  ،گسترش این مفهـوم  ر تقویت ود). Barry, 2001( کند ـاي  جری ه

ـا  کــه در رأس  ،اندتاریخی و فلسفی غرب تأثیر بسیار عمیقی نهاده  آنهـ
همـی وان ـب ـاي اگزیستانسیالیسـتی و اندیشـه  ، هاي امانیستیجریان ـت  ه
ـائل محـیط    قرون گذشـتهگرایی سود ـاره و نفـوذ آنها بـه مس زیسـت اش
 ).Fahimi & Mashhadi, 2010: 199( نمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Instrumental value

ویکـردر چیزي است که 2مبارزه براي غلبه بر دیدگاه انسان محورانه
 شـود ارزش ذاتی براي طبیعت نامیده می در نظر گرفتنو  طبیعت محور

)Moran, 2012  ــوج ــتین م ـارز نخس ــه بـ ــرای ). مشخص ــه ش گ ب
توجه به بقاي گونه انسان است یعنـی ازآنجاکـه تخریـب     زیست، محیط
گـذارد، بایـد نگـران بـود و     تأثیر منفی مـی  زیست بر حیات انسان محیط

 & Haghshenas( براي کاهش آن اقدام به وضع نظام اخالقی نمود
Zakeiri, 2008: 25.( 

ـات دیگـر کهبل هاانسان تنها نهاخالقی هاي نظریهدر برخی از  حیوان
ـاي  هسـتند. برخـی اخـالق    مالحظه قابلنیز به لحاظ اخالقی مهم و  ه

هاي مختلف به لحاظ اخالقی اهمیت واناتی از گونهجانور محور براي حی
ـاوتی قائـل   بعـدها  بـه همـین دلیـل     .)Carson, 1962: 75( انـد متف

همه موجودات زنده به لحاظ اخالقی مهم  نظریاتی مطرح شد که در آن
-قرار نمـی  مرتبه کیدر  همه این موجوداتکه هرچند  .ندشدقلمداد می

ـله سل ) دیـدگاهی 1987( آتفیلـد گیرند.  آن همـه   در دارد کـه  مراتبـی  س
موجودات داراي ارزش ذاتی هستند، اما ارزش ذاتی بعضی از آنها (ماننـد  

ـالت   در د). Attfield, 1987( ها) بیشتر از بقیـه اسـت  انسان یـدگاه اص
ـالت ویـژه   دهنده به حیات، گونه اي هاي مختلف گیاهی و حیـوانی از اص

ی باالترین ارزش اخالقـی را  به عبارت دیگر تنوع زیست ندستهبرخوردار 
ی طـورکل  . بـه )Cunningham et al., 2003زیسـت دارد (  در محیط

ـاي محـیط  توان ایـن رونـدها را در تکامـل فلسـفه    می زیسـتی غـرب    ه
 ).1 شماره (جدول مشاهده کرد

 & Haghshenas(زیستی غرب محیط هايدیدگاه تکاملی روند. 1جدول 
Zakeiri, 2008: 26( 

 اساس دوره

 ترس از طبیعت متقدم گراییطورهاس

 جاندارانگاري طبیعت متأخر

 هاي معاصر غربیانسان متقدم گراییانسان

هـا و همچنـینتمام فرهنگ متأخر
 هاي آیندهنسل

 توجه به اجزاء طبیعت متقدم گراییطبیعت

حیات به صورت یـک واحـد    متأخر
 یکپارچه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Anthropocentric



 هاي محیط زیستی: راهبردي براي...مقایسۀ تطبیقی ارکان فلسفی ترویج با نظریه و همکاران، پورقاسم

44 

ز طبیعــت و دهــد کـه دوره تــرس ا رونـد تکــاملی نشـان مــی  
هـاي  و سـپس دوره  بربستهاز جامعه رخت  مرورزمان به 1آنیمیسم

 حاکم شده اسـت. هرچنـد کـه ایـن دیـدگاه      برجهان محور انسان
ی از مناطق دنیا حاکم است، امـا جهـان کنـونی    همچنان در بعض

دریافته که نباید طبیعت را به نفع انسان نادیده بگیرد کـه نتیجـه   
بـرکره زمین نیست. به همـین دلیـل   آن چیزي جز نابودي کامل 

انسـان در طبیعـت و نحـوه مـدیریت      کـاري  دسـت اساس میزان 
هـاي  اسـطوره « عنـوان ، نظریـات مختلفـی تحـت    زیسـت  محیط
 عمـومی  باورهاي به طبیعت هايافسانهاست.  شده ارائه 2»طبیعت
 ,Steg & Sieversاشـاره دارد (  یزیست محیطمسائل  به نسبت

2000: 254(. 
 .اسـت  فردگرایـان  دیـدگاه  3خطـر خـیم یـا بـی   وشطبیعت خ

 بازیـابی هـر   به و قادر بخشنده را طبیعت تجارت، جهان ،یجهدرنت
 طبیعـت . )Thompson et al., 1990( یردگمی نظر چیزي در

 بر این نظرند شود. فردگرایانمی دیده پایدار تعادل یک صورت به
. هسـتند  کنتـرل  لقاب بوده و منابع و نیازها هر دو که منابع فراوان

 بنـابراین  آینـد می به وجود جدید اورانهفن هايحلراه آنان معتقدند
 احسـاس  شـده و  ناراحـت  زیسـت  محیط مشکالت به خاطر کمتر

از طریق تغییـر رفتـار    زیست محیط حل مشکالت مسئولیتی براي
 فردگرایانـه  اجتمـاعی  روابـط  بـه  خـیم طبیعت خـوش  .خود ندارند
 آنها نظام منطقی ریسک مدیریت اتژيبخشد. استرمی مشروعیت

 برابـر بـراي   فرصـت  و بـازار  نیروهاي به شدت به هاآن است بازار
 .)Steg & Sievers, 2000: 251-253دارند (باور  همه

است. طبیعت  5گرایاندیدگاه سلسله مراتب 4مدارا طبیعت اهل
 .باشـد میچیز  همه با آمدن کنار به قادر پذیر واهل مدارا، انعطاف

 دهد، مشکالت رخ غیرطبیعی ايدر مواقعی که پدیده حال، این با
 ,.Yazdanpanah et alهسـتند (  کنتـرل  قابـل ناشـی از آن  

 کمیـاب  منـابع  با ناپایدار تعادل یک شکل به طبیعت. )6 :2012
 کـه مشـکالت   اعتقاددارنـد گرایـان   مراتـب  سلسـله  .شودمی دیده

 دانش اساس بر تی ودول مقرراتکمک  به توانمی را زیست محیط
 اجتمـاعی  بـه روابـط   کرد. طبیعت اهـل مـدارا   کنترل کارشناسان

پایـدار   رشـد  آنـان  استراتژي. بخشدمی مشروعیت مراتبی سلسله
 اسـت، چـون   داده قـرار  منابع را هدف کنترل مشیخط است. این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Animism
2. Myths of Nature
3. Nature benign
4. Nature tolerant
5. Hierarchist

 & Stegشـود (  کنتـرل  توانـد نمـی  که نیازها باورند این آنان بر
Sievers, 2000: 253(. 

 تساوي گرایان .است 7گرایان تساوي ، دیدگاه6دوام یب طبیعت
 انسان يکار دست دقت مدیریت شود و طبیعت باید به که معتقدند

 Yazdanpanah etشود ( منجر فاجعه به هرلحظهدر  تواندمی
al., 2012: 6(. از نظـر آنهـا  د. داننـ مـی  را نامتعادل طبیعت آنها 

 کنتـرل  قابلنیازها  برخالف منابع و است اتمام طبیعی رو به منابع
 کـه  آنجـا  تا بوده مرتبط گریزي با ریسک زودگذر نیست. طبیعت

 دیـده  ناعادالنـه  و برگشـت  یرقابلغ پنهان، صورت به خطرات این
 و هسـتند  نگـران  بسـیار  زیستی محیط از مشکالت مردم .شودمی
 حـل  بـه  خـود  سطح نیازهاي کاهش با توانندمی کنند کهمی فکر
 روابـط  بـه  زودگـذر  طبیعـت  .کننـد  کمک زیست محیط التمشک

 هـاي اسـتراتژي  .بخشـد مـی  مشـروعیت  طلبانـه  برابري اجتماعی
 حـال  هاينسل نتایج براي ، برابريگرایانریسک تساوي مدیریت

 بـه اتمـام   شـود منـابع رو  می تصور ازآنجاکه .باشدآینده می نیز و
 اسـت  اي فـرد نیازهـ  ، کنتـرل حـل  راه به همین علـت تنهـا   باشد،

هستند  جامعه فرد و رفتار در اساسی خواستار تغییرات آنها بنابراین
)Steg & Sievers, 2000: 253(. 

هـا. فتالیسـت 9هاسـت دیدگاه فتالیسـت  8مزاج دمدمی طبیعت
 و وغریب یبعج طبیعت که کنندمی (معتقدان به سرنوشت) فرض

 :Yazdanpanah et al., 2012اسـت (  تغییر همیشه در حال
اثربخشـی   فاقـد  و مدیریت غیرقابل یک سیستم دهنده نشانو  )6

 نـه  آنهـا  ،رو یـن ازا .)Steg & Sievers, 2000: 253اسـت ( 
کـار اشـتیاق دارنـد،     این انجام به نه کنند وطبیعت را مدیریت می

ــد چــون ــن کــار هــیچ کــه معتقدن ــاوتی ایجــاد نمــی ای ــد تف کن
)Yazdanpanah et al., 2012: 6بــه  نــابعم و ). طبیعــت

 ،آنـان  بـر اسـاس تصـور    .شـود می دیده بینی پیش یرقابلغصورت 
 روابـط  مـزاج دمـدمی  نیسـتند. طبیعـت   کنتـرل  قابل منابع و نیازها

 ,Steg & Sieversکنـد ( مـی  جبرگرایانـه را توجیـه   اجتمـاعی 
 10افزایـی  هم در زیست محیط ، مدیریتطورکلی به .)254 :2000

بنابراین باید  باشد،می ل در آناختال و تخریب در نه وهست آنچه با
در طبیعـت حفـظ    یزیسـت  محیط جریان که اي عمل شودشیوه به

احترام بـه طبیعـت و    ه همین علتب ).Mathews, 2003( شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Nature ephemeral
7. Egalitarians
8. Nature capricious
9. Fatalist
10. Synergy
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کـه هـر    اسـت مهـم   زیست محیطتبادل سازنده با آن در مدیریت 
 .اندی به نحوي به آن پرداختهزیست محیطیک از نظریات مختلف 

زیست بـا   ي مرتبط با محیطهانظریات و فلسفهتحلیلی بر 
 تأکید بر جایگاه آن در کشور

مشـکالت   بـوده و طبیعـت   جاري بودن روح در معتقد بهآنیمیسم 
ـانگی  پوزیتیویسـتی و از خـود   را ناشی از تفکر زیست محیط ـان بیگ انس

 Horkheiner( داند که سبب شده تا انسان بر طبیعت چیـره شـود  می
& Adorno, 1969; Brennan & Lo, 2015(  از نظـر  ؛ چراکـه

ـادي اسـت و      تفکر پوزیتیویستی، محیط زیست، منبعی بـراي رشـد اقتص
ـابراین   .ي همه مشکالت را حل خواهـد کـرد  فناورمعتقدند که علم و  بن

 از طریـق تغییـر رویـه    زیست محیطآنیمیسم به دنبال غلبه بر مشکالت 
ـان  زیست، جان انسان نسبت به محیط  بخشـی بـه طبیعـت    گرایی و ج

)Brennan & Lo, 2015باشـد. بعیـد   ) و ممانعت از قهر طبیعت می
رسد که در حال حاضر چنین دیدي در کشور ما وجـود داشـته   به نظر می

ـارج از تـوان       باشد چراکه اکنون بهره ـابع و خ بـرداري بـیش از حـد از من
ـ  طبیعت و همچنین دخالت در طبیعت، جزء جدایی ه ناپذیر زندگی مردم ب

تـأثیرهاي ترویج نیز در این زمینه بـی ویژه مردم روستایی شده و فعالیت
باشـدشود بسیار بیشتر از آنچه مینبوده است. آنچه از طبیعت گرفته می

بستان بین انسان و طبیعـت،   -شود و در بده که به طبیعت بازگردانده می
در این طبیعت است که ضرر دیده است. به همـین دلیـل، ایـن نظریـه     

توانـدزیست در کشور ما به ویژه در مناطق روستایی مـی  حفاظت محیط
 موردتوجه قرار گیرد.

ـاعی  دگرگـونی  طرفـدار  1اجتماعی شناسی بوم  غیـر  جهـت  در اجتم
 ,Bookchin, 1995( هسـتند  غیرمتمرکـز  مراتبـی و جوامـع   سلسله
ـاعی  جنـبش  یـک  زیست محیطاز نظر بوکچین ). 1982  و اسـت  اجتم

ـام مــشکالت  باشد، لذا می اجتماعی مشکالت برابر در آن مشکالت تم
. بـه همـین دلیـل    شـوند زیست از مشکالت اجتماعی ناشی مـی  محیط

 چـون  اسـت.  مـدنظر  زیست محیط خطوط راستاي در اجتماعی بازسازي
 .)Bookchin, 1995است ( یکدیگر به وابسته طبیعت و انسان آزادي

جامعـه از طریـق اصـولی    هاي اجتماعی و سـپس کـل   تغییر در سازمان
و ارتباطات مقـدور خواهـد بـود     يریپذ جامعهمانند مشارکت، دموکراسی، 

. نهایتاً جـوامعی  )Ibidداشت (زیست نیز نقش خواهد  که در حفظ محیط
تواننـد بـه خـود متکـی     پدید خواهد آمد که با استفاده پایدار از منابع مـی 

 باشند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social ecology

 اسـت کـه بـر جوامـع     2تیگرایان زیسمربوط به منطقه دیدگاه دیگر
اي با حاکمیت مردم محلی تکیه دارند و معتقدنـد افـرادي کـه در    منطقه

کنند، با تکیـه بـر دانـش بـومی خـود و رهبـري       یک منطقه زندگی می
ـارایی بیشـتري در حفـظ محـیط      رهبران محلـی  ـایی و ک زیسـت از توان

طقه افراد یک من برخوردار بوده و محافظت بهتري از طبیعت دارند. چون
هــا و درك بهتــري از سیســتمبــه دلیــل شــناخت خــود از آن منطقــه، 

 ,Thayerهسـتند (  تـر  هم آهنـگ فرایندهاي طبیعی دارند و با طبیعت 
2003; Brennan & Lo, 2015 .(   ،در این دیدگاه، اصـول حفاظـت

ثبات، خودکفایی، تعاون، عدم تمرکز، مکمل بـودن، تنـوع، همزیسـتی و    
 ).Sale, 1985: 50( تکامل موردتوجه است

ـا تعـدیل  زیست،  بدین ترتیب انسان به جاي تخریب محیط سـطح ب
-مـی موجـود   هايبا محدودیت زندگی خود تطبیق شیوهخود و  نیازهاي

ـا       ـائل مـرتبط ب تواند نقش مهمی در کاهش و کنتـرل مشـکالت و مس
ـایین بـر         محیط ـاال بـه پ زیست داشته باشد. به دلیـل اینکـه دیـدگاه از ب

ها بر تغییـر شـیوه   ریزيناطق روستایی سایه انداخته و برنامهبسیاري از م
زندگی مردم براي ایجاد تغییرات دلخواه در جهت منافع کشـور حکایـت   

طرف سبب شده تا خوداتکایی مردم روسـتایی کمتـر    دارد، این امر از یک
شود و مردم به دولت وابسته شوند و از طرف دیگـر سـبب تغییـر نحـوه     

ـاز   زندگی مردم در ر ابطه با تطبیق با شرایط محیط طبیعی شده اسـت. نی
کشـور موردتوجـه    زیسـتی  محیطهاي است که این دیدگاه نیز در دیدگاه
اساس فرهنگ و دانش بـومی خـود در    قرار گیرد و مردم هر منطقه را بر

ـازي جوامـع      زمینه حفظ محیط زیست تقویت کننـد. تقویـت و توانمندس
ـان در برنامـه     نفس و محلی و تقویت اعتمادبه ـال آن ـارکت فع -جلب مش

 زیست باید موردتوجه قرار گیرد. ها براي حفظ محیطریزي
ـائل محـیط    سبزها نیز تغییرات زیسـت در   اجتماعی را براي حـل مس

ـلح، عـدالت    گیرنـد چـون معتقـد بـه    نظر مـی  ـاعی و   برقـراري ص اجتم
ـاهی. زیست در جامعه هسـتند  محیط براي حفظ دموکراسی ایـن امـر گ

 پــذیر اســتهــاي دولتــی امکــانبــا تغییــر در قــوانین و سیاســت تنهــا
)Birkeland, 1993را سیاســی سیســتم معمــوالً اصــلی ). جریــان 

ـان  پایـداري را بـه   بهتـر،  هايسیاست بر تکیه مناسب دانسته که با  ارمغ
ـاي حفاظـت  ارزش تـرویج  عمومی و آگاهی سطح بردن باال .بیاورد  از ه

. به نظـر  )Ibid: 28( تار مردم ضروري استطبیعت نیز براي تغییر در رف
رســد یکــی از اهــداف آنــان تربیــت شــهروندان متعهــد بــه حفــظ مــی

 زیست از طریق آموزش و افزایش مداخالت اجتماعی آنان باشـد.  محیط
هاي داوطلبانـه جمعـی   ها و جنبشبیشتر متکی بر جریانسبزها بنابراین 

ا گذشت نزدیک به سه هستند. ب منابع طبیعیزیست و  براي حفظ محیط
ـاي محـیط  سمندهه از تشکیل  ـاعی       ه ـا ایـن جنـبش اجتم زیسـتی، ام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Bioregionalism
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گرا در ایران گسترش پیدا نکرده اسـت. متأسـفانه رونـد رو     زیست محیط
ـا   به رشد افزایش تعداد این سازمان هاي غیردولتی نتوانسته سبب شـود ت

زیسـت طهاي مثبت و تأثیرگذاري در بهبود وضعیت محـی آنها بتوانند گام
هاي یک جنبش اجتماعی مانند برخـورداري  کشور بردارند، چراکه ویژگی

ـان     اي غیررسمی از روابط، گفتمان آگاهیاز شبکه ـان حامی بخـش در می
ـاظ فرهنگـی و       ـاعی از لح خود و شرکت فعال در فراینـد تغییـرات اجتم

). بـه همـین دلیـل بـراي     Shokri et al., 2008(را ندارنـد   سیاسـی 
زیست الزم است که زمینـه حضـور و    بخش در حفظ محیطتقویت این 

 ها در جامعه بیشتر شود.فعالیت این سازمان
مراتبی موجود در جامعه کـه بـه مـردان     سلسله ساختار 1اکوفمینیسم

ـلی مشـکالت     برتري می  دانـد مـی  زیسـت  محـیط بخشـد را عامـل اص
)Collins, 1974; Brennan & Lo, 2015) ـان ــر آنـ . از نظ

 ;Gaard, 1993( اي جنســیتی اســت مســئله زیســت محــیط
Moshirzade, 2006)(   ـان در که مشکالت آن درنتیجه وضعیت زن

ـلطه   جامعه مردساالر به وجود آمده است. طبیعت نیز مانند زنان تحت س
ـلطه     حل معضالت محـیط  و ستم مردان قرار دارد و راه زیسـت توقـف س

ـاختار   مردان و بازسازي ـ   قـدرت روابط و س ـاس اصـول ردر جامعـه ب اس
ـان   )Birkeland, 1993( باشدفمینیستی می . به همین دلیل چـون زن

زیست را بـه   تر هستند، باید حل معضالت محیطزیست نزدیک به محیط
ـاختارهاي جامعـه   فمینیسمهاي افراطی جنبهکه  آنان سپرد. ازآنجاي  با س

 ,Armey( اسـت  شـده  رانـده  به حاشـیه رد همخوانی چندانی نداایران 
اي عمـومی  زیسـت مسـئله   ). از طرف دیگر، باید گفت که محیط2008

ـال، توجـه بـه نقـش     است و نمی توان آن را تنها به زنان سپرد. با این ح
ـاطق    زنان در جامعه براي حفظ محیط زیست در کشور ما به ویـژه در من
در ایران اصل عمومی بودن حفاظـت از  روستایی پررنگ و جدي نیست. 

ـانی بـودن      مطابق ب( زیستمحیط ـانون اساسـی) همگ ـاهم ق ا اصل پنج
بنــابراین انجــام  زیسـت را در ضــمیر خــود نهفتـه دارد.   آمـوزش محــیط 

جانبه، مستمر و فراگیر در جهـت افـزایش دانـش و    اقداماتی وسیع، همه
 ,Rajab Zadeh( باشـد زیستی جامعه ضروري مـی  هاي محیطآگاهی
ـ   ). علی2009 ان از اصـول اولیـه و   رغم این تأکید، هنـوز بسـیاري از زن

 Hataminezhad( اطـالع هسـتند  زیست بیابتدایی مربوط به محیط
& Jahedi, 2009 .(       ،ـانوار روسـتایی ـاي یـک خ اگر چـه همـه اعض

ـان بسـیار   هاي ترویجی هستند، اما برنامهمخاطبان برنامه هاي خاص زن
کمتر بوده و بیشتر توجه بر قشر تولیدکننده جامعـه روسـتایی اسـت. بـه     

ـان را در   هم ین دلیل نیاز است که با پرهیز از هرگونه افراط و تفـریط، زن
 زیست دخیل کرد. مسئولیت حفظ محیط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ecofeminism

ثـروت در دسـت یـک عـده انباشت و منابع کنترل 2اکوسوسیالیسم
-طبقاتی موجود را مسئله اصلی خود مـی  خاص و همچنین ساختارهاي

ــد ــه جا . )Birkeland, 1993( دان ـالت دادن ب ـا اصـ ـا بـ ــه، راه آنهـ مع
قــدرت در جامعــه و  مجــدد از ایــن مشــکالت را در توزیــع رفــت بـرون 

تولیـد   ابزارهاي بر جمعی دانند. آنها مالکیتبرقراري عدالت اجتماعی می
ـاختار  در این تجدیـد  ).Lowy, 2005: 18دارند ( مدنظررا  جامعـه،   س

 و توانند نقـش مهمـی در حفـظ   قرار گیرند که می موردتوجه باید کسانی
زیسـتی در هـدایت    هاي محـیط ایفا کنند و دیدگاه زیست محیط یریتمد

اي، . در چنـین جامعـه  )Birkeland, 1993: 28باشـند ( جامعه داشته 
ــد تــابع الزامــات حفاظــت از محــیط  ــد بای ــه  تولی زیســت باشــد و جامع

ـاعی  دموکراتیک همراه با اصولی چون  ـارکت مـردم   برابـري اجتم  و مش
 رسد.الزم به نظر میزیست  براي حل مشکالت محیط

ـان از     انسان، 3شناسی عمیق بر اساس بوم مداري سـبب جـدایی انس
ـاط  توسط طبیعت شده است، ولی هویت، ـاي   آن ارتب ـا چیزه  در دیگـر  ب

ـاز بـه    به همین دلیل، مراقبت از .گیردشکل می جهان هستی طبیعت نی
-؛ چراکه این بحـران (Naess, 1973, 1986( خودشناسی انسان دارد

ـان  خودخواهی از اشین ها باشـد.  طبیعـت توسـط او مـی    اسـتثمار  و انس
ـا و خـط  ریـزي زیستی در برنامه و تکیه بر قدرت مناطق تمرکززدایی -ه

شناسـی عمیـق    زیسـت در بـوم   هاي حفظ محـیط  زمینه ها از پیشمشی
ـلطه  فناوري مناسب و علم غیـر  عمیق، شناسی است. بوم گـر را مـورد   س

ـا  اقلیت يها سنت و دادهقرار  تأیید  & Devall( کنـد نمـی رد نیـز  را ه
Sessions, 2005   ـال تغییـر  هاسـت کـه  سیاسـت  ). در عوض بـه دنب

 قـرار  تـأثیر  تحت ایدئولوژیکی جامعه را و فناورانه اقتصاد عمومی، ساختار
ـار    بوم لذا دهد،می ـاهش فش شناسی عمیق بر این عقیده دارد که براي ک

. در کشـور  )Naess, 1986( فزایش دادوري تولید را ابر منابع باید بهره
ـابع طبیعـی    افزایش بهرهن قانوما،  ـاورزي و من ـال وري بخش کش در س

ـاي  تصویب شد، با این وجود تغییر چشمگیري در فرایند و روش 1389 ه
ـان   تولیدي صورت نگرفته است به طوري که بهره وري در تولیـد همچن

 باشد.یکی از مشکالت اصلی می
ـا  4گرایانوظیفه ـام    برابـر  ذاتـی  در نظـر گـرفتن ارزشـی    ب بـراي تم

 هســتند کــه ارزش هرکســی بــه ســهم او در حفــظ موجــودات معتقــد
ـایی  و ثبات یکپارچگی، ـان بسـتگی دارد (   زیب  ;Leopold, 1986جه

Callicott, 1980 .(خـود عمـل    هگرایانه ما را به مشاهداخالق وظیفه
). به همـین  Tannsjo, 2002( کندبه نتایج آن توصیه می هبدون توج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Ecosocialism
3. Deep ecology
4. Deontologists
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را به دلیل در نظر گـرفتن خیـر و صـالح هـر عمـل       1گرایاندلیل فایده
). Brennan & Lo, 2015( دهنـد براي انسان مورد سرزنش قرار می

اخالقـی،   گیـري از قواعـد و اصـول   تواند با بهـره از نظر آنان، انسان می
ـا زیسـت  محیطسهم مهمی در کاهش مشکالت  بـه ویـژه در رابطـه ب

ـایف مـردم     وحش داشته باشـد. اگـر حفـظ محـیط    حیات  زیسـت از وظ
ـاس اصـول بیند کـه بـر  محسوب شود، آنگاه فرد خود را موظف می اس

زیست رفتار کند. براي ایـن امـر بایـد قـوانین و      اخالقی نسبت به محیط
 هاي اخالقی در جامعه حاکم گردد.ارزش

ده بیش از حـد  توسعه پایدار در رابطه با نابرابري، رشد صنعتی و استفا
ـا     از منابع محدود و غیرقابل تجدید موردتوجه قرار گرفت. توسـعه پایـدار ب

ـال توسـعه متـوازن برخورداري از نگاهی سیستمی و کـل  نگـر بـه دنب
ـا تکیـه بـر    )Barbier, 1987(زیسـتی   محیطاجتماعی، اقتصادي و  ، ب

بـرداري  و همچنین بهره )Cairns, 2006( نسلیانصاف بین  عدالت و
ـاعی،  باشد. توسعه پایدار به دنبال تحقـق عـدالت  یدار از منابع میپا  اجتم

). Harris, 2000( وري، مشــارکت و دموکراســی اســتتنــوع، بهــره
ـا     طرفداران آن توسعه فناوري ـازگار ب هاي منطبق با ظرفیت جامعـه و س

ـارکت     محیط زیست و تغییر در نهادهاي اجتماعی در جهـت افـزایش مش
ـار زیسـت   محـیط دهنـد. توسـعه پایـدار    ر میمردم را مدنظر قرا  را در کن
ـان در توسعه پایدار  دهد.قرار می اقتصاد موردتوجه همـه امـور    محـور  انس

ها ارزش بیشتري قائل هستند. توسـعه پایـدار نیازمنـد    بوده و براي انسان
زیسـت بـه نگاهی سیستمی و متوازن و همچنین در نظر داشتن محـیط 

رسـد در  هاست، امري که به نظر مـی ریزينامهعنوان یکی از مبناهاي بر
ـا     بعد تککشور ما که معموالً نگاه  ـاکم اسـت تنه ي و اقتصادي نگـر ح

 گیري روشنفکرانه است.یک جهت
زیست یک مفهوم غربی و بیگانه با اسالم نبـوده،   محافظت از محیط

 هــاي اســالمی داردبلکــه چنــین مفــاهیمی ریشــه عمیقــی در آمــوزه 
)Sardar, 1984(  در دین اسالم، انسان اشرف مخلوقات نامیده شـده .

-اهللا یعنی جایگزین خداوند بر روي زمـین محسـوب مـی   است و خلیفه
ـاد نمـی  اشود. با این حال، این امر حق ویژه کنـد، بلکـه   ي را براي او ایج
کنـد. همچنـین   هاي الهی بیشـتر مـی  مسئولیت انسان را در حفظ امانت

ـان بایـد       خداوند انسان را به رعایـ  ت اعتـدال دعـوت کـرده اسـت و انس
ـازد برقراري این توازن را امکان بـه  ). Kamlaa et al., 2006( پذیر س

 کـردن  فرامـوش  ازی انعکاسـ  زیسـت  محـیط  تخریـب رسد که نظر می
 موجب که است خویش واقعی نفس کردن فراموش، آن تبع به و خداوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Utilitarian

ر نظر د بدونش و ویخ حیوانی هايخصلت از پیروي با انسانا تد شومی
ـاه  گـرفتن   بــا کـه  کنـد  پیـدا  سـوق  سـمتی  بـه  هسـتی،  در خـود  جایگ

ـاي  دنباله ب ،يخودمحور ـاي خواسـته  ارض ـاي  بـه  حتـی  خـویش  ه  به
 :Abedi-Sarvestani et al., 2007( برآیـد  زیسـت  محیط تخریب

تواند به خداشناسـی  مبتنی بر خودشناسی می زیستی محیطاخالق ). 69
ـلطه ، عـدم  منجر شود که در آن ـان  س ـا  همزیسـتی ت، طبیعـ  بـر  انس  ب

ـابع، مسـئولیت    جلوگیر ،زیست محیط -ي از استثمار طبیعـت و اتـالف من
زیست، تقدس  پذیري نسبت به طبیعت، حفاظت و بهبود وضعیت محیط

زیست به دلیل ارتباط آن با خداوند و منع فراموش کردن خـویش   محیط
و اعتـدال از اصـول   ). عـدالت، امنیـت   Ibid: 67-69موردتوجه اسـت ( 

 زیسـت موردتوجـه اسـت    اساسی اسالم است که در حفاظـت از محـیط  
)Faghfour Maghrebi, 2009 .(  ــه فلســفه اســالم ایجــاد روحی

دانـد کـه   زیست الزم مـی  پذیري در انسان را براي حفظ محیطمسئولیت
 زیست راهگشا باشد. تواند براي کمک به حل مشکالت محیطمی

اجتماعی است و مکتبی آموزشی اسـت کـه    نوآوري یک ترویج کار
ـاعی  در آن طیف وسـیع و متنـوعی از فعالیـت    ـاي اجتم بـراي بهبـود ه

ـاي مناسـب  هاي مـردم روسـتایی جهـت پـذیرش روش    توانایی تـر و  ه
 & Jones( گیـرد جدیدتر در راستاي سازگاري با تغییر شرایط انجام می

Garforth, 1998(.  ،تحــت تــأثیر فلســفه تــرویج در ادوار گونــاگون
). Shirzadi, 2007( پردازان مختلفی قرارگرفته اسـت مکاتب و نظریه
هاي شیمیایی در بـین  هاي ابتدایی با معرفی و ترویج نهادهترویج در سال

ـاطق   کشاورزان به دنبال توسعه فنی کشاورزي و افزایش تولید در این من
ی، زیسـت و سـالمت   بود. با به وجود آمدن مشکالت مربـوط بـه محـیط   

هاي تولید پایدار افزایش یافت و توسـعه پایـدار   تالش براي ترویج روش
ـا، تـرویج      کشاورزي موردنظر قرار گرفت. در بسـیاري از کشـورهاي دنی

هــاي روســتایی، عــالوه برافــزایش تولیــد، بــه دنبــال بازســازي محــیط
ـاعی و   محرومیت  زیسـتی  محـیط زدایی از نواحی روستایی و توسعه اجتم

کنـد. در  ی نیز هست و پیرو فلسفه توسعه پایدار عمل مـی مناطق روستای
بر تولید است. تـرویج بـراي اینکـه     ایران، کار اصلی ترویج همچنان تکیه

ــظ     ــزایش ســالمتی و حف ــراي اف ــه ب ــد نیــاز دارد ک ــق عمــل کن موف
الگو گرفتـه و   زیست محیطها و نظریات مرتبط با زیست، از دیدگاه محیط

ـاء بهـره    عالوه بر دگرگـونی در شـیوه   ـاي تولیـد و ارتق وري، تشـکیل  ه
نهادهاي مردمی، توانمندسازي و جلب مشارکت کلیه مـردم روسـتایی و   

ـاد نبـرد    هاي محیطترویج ارزش جـدول( زیستی اخالقی و دینـی را از ی
 ).2شماره 
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 ي اصلیها مؤلفههاي مختلف از لحاظ ها و فلسفهمقایسه دیدگاه .2جدول 

 هاي پژوهشیافته :منبع

-ها و دیدگاهنقد ارکان فلسفی ترویج کشور با نظریه
 زیست مرتبط با محیطهاي 

تـوان درك  مـی  شـده  ارائهبا توجه به تعاریفی که از فلسفه ترویج 
هایش تیلدارد و چارچوب فعا محور انساناي کرد که ترویج فلسفه

را بر محور فردگرایی و تکامل فرد قرار داده است. به همین دلیل، 
هـاطبیعت به علت رفع نیازهاي مردم و نگرانـی از آینـده انسـان   

بنابراین به طبیعت نگاهی ابزارگرایانه دارد  گیردقرار می موردتوجه
و ارزشی ابزاري براي طبیعت قائل است. با توجه به اینکه تـرویج  

اري از نقاط دنیا به فلسفه توسعه پایدار نزدیک شده اسـت،  در بسی

هـا و کـارکردي کـه بـراي تـرویج      اما در کشور ما همچنان نقش
توجه به اهداف اقتصـادي اسـت کـه در بهتـرین      ،شودتعریف می

 حالت خود بتواند فاصله طبقاتی بین شهر و روستا را کم کند.
سـعه پایـدار بـهدر سراسر جهان، حرکت به سـوي دسـتیابی بـه تو   
 سراسـر  نیـز در  جریان غالب فکري و فلسفی درآمده اسـت، لـذا تـرویج   

 تغییر جهت داده و بـه » وريتأکید بر بهره«به  »تولید بر تأکید« از جهان
کـه تولیـد    هرچنـد ، )Dart, 2000اسـت ( نزدیک شده  فلسفه پایداري

ـادي    همچنان مقدم بر محیط ـافع م ـار من  زیست است و طبیعت را در کن
ـان دهد. قرار می موردتوجهکه براي انسان دارد  کـه در جـدول طـور  هم

ها و فلسفه
هاي نظریه

مرتبط با 
 زیست محیط

 حل مسائل راه کانون توجه مسئله اصلی
 زیست محیط

کمک به ترویج در حفظ 
 زیست محیط

 بیگانگی از خود آنیمیسم
 انسان

 ترویج احترام به طبیعت افسون دوباره طبیعت جاندارپنداري طبیعت

بی جنسیتی مساوات طل فرهنگ مردساالري اکوفمینیسم
 توقف سلطه و

ط و ساختار رواب بازسازي
اساس اصول  بر قدرت

 فمینیستی

توجه به قابلیت زنان و تعیین 
مسئولیت براي آنان در حفظ 

 زیست محیط

گرایی  منطقه
 زیستی

-تطبیق با محدودیت اجتماعی نظم
 زیست محیط هاي

 ايمنطقه بازگشت به جوامع
 خودکفا و خودمختار

تکیه بر دانش بومی و رهبري 
 رهبران محلی

 انباشت منابع، کنترل ماکوسوسیالیس
 ثروت، ساختارهاي

 طبقاتی

 بر جمعی مالکیت
 تولید ابزارهاي

 و جامعه ساختار تجدید
 قدرت مجدد توزیع

تکیه بر مشارکت و بسیج کردن 
مردم براي حل مشکالت 

 زیست محیط

مدیریت  اجتماعی و تحول هاي دولتیسیاست  رشد صنعتی سبزها
 پایدار منابع

نسان و ایجاد هاي اتوسعه ظرفیت
هاي مردمی در حفظ سازمان

 زیست محیط

شناسی  بوم
 عمیق

 وري در تولیدارتقاء بهره خودشناسی انسان هاسیاست مداري انسان

 شناسی بوم 
 اجتماعی

ساختار سلسله 
 مراتبی

هاي ها و ارزشسازمان
 اجتماعی

 ترویج کشاورزي پایدار اجتماعی و آنارشیسم جنبش

هاي اخالقی ترویج ارزش اخالقی قواعد و اصول یکپارچگی و ثبات دنیا گرایی نتیجه وظیفه گرایی
 زیستی محیط

رشد اقتصادي بدون  توسعه پایدار
توجه به ابعاد 

 -اجتماعی
 زیستی محیط

نهادهاي اجتماعی و 
هاي  فناوري

 مورداستفاده

توسعه متوازن، برقراري 
 عدالت درون و بین نسلی

-رهتوجه به توسعه متوازن و به
 برداري پایدار از منابع طبیعی

فراموش کردن  فلسفه اسالم
خداوند و ذات واقعی 

 خود

خودشناسی، رواج  اهللا بودن انسانخلیفه
 داري، رعایت اعتدال امانت

هاي دینی حفظ ترویج ارزش
 زیست در جامعه محیط

توسعه فنی  آل ترویج ایده
 کشاورزي

اورزي تأکید بر توسعه کش اعضاي خانوار روستایی
پایدار، توسعه متوازن و 
 خودکفایی جوامع محلی

- 
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ـان   دیده می 3شماره  شود، بعضی از اصول فلسفی ترویج در راسـتاي ارک
زیست است و آنها با تکیه بر این اصول،  فلسفی نظریات مرتبط با محیط

که دموکراسـی،   ییازآنجاکنند. زیست تالش می در حل مشکالت محیط
) از ارکان فلسفی ترویج اسـت، بایـد   Fami, 2014شارکت (معدالت و 

بــراي حفــظ  گــرا زیســت یطمحــهــاي از فلســفه خــود ماننــد دیــدگاه
ـاي  زیست روستایی بهره گیرد. همچنین اگر ترویج بتوانـد ارزش  محیط ه
داري دینی اسالم را در جامعه گسترش دهد، حـس امانـت   زیستی محیط

ـا در حفـظ محـیط   ها را برانپذیري انسانو مسئولیت زیسـت گیخته و آنه
 ي ایفا خواهند کرد.مؤثرترنقش 

ـابع بـه     ویـژه در  ترویج باید مانند سبزها به دنبال مـدیریت پایـدار من
زیسـت از بحران محیط رفت برونبخش کشاورزي بوده و مانند آنها، راه 

ـان را در ظرفیت ـا جسـتجوسازي و مداخالت اجتماعی و فرهنگی انس ه
ـارکت و آمـوزش را در   زیرا تر کند، ویج نیز مانند سبزها، اصولی مانند مش

زیسـت روسـتایی و    تواند از این اصول براي حفظ محیطخود دارد که می
ـال توسـعه متـوازن جوامـع       مدیریت منابع بهره ببرد. ترویج چون بـه دنب

ـاعی    بومگرایی زیستی و منطقهتواند مانند محلی است، می شناسـی اجتم
ـارکت و  بـومی مـردم، رهبـري رهبـران محلـی،       با تکیه بـر دانـش   مش

).3جـدول شـماره   ( زیست را موردتوجه قرار دهد توسعه محیط ارتباطات،

 هاي مختلف با ارکان فلسفی و اصول ترویجها و دیدگاهارتباط بین فلسفه. 3جدول 
هاي دیدگاه

مرتبط با 
 زیست محیط

گیري ترویج در کشورهاي جهت اصول ارکان فلسفی
 یافته عهتوس

گیري ترویج در کشورهاي جهت
 توسعه درحال

 اصول ارکان فلسفی اصول ارکان فلسفی

فلسفه 
 اسالم

 مساوات
 عدالت

 دموکراسی
 اعتدال
 امنیت

 داريامانت
 پذیريمسئولیت

 عدالت
 دموکراسی

-مسئولیت
 پذیري

 عدالت
 دموکراسی

- 

شناسی  بوم
 عمیق

 تنوع
 پیچیدگی
 استقالل

 تمرکززدایی
 وريبهره

 تنوع
 استقالل

 تمرکززدایی
 وريبهره

- - 

توسعه 
 پایدار

 عدالت
 دموکراسی

 برابري جنسیتی
 تنوع

 تفکر سیستمی
 وريبهره

 نگري یندهآ
 مشارکت 

 پاسخگویی

 عدالت
 دموکراسی

 برابري جنسیتی
 تنوع

 تفکر سیستمی
 وريبهره

 نگري یندهآ
 مشارکت

 پاسخگویی

 عدالت
 دموکراسی

 مشارکت

یی گرا منطقه
 زیستی

 همزیستی
 ثبات
 تنوع

 تکامل

 تعاون
 دانش بومی

 رهبري
 خودکفایی
 عدم تمرکز

 همزیستی
 تنوع

 تعاون
 دانش بومی

 رهبري 
 خودکفایی
 عدم تمرکز

 تعاون -
 دانش بومی

 رهبري

شناسی  بوم
 اجتماعی

 دموکراسی
 تنوع

 پیچیدگی
 تعادل

 ارتباطات
 مشارکت

 عدم تمرکز

 دموکراسی
 تنوع

 اتارتباط
 مشارکت

عدم 
 تمرکز

 ارتباطات دموکراسی
 مشارکت

 عدالت سبزها
 صلح

 دموکراسی

 مشارکت
 آموزش

 عدالت
 دموکراسی

 مشارکت
 آموزش

 عدالت
 دموکراسی

 مشارکت
 آموزش

 هاي پژوهشیافتهمنبع: 
با توجه به مشکالت موجود و  زیست محیطتوجه به حفظ     

دهد کارکردها و می رو، ضرورتی است که نشانهاي پیشچالش
وظایف ترویج نیز نیاز به بروز رسانی و در صورت لزوم، تغییر 

تواند با رویه قبلی خود پاسخگوي نیازهاي داشته و ترویج نمی
 هانیاز بدانحال حاضر باشد. اصولی که با توجه به ماهیت ترویج 

و  نگري یندهآشود، تأکید بر عدم تمرکز، حفظ تنوع، احساس می

. آنگاه با در نظر گرفتن این اصول و تکیه بر استیستمی تفکر س
اصول فلسفی خود باید در خطوط فکري خود مسائلی چون 
برقراري عدالت درون و بین نسلی، توانمندسازي و اقتدار جوامع 

هاي انسانی محلی، بازسازي اجتماعی و همچنین توسعه ظرفیت
شکل ( یردگدر نظر  زیست لف محیطرا براي حل مسائل مخت

 ).1شماره 
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 زیست هاي فلسفی براي حفاظت از محیطلزوم هماهنگ شدن ترویج در جهت نظریه. 1شکل 

، نیازمند خودشناسی زیست محیط، حفاظت از 1مطابق با شکل 
. چـون ریشـه بسـیاري ازاسـت انسان و درك هسـتی توسـط او   

سـان از ذات  تـوان در دور افتـادن ان  را می زیست محیطمشکالت 
خود و سلطه بر طبیعت جستجو کرد. اگر انسـان درك درسـتی از   

توانـد رفتـار   جهان پیرامون و جایگاه خود در آن داشته باشد، مـی 
تعامـل  از خود نشان دهد.  زیست محیطسازگارتري در جهت حفظ 

مناسب انسان با محیط بر مبنـاي خودشناسـی، صـیانت نفـس و     
اسـت یرپـذ  امکـان لوقات خداوند یجاد حس یگانگی با تمامی مخا
)Abedi-Sarvestani et al., 2007: 70 .(    بـراي ایـن کـار

 انسان باید در هارمونی با آنچه هست زندگی کند.

 گیريبحث و نتیجه
-هاي گذشته، تحت تأثیر مکاتـب و نظریـه  در سالفلسفه ترویج 

اسـت. تـرویج بـا ایـده توسـعه فنـی        قرارگرفتـه پردازان مختلفی 
و افزایش تولید در مناطق روستایی ظهور کـرد. بعـدها    کشاورزي

 موردتوجـه کاهش فقر و برقراري عدالت در مناطق روستایی نیـز  
ترویج قرار گرفت. سپس با به وجود آمدن مشـکالت مربـوط بـه    

هاي تولید پایدار و سالمتی، تالش براي ترویج روش زیست محیط
 قـرار گرفـت.   مـوردنظر افزایش یافت و توسعه پایـدار کشـاورزي   

همچنـان  رسد رشد اقتصـادي و افـزایش تولیـد    به نظر می گرچه
اولویت اول ترویج به منظور کاهش فقر و رفع محرومیـت نـواحی   

 روستایی باشد.
-نشان مـی  یزیست محیطهاي ها و نظریهبا اینکه مرور فلسفه

نزدیکـی   یزیسـت  محـیط هـاي  دهد که ترویج با بعضی از دیـدگاه 
دي از اصول با آنها مشترك است، اما نتوانسته کار داشته و در تعدا

روسـتایی و مـدیریت منـابع انجـام      زیست محیطچندانی در حفظ 
گذاري و دهد. شاید مشکل ترویج متداول را بتوان بیشتر در هدف

هاي اجرایی جستجو کرد که سـبب بـه انحـراف کشـیده     سیاست
 ،شـده  انجـام ها و مقایسـات  تحلیل بر اساسشدن آن شده است. 

و اصول  مبانی فلسفینیست و  زیست ترویج خالی از مبانی محیط
ی منطبق است. با ایـن  زیست محیط هاياز دیدگاه عضیترویج بر ب

گیرندگان جـایی  در تفکرات تصمیم زیست محیطحال، چون حفظ 
کـار گرفتـه   ه روستایی ب زیست محیطندارد، این اصول براي حفظ 

-بسیاري از نظریـات و فلسـفه  شود، همان اصولی که اساس نمی
اسـت. اگـر تـرویج     زیست محیطدر حفاظت از  یزیست محیط هاي

از اصول فلسـفی خـودش    گرازیست یطمحهاي بتواند مانند دیدگاه
طـور  بهاستفاده کند، پتانسیل این را دارد که  زیست محیطدر حفظ 

 روستاها بکاهد. زیست محیطچشمگیري از مشکالت 
این است که با تکیه بر اهداف اصلی  یکی از مشکالت ترویج

هاي کشاورزي، بـر خودکفـایی در یـک محصـول خـاص      سیاست
تأکید کرده و بر تولید بیش از تـوان و ظرفیـت منـاطق روسـتایی     
اصرار دارد. این امر سبب بر هم زدن تعادل در طبیعـت و کـاهش   
تنوع در مناطق روستایی شده است. بـه همـین دلیـل مشـکالت     

روستاها به وجود آمده که اگر حـل نشـود،    زیست طمحیزیادي در 
سرانجام ناخوشایندي را رقم خواهد زد. اگر ترویج در رویه کنـونی  

 هـاي  يفنـاور خود تغییر داده و تولید متناسب با شرایط منطقـه و  
را در دستور کار خود قرار دهـد و تنـوع در    زیست محیطسازگار با 

عه روستایی در نظر گیـرد،  تولید را به عنوان اساس خودکفایی جام
تواند به بهبود شرایط اقتصادي روستاها کمک کند، ضمن بهتر می

هـاي اقتصـادي   فعالیـت  خوش دسترا آلوده و  زیست محیطاینکه 
 بشر ننماید.

در  زیسـت  محـیط متأسفانه مشکالت و معضـالت مربـوط بـه    
. کشور ما مانند بسیاري از کشورهاي اسالمی بسیار گسترده اسـت 

گیـرد کـه یکـی از بهتـرین مکاتـب      صورت مـی  یدر حالامر این 

 توسعه پایدار

نسلی بیندرون و عدالت 
 

اجتماعی شناسی بوم  

اجتماعی بازسازي  

 فلسفه اسالم

 خودشناسی و تعادل

توسعه متوازن 
 جوامع محلی

 

گرایی زیستیمنطقهترویج  

ايمنطقه استقالل جوامع  

عمیق شناسی بوم

 خودشناسی و درك جهان

سبزها

هاي انسانیتوسعه ظرفیت  
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اي نموده است، بر توجه ویژه زیست نیز محیطفلسفی که به حفظ 
این کشورها حاکم است. با توجه به اینکـه دور افتـادن انسـان از    
ذات خــود و غلبــه بــر طبیعــت یکــی از علــل اصــلی مشــکالت  

ش در شود، بازگشت بـه خویشـتن خـوی   برشمرده می زیست محیط
تواند ریشه بسـیاري  ، میزیست محیطسایه خودشناسی و تعامل با 

 را در پرتو فلسفه اسالم بخشکاند. زیست محیطاز مشکالت 
هـاي مـذهبی در زمـره رهبـران     در جامعه روستایی شخصیت

گیرند. اگر در جامعه روستایی یک شخص مـذهبی  محلی قرار می
تی با استناد بـه  خوب نیست، یا ح زیست محیطبگوید کاري براي 

-ضربه مـی  زیست محیطآیات قرآنی استدالل کند که کار آنها به 
د شد، مردم روسـتایی را بسـیار   زند و سبب نارضایتی خداوند خواه

توانـدهاي دینی میارزش که ییازآنجاتحت تأثیر قرار خواهد داد. 
او باشد، بنـابراین تـرویج    بخش نجاتراهنماي انسان در زندگی و 

در دین اسـالم،   زیست محیطتکیه بر اصول مرتبط با حفظ  باید با
بـرداري پایـدار از   و بهـره  زیست محیطجامعه روستایی را به حفظ 

 .نمایدمنابع ترغیب 
خودشناسی، حفظ تعادل و درك هستی توسط انسان بر مبناي 

 زیست محیطنیاز حفاظت از عمیق و فلسفه اسالم پیش شناسی بوم
سی، حرکت بر مبناي بازسـازي اجتمـاعی   است. عالوه بر خودشنا

در روستاها، توسعه متوازن، توانمندسازي جوامع محلی و تغییـر در  
رفتار فرد و جامعه در فلسفه ترویج با توجـه بـه ماهیـت آن قابـل     

اي خودکفا خواهد بود که با توجیه است. یک جامعه توانمند جامعه
 شیوهتواند خود می و استعدادهاي ذاتی و درونی هاتکیه بر توانایی

داده و آینده پایداري را رقم  وفق محیطی شرایط با را خود زندگی
بزند. در راستاي توانمندسازي جامعه روسـتایی و توسـعه متـوازن،    

باید تمام قشرهاي روستایی را درگیر و ترغیب نمود. ولی به دلیل 
، بیننـد گیري نمیاینکه زنان را در جامعه روستایی در مقام تصمیم

 موردتوجـه هاي توسـعه روسـتایی کمتـر    در اکثر برنامه یطورکل به
ها و پتانسیل زنان، نادیده گرفتن دهند. با توجه به ظرفیتقرار می

هاي نیمـی از جامعـه اسـت. همچنـین     آنان نادیده گرفتن توانایی
هاي مردمی براي آموزش و ترغیب مردم در ایجاد و توسعه تشکل

-رتی است که در جامعه حـس مـی  ضرو زیست محیطحل مسائل 
-و حمایت از تشکل یده سازمانشود و یکی از اهداف ترویج نیز 

هاي مردمی براي توانمندسازي و توسعه جوامع روسـتایی اسـت.   
هـاي  هـاي مردمـی و سـازمان   گذاري، تشـکل رغم این هدفعلی

به همین دلیـل الزم اسـت    اند.روستایی توسعه چندانی پیدا نکرده
ر باور خود به فرد محوري تجدیدنظر کـرده و جمـع را   ترویج دکه 

 کانون توجه و محور توسعه متوازن قرار دهد.
 بـه وري ترویج عالوه بر اینکه براي افـزایش کـارایی و بهـره   

گیري از اصولی مانند مشارکت، آموزش و ارتباطـات در درون  بهره
-دارد، باید اصول دیگري چون عدم تمرکز، بهـره نیاز فلسفه خود 

نگـري، تفکـر سیسـتمی و غیـره را     وري، حمایت از تنـوع، آینـده  
روسـتایی را   زیسـت  محـیط قرار دهد تا بتوانـد توسـعه    موردتوجه

هـاي اخیـر، عـدم تمرکـز تـاکه در سال هرچندپذیر سازد. امکان
جنبه عملیـاتی بـه    کمترولی این توجه  قرارگرفته موردتوجهحدي 
تفکــر سیســتمی و  گرفتــه اســت. همچنــین الزم اســت تــاخــود 

اي هبرنامه در و اعم طور بههاي توسعه کشور در برنامه نگري یندهآ
بـه   بعد از اجراي یک برنامـه،  تااخص لحاظ شود  طور بهترویجی 

ــیم.     ــاه نیفتــ ــه چــ ــده و بــ ــه درنیامــ ــطالح از چالــ اصــ
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