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محیط زیست و جوامع محلی
حوریه صباغیان

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

حفــظ محیــط زیســت وظیفــه تکتــک مــردم کشــور ،همــه
ســازمانها و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی و همــهی
کســانی اســت کــه در کشــور زندگــی میکننــد .حفــظ
محیــط زیســت اتفــاق نمیافتــد مگــر آنکــه همــه بــا هــم
دســت بــه کار شــوند و بــرای حفــظ ایــن امانــت تــاش
کننــد .بــرای اینکــه ایــن امــر اتفــاق بیفتــد ،الزم اســت کــه
مــردم نســبت بــه آنچــه کــه امــروز انجــام میدهنــد ،واقــف
شــوند و در واقــع در بســیاری از مــوارد از تهدیدکننــدگان

محیــط زیســت بــه حافظــان محیــط زیســت تبدیــل شــوند.
انســانها خــود بخشــی از طبیعــت هســتند و بــا حفــظ
طبیعــت ،از ایــن کار نفــع میبــرد؛ زندگــی ســالم و امــن
انســانها درگــرو حفــظ طبیعــت اســت .نــگاه حفاظتــی
در داخــل ســازمان محیــط زیســت کشــور تاکنــون نــگاه
حفاظتــی صــرف بــوده اســت امــا بایــد ایــن نــگاه بــه
نگاهــی مردمــی تغییــر پیــدا کنــد کــه بتوانــد مشــارکتی بــه
نگهــداری محیــط زیســت پرداخــت.

کــره زمیــن بــا قدمتــی در حــدود پنــج میلیــارد ســال بعــد
از انفجــار عظیمــی کــه در عالــم خلقــت بهوقــوع پیوســت
ماننــد یــک کــره آتشــین پدیــدار شــد (گلــکار. )1382،بیــش
از یــک میلیــارد ســال طــول کشــید تــا بــا ســرد شــدن
گازهــای برخاســته در دل ایــن کــره خاکــی ،نشــانههای
حیــات نمــودار گــردد و بــا بهوجــود آمــدن اولیــن
گونههــای تــک ســلولی زندگــی در آن جریــان یافــت.
بــه تدریــج در گــذر زمــان انــواع متنــوع گیاهــان ،حشــرات،
ســخت پوســتان ،ماهیهــا ،خزنــدگان ،پرنــدگان و غیــره
در زیســتگاههای مختلــف پراکنــده شــدند و ایــن تنــوع در
کنــار تعادلــی کــه در ایــن گونههــا در شــرایط زیســتی خــود
بــه وجــود آوردنــد ،دامــان فــراخ طبیعــت را بــه محیطــی
مطمئــن بــرای حیــات بــدل کــرد؛ انســانها کــه در ابتــدا
همپــا بــا دیگــر گونههــا در جهــت ایجــاد تــوازن در طبیعــت
گام برمیداشــتند و ســالیان ســال در گروههــای کوچــک
کوچنشــین ،بــا گــردآوری خــوراک و شــکار امــرار معــاش
مینمودنــد ،بــه نــاگاه همچــون دایناســورها داعیــهی
برتــری بــر طبیعــت آنهــا را مجــاب کــرد تــا بــرای رســیدن
بــه آســایش ،جهــان را مســخر خــود ســازند و هــر آنچــه
مطلــوب طبــع اســت انجــام دهنــد و بــا توســعهی ابــزار و
امکانــات زیســتی کــه در جهــت رفــاه هــر چــه بیشــتر انجام
میگرفـ�ت ،خـ�ود را بـ�ه حاکـ�م جهـ�ان تبدیـ�ل نماینـ�د (Le�،
 .)neski, 1996فعالیتهــای تمــدن بشــر از همــان دوران،
تاثیــرات ســوئی را بــه محیــط زیســت تحمیــل کــرده اســت
بنابرایــن بایــد از ایــن امــکان جلوگیــری کــرد کــه صدمــه
بــه محیــط زیســتی کــه بشــر ،بقــا و حیــات خــود را مرهــون
آن اســت ،بــه نقط ـهای برســد کــه جــای جبرانــی وجــود
نداشــته باشــد.بدون تردیــد در دنیــای کنونــی بشــر بیــش
از هــر زمــان دیگــر بــه اهمیــت محیــط زیســت پیبــرده
و بهدنبــال حفاظــت و نگهــداری از آن میباشــد (جمالــی
و خســروی)1395 ،لــذا جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم،
مشــارکت جوامــع مختلــف از جملــه جوامــع محلــی امــری
اجتنــاب ناپذیــر اســت.

محیط زیست چیست؟
محیــط زیســت بــه همــه محیطهایــی کــه در آنهــا
زندگــی جریــان دارد ،گفتــه میشــود .مجموعــهای از
عوامــل فیزیکــی خارجــی و موجــودات زنــده کــه بــا هــم در
کنــش هســتند محیــط زیســت را تشــکیل میدهنــد و بــر
رشــد و نمــو و رفتــار موجــودات تأثیــر میگذارنــد.
محیــط زیســت عبــارت ترکیبــی از دانشهــای متفــاوت در
علــم اســت کــه شــامل مجموع ـهای از عوامــل زیســتی و
محیطــی در قالــب محیــط زیســت و غیــر زیســتی) فیزیکی،
شــیمیایی) اســت کــه بــر زندگــی یــک فــرد یــا گونــه تأثیــر
میگــذارد و از آن تأثیــر میپذیــرد .امــروزه ایــن تعریــف
غالبــ ًا بــه انســان و فعالیتهــای او مرتبــط میشــود و
میتــوان محیــط زیســت را مجموعـهای از عوامــل طبیعــی
کــره زمیــن ،همچــون هــوا ،آب ،اتمســفر ،صخــره ،گیاهــان
و غیــره ،کــه انســان را احاطــه میکننــد خالصــه کــرد
(روانشــادنیا. )1392 ،تفــاوت محیــط زیســت بــا طبیعــت در
ایــن اســت کــه تعریــف طبیعــت شــامل مجموعــه عوامــل
طبیعــی ،زیســتی و غیــر زیســتی میشــود کــه منحصــراً
در نظــر گرفتــه میشــوند ،در حالــی کــه عبــارت محیــط
زیســت بــا توجــه بــه برهمکنشهــای میــان انســان و
طبیعــت و از دیــدگاه بشــر توصیــف میشــود
تاثیرات انسان بر محیط زیست:
انســان در طــول حضــور کوتاهــش در طبیعــت ،بــه دنبــال
عملکــرد ســودجویانه و تــا حــدودی ناآگاهانــه خــود،
جهــان و موجــودات آن را تحــت فشــار شــدیدی قــرار
داد .امــروزه کارشناســان و محققــان بشــر را بــه عنــوان
بزرگتریــن عامــل تخریــب و تغییــر محیــط زیســت
مطــرح مینماینــد و علــت اصلــی ایــن اتهــام را الگــوی
نادرســت مصــرف و ســبک زندگــی او میداننــد (رحیمــی،
 .)1388در واقــع رابطــه انســان و محیــط زیســت بــا
رونــد تکاملــی انســان و تکنولوژیهــای مــورد اســتفاده
او کامــا تغییــر کــرده ،در حالــی کــه انســان در روزگاران
گذشــته و بخصــوص انســان اولیــه تحــت تاثیــر محیــط
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پیرامــون خــود بــود ،امــروزه ایــن انســان اســت کــه محیــط
را تحــت تاثیــر رفتارهــا و کردارهــای خــود قــرار داده
اســت(جمالی و خســروی.)1395 ،
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نقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست
محیــط زیســت موهبــت رایــگان ارزشــمندی اســت کــه
خداونــد بــه انســانی کــه امــروزه بــا بیتوجهــی از آن
بهرهمنــد میشــود ارزانــی داشــته اســت.با توجــه بــه اینکــه
مصــرف صحیــح و دور از اســراف و حفاظــت از محیــط
زیســت نــه تنهــا بــه عنــوان وظیفــه یــک مســلمان بلکــه
بــه عنــوان وظیفــه انســانی مطــرح اســت.با توجــه بــه اینکه
هــر فــردی در جامعــه در بســیاری از مواقــع بطــور مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم بــا محیــط زیســت در ارتبــاط اســت
آمــوزش بــه افــراد در جهــت اســتفاده صحیــح از محیــط
زیســت و آســیب نرســاندن بــه آن از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت (شــهریاری .)1389 ،از طرفــی حــق زندگــی
در محیــط زیســت ســالم حفاظــت بیشــتر از محیــط زیســت
را طلــب میکنــد اصــل حفاظــت از محیــط زیســت کــه در
اعالمیــه  ۱۹۷۲اســتکهلم مطــرح شــد بــه عنــوان یکــی از
اصــول اساســی حقــوق بشــر تلقــی میگــردد کــه در اصــل
اول اعالمیــه اســتکهلم مــورد تاکیــد قــرار میگیــرد .طبــق
ایــن اصــول مــردم حــق دارنــد و بایــد اطالعــات زیســت
محیطــی و توســعه کــه در اختیــار مقامــات دولتــی اســت
در اختیــار داشــته باشــند ،ایــن اطالعــات شــامل دادههــا و
فعالیتهایــی اســت کــه احتمــال دارد تاثیــر مهمــی بــر
محیــط زیســت بگــذارد و همیــن اطالعــات مربــوط بــه
حفاظــت محیــط زیســت بایــد در دســترس مــردم قــرار
گیــرد (گل محمــدی.)1388،
حفــظ محیــط زیســت بــدون مشــارکت همگانــی مــردم
و بخــش خصوصــی امکانپذیــر نمیباشــد .مشــارکت
اجتماعــی یــک داد و ســتد اجتماعــی دو ســویه میــان
مــردم اســت و بــا قبوالنــدن اندیشــههای مســووالن
باالدســت تفــاوت دارد و زمانــی محقــق میگــردد کــه
بیتفاوتــی و بیمســوولیتی جایــش را بــه احســاس
وابســتگی ،همسرنوشــتی و مســئولیت بدهــد .بررس ـیهای
روانشــناختی نشــان میدهنــد هــرگاه افــراد فرصــت
بیــان اندیش ـههای خــود را بیابنــد و در تصمیمــی کــه بــر
سرنوشــت آنــان اثــر میگــذارد شــریک شــوند ،نوآفرینــی و
آفرینندگــی بیشــتر از خــود نشــان میدهنــد و مســئولیت
بیشــتری را میپذیرنــد .مشــارکت اعضــا اجتمــاع در
حفاظــت محیــط زیســت بــه دلیــل تفــاوت در شــخصیت
و تفکــر بــه طــرق مختلــف انجــام میگیــرد و موجــب
اقداماتــی ماننــد کاهــش مصــرف و بهینهســازی ،تفکیــک
مــواد زائــد ،کنتــرل آالیندههــای واحدهــای صنعتــی،
خانگــی و غیــره میشــوند.
اطالعرســانی و آمــوزش مبانــی محیــط زیســت بــه
گروههــای هــدف و فرهنگســازی حفاظــت از محیــط
زیســت بــرای اقشــار مختلــف جامعــه و حســاس نمــودن

افــکار عمومــی در مقابــل ایــن جفــای انســان بــه طبیعــت
یکــی از کارآمدتریــن روشهــا بــرای پیشــگیری اســت.
تغییــر نگــرش و ســبک زندگــی و تغییــر رفتــار مــا بــا محیط
زیســت نیــز میتوانــد از رونــد تخریــب روزافــزون محیــط
زیــت بکاهــد (ناصــری)1392 ،
نتیجه گیری
مردمــی کــه در روســتاها یــا در اطــراف مناطــق حفاظــت
شــده زندگــی میکننــد معمــوال از لحــاظ گذرانــدن معیشــت
بــه طبیعــت ،زمیــن و آب آن وابســته هســتند .بــرای آنــان
وجــود یــک خــاک حاصلخیــز یــا یــک مرتــع مناســب یــا
آب ســالم ضــروری اســت .در ایــن صــورت بیــش از هــر
کــس دیگــر ،بــه واســطه معیشــت خــود ،بــا طبیعــت ارتبــاط
نزدیــک دارد؛ از همیــن رو بیشــتر از هــر کــس دیگــر در
جهــت حفــظ آن کوشــا خواهنــد بــود.
مــا حصــل آموختههــا در ارتبــاط بــا مشــارکت مردمــی در
مدیریــت مناطــق نشــان میدهــد مــردم نقــش مهمــی در
حفــظ محیــط زیســت دارنــد ،زیــرا:
 -۱حفظ طبیعت یک وظیفه دینی است
 -۲حفظ طبیعت یک وظیفه قانونی و عمومی است
 -۳مــردم در جوامــع محلــی بــا طبیعــت ارتبــاط نزدیــک
دارنــد
 -۴حفاظت مردمی کم هزینه تر است
 -۵مــردم در حفاظــت از محیــط زیســت شــرکت میکننــد
زیــرا نسـلهای آینــده بــه ایــن طبیعــت نیــاز دارنــد
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