-١زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ذاﺗﯽ اﺳﺖ.ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ ذاﺗ ﯽ از ﭼﯿﺰھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ در ﻃﺒﯿﻌ ﺖ.اﯾ ﻦ ﮔ ﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒ ﺖ و ﻣﻨﻔ ﯽ
ﺳﺎزﮔﺎراﻧﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ از آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻣﺎ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ دوری ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺣﯿ ﺎت ﻣ ﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺴﺘﮕﺎه "ﯾﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﯿﻢ :ﯾﻌﻨ ﯽ
اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﺎه ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و آﻧ ﺮا ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان زﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﺧ ﻮد ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﮔﺰﯾﻨ ﺪ ﯾ ﺎ اﯾﻨﮑ ﮫ ،ﺑ ﺎ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﺟ ﺲ
ﺑﯿﺰاری  ،آﻧﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ .اﻣ ﺎ از آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﮫ ﻧﯿﺎزھ ﺎی زﯾﺴ ﺘﮕﺎھﯽ ﻣ ﺎ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری اﻧﺴﺎن در ﻃﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﯽ زﯾﺴ ﺘﮫ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﺘﻨ ﻮع و ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﺑ ﻮده اﯾ ﻦ ﺗﻤﺎﯾ ﻞ ذاﺗ ﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴ ﺘﮫ ﯾ ﮏ ﮔ ﺮاﯾﺶ
ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎﻣﻨﻔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﮭﻢ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﻋﯽ از آﻣﻮزش ﮐﮫ ﺑﮫ
آن "ﻓﺮھﻨ ﮓ ﭘ ﺬﯾﺮی" ﮔﻔﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺑ ﺎ ﺗﻘﻠﯿ ﺪ از اﻃﺮاﻓﯿ ﺎن و واﻟ ﺪﯾﻦ در ﯾ ﮏ دوره ی ﺣﺴ ﺎس ﮐ ﻮدﮐﯽ ،ﺷ ﮑﻞ ﻧﮭ ﺎﯾﯽ ﺧ ﻮد را ﭘﯿ ﺪاﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.ﻣﺜﻼ زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺟ ﺪادی ﻣ ﺎﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ﺳ ﺎل ،در ﻧﺎﺣﯿ ﮫ ﺷ ﺎخ اﻓﺮﯾﻘ ﺎ ،آن ﭼﯿ ﺰی ﺑ ﻮده ﮐ ﮫ ﺑ ﻮم ﺷﻨﺎﺳ ﺎن ﺑ ﮫ آن ﺳ ﺎوان ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ  ،ﺑ ﺎ
درﺧﺘﮭﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫ دار و ﭼﺘﺮھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ را ﭘﻮﺷﺸﮭﺎی ﻋﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﮐﭙﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨ ﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﻮع ﭼﺸﻢ اﻧﺪازآن ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ھﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ و آب در ﻣﻨﻈﺮ وﺟﻮد دارد.ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺳﺎل دوری از ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ
ھﻨﻮز ﺑﮫ آن ﮔﺮاﯾﺶ ذاﺗﯽ دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﭘﺮدرﺧﺖ آﻧﻘﺪر درﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻈﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷ ﻮد و اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ دﺷ ﺖ
ﺑﯽ درﺧﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪان درﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﻢ ﺗﺎ دوﺑ ﺎره آﻧ ﺮا ﺑﺎزﺳ ﺎزی ﮐﻨ ﯿﻢ .ﭘﺎرﮐﮭ ﺎی ﻣ ﺎ در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎی ﺟﮭ ﺎن ،در ﺑﮭﺘ ﺮﯾﻦ ﻓ ﺮم ﺧ ﻮد
،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺮھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﺪس دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺟﺎھﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐ ﮫ ﻣﺸ ﺮف ﺑ ﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٢درواﻗﻊ اھﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اھﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪه درﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ھ ﻢ ﺟﻨﺒ ﮫ ھ ﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ ﮏ داﺷ ﺘﮫ و ھ ﻢ
رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری .وﻗﺘﯽ دام و ﻣﺤﺼﻮل ﮔﯿﺎھﯽ را اھﻠﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از دﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم و ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺷﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ وﺑ ﮫ
ﺟﺎی ﺷﮑﺎر و ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺮدازﯾﻢ  .اﯾﻦ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ.ﻣ ﺜﻼ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻮﻣﺜﻞ ﻏﻼت و ﺑﻘﻮﻻت ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﻀﻢ آﻧﮭﺎ دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺎدت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺳﺎﻟﮫ در ﺗﻤﺎم روز ﺑﮫ اﺻ ﻄﻼح دﺳ ﺘﺮﯾﺰه ﺑﺨ ﻮرﯾﻢ ﺑﻠﮑ ﮫ اﻗﺼ ﺎد وﻗ ﺖ اﯾﺠ ﺎب ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ
ﻏﺬای ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﮫ وﻋﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.اﻣ ﺎ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪن در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ و اﻗﻠﯿﻤﮭﺎی ﻧ ﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ ﻣ ﺎ را دﭼ ﺎر ﻣﺸ ﮑﻼت روﺣ ﯽ ﮐ ﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﮫ در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎ ،دﯾﺮوزی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ﺑﺮاﺑ ﺮ و
ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎ ز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﮭﺮی  ،ﺑﺮﯾﺪه از ﻃﺒﯿﻌ ﺖ ﯾ ﺎ اﻗﻠﯿﻤﮭ ﺎی
ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ را دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ھﺎی ﻏﺬاب آور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در واﻗﻊ ﭘﺎرﮐﮭﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮐﮫ روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﮫ آن ھﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ در ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ روح ﺧ ﻮد را در آن اﻧ ﺪﮐﯽ آرام ﻣ ﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﯾﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺪا ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﯾ ﯽ ﭘﺮداﺧ ﺖ  ،ﻓﮑ ﺮ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨﻢ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان.ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﻢ و ﺑﮫ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ دور از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮏ روح ﺑﯿﻤ ﺎر.ﺣﺘ ﯽ وﺟ ﻮد ﯾ ﮏ ﮔﻠ ﺪان ﯾ ﺎ ﻻﻧ ﮫ ﭘﺮﺟﻨ ﺐ و ﺟ ﻮش ﻣﻮرﭼ ﮫ ھ ﺎ ﻧﯿ ﺰ در اﯾ ﻦ ﺳ ﻠﻮل ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ از آﻻم روﺣ ﯽ ﻣ ﺎ اﻧ ﺪﮐﯽ
ﺑﮑﺎھﺪ.ﺣﺎل ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﮫ وﺻﻞ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮫ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﮫ در ﮐﺘﺎب از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺴﻠﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ" ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
 -٣ھﺮﭼﮫ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺰوای ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﻗﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﻣﺮوز اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺷ ﮭﺮھﺎی ﺑ ﺰرگ ﻣ ﺎ ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ آﻧﺠ ﺎ رﺳ ﯿﺪه ﮐ ﮫ ﮐﻮدﮐ ﺎن ﻣ ﺎ ﺣﺘ ﯽ از
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻋﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﺮﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﯾﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﯿﻮه را ﺑﺮ درﺧﺖ و ﺟﻮﺟﮫ ﻣﺮغ را درﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ زﯾﺴ ﺘﻦ در ﯾ ﮏ
ﻣﺤﯿﻂ وﺣﺶ و درک زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺎی آن.وﻗﺘﯽ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﻗﻄﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ.ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺴﻠﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺮ و ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ در دوران ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ادارک ﮐﺮده
.او آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ﻟﺬا ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺮ ﻧﺴﻞ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﮐﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ در آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﺴ ﻞ ﻓﻘ ﻂ اﻧ ﺪﮐﯽ از آﻧ ﺮا

ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺴ ﺎس ﺑﺎﺷ ﺪ و اﯾ ﻦ ﺧ ﻮد ﺧﻄﺮﺑﺰرﮔﯿﺴ ﺖ ﺑ ﺮای آﯾﻨ ﺪه ﻃﺒﯿﻌ ﺖ و ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ ﮐ ﺮه
ﻣﺎ.ﻓﺮوغ در ﺷﻌﺮ آﯾﯿﮫ ھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮر ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد آﻧﺮا ھﺮﮔ ﺰ
ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" آﻧﮭﺎ ﻏﺮاﺑﺖ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﮐﮭﻨﮫ را
در ﻣﺸﻖ ھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻟﮑﮫ درﺷﺖ ﺳﯿﺎھﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -۴ﺑﻠﮫ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻓﻘﻂ از ﭼﯿﺰی دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن اﻓﺰود ﮐﮫ
اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑ ﮫ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ در ﺑﺰرﮔﺴ ﺎﻟﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻼﻗﻤﻨ ﺪی ﺑ ﮫ آن ﻣﻨﺠ ﺮ ﻧﺨﻮاھ ﺪ ﺷ ﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣ ﺎ ﺗﻨﮭ ﺎ در دوران
ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ آن دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ را در ﻓ ﺮدای ﮐ ﻮدﮐﯽ ﺑ ﮫ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ
ﺑﮭﺘﺮﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺪاﻓﻊ آن ﺑ ﺪل ﺷ ﻮﯾﻢ .اﮔ ﺮ زﻧ ﺪﮔﯽ آﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوز ﻣ ﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮﺳ ﺨﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ
اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﮫ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﭼﮫ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ از آﻧﮭﺎ ،را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ از آﮔ ﺎھﯽ در ﺑﺰرﮔﺴ ﺎﻟﯽ
آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭘﺮﺑﺎر از ﻟﻤﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﻧﺪ.ﯾﻌﻨ ﯽ ﻣﯿﺨ ﻮاھﻢ اﯾ ﻦ ﺗ ﻮاﻟﯽ راﺑ ﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ اﺻ ﻼح ﮐ ﻨﻢ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪون ﺑﺮﻗ ﺮاری ﯾ ﮏ راﺑﻄ ﮫ ﻣﻠﻤ ﻮس و ﻣ ﺪاوم ﺑ ﺎ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ در دوران ﮐ ﻮدﮐﯽ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن درﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺣﺘﯽ آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑ ﮫ ﻋﺸ ﻖ
و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺪون ﻋﺸﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن درﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۵اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی وارد ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ دراﯾ ﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﻧﯿﺴ ﺖ .ﺑﺨ ﺶ ﺑﺰرﮔ ﯽ از ﺗﺨﺮﯾ ﺐ ھ ﺎ ﻣﺸﺨﺼ ﮫ اﯾ ﻦ دوران
ﺧﺎص از ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر و ﺷﯿﻮه ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﯾﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﻢ اﻣﺮوزی  ،واﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺎ آﮔ ﺎه
ﺑﮫ ﭘ ﯽ آﻣ ﺪھﺎی وﺧ ﯿﻢ اﯾ ﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿ ﺖ  ،ﻧﻈ ﺎم آﻣ ﻮزش ﻣﺒﺘﻨ ﯽ ﺑﺮﻣﺤﻔﻮﻇ ﺎت و ﻣ ﺪرک ﮔﺮاﯾ ﯽ ،در ھﻤﮑ ﺎری در ﺗﺮﮐﯿ ﺐ ﺑ ﺎ ھ ﻢ ،ﻧﺴ ﻠﯽ از
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ درﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ا ﺟﺎزه اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﺳ ﺘﯽ ھ ﺎﯾﺶ را ﻧ ﺪارم اﻣ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ در اﯾ ﻦ زﻣﯿﻨ ﮫ
ﺧﺎص ،ﭘﺲ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر و ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﻻزم را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ از ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﺸﻖ
و ﺷﻮر ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.ھﺮ روز ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﺸﺘﺮی ازاﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺑ ﺎر
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس آن در ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ  .ﻋﺸﻖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻢ اﺳﺖ .ﻣﺮد را دردی اﮔﺮ ﺑﻮدی ﺧﻮش
اﺳﺖ.........درد ﺑﯽ دردی ﻋﻼﺟﺶ آﺗﺶ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ  .ﺑﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺷﺎﺧﮫ ﯾﯽ در ﺣﺎل رﺳﺘﻦ اﺳﺖ از
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ،ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﺎد ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز  ،ﻋﮑﺎس و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار و ﻣﺪاﻓﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐ ﮫ ھﺮﯾ ﮏ ﺑ ﮫ ﻃ ﻮر ﺗﺨﺼﺼ ﯽ در ﺣ ﺎل ﭘﯿﮕﯿ ﺮی ﻣﺸ ﮑﻼت
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮردر زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮداﻧﺪ  .اﯾﻨﺎن ﻧﻮری از اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه در دل ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ
ھﺮﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل آن ﭘﺮورش ﻋﻘﯿﻢ در ﻗﻔﺴﮭﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻮدﮐﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺮﺷ ﺎر از ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ اﺳ ﺖ و
ﻋﺸﻖ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﻮﺷﮫ راه آﻧﮭ ﺎ در اﯾ ﻦ ﺳ ﻔﺮ ﺷ ﺪه و اﯾ ﻦ ﺧ ﻮد ﻣﻮﺿ ﻮع ﮔﻨﺠﺎﻧﯿ ﺪن درس ﻃﺒﯿﻌ ﺖ درزﻧ ﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐ ﺎن ﻣ ﺎ در
ﺷﮭﺮھﺎ را ﺑﺲ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۶درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﮭﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و درﻣ ﻮرد اﯾﺮاﻧﯿ ﺎن
ﻧﯿﺰ از دﯾﺮﺑﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده .اﻟﺒﺘﮫ ﻇﺎھﺮا ﻣﺎر در زﻣﺮه ﺧﺮﻓﺴﺘﺮان ﻧﺒﻮده و از ﻣﺎران و ﻣ ﻮران و ﺧﺮﻓﺴ ﺘﺮان ﯾ ﺎد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺑ ﮫ ﺑ ﺎور ﻣ ﻦ
ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎر از رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳ ﺖ .اﻧﺴ ﺎن از ھ ﺮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﺎرﻣﺎﻧﻨ ﺪ
ﺗﺮس ﻏﺮﯾﺰی دارد ﮐﮫ ﮔﺎه در ﻣﻮارد اﻓﺮاﻃﯿﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻮﺑﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘ ﯽ ﺗﺼ ﻮﯾﺮ ﻣ ﺎر در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ﻮن را ﻧﯿ ﺰ ﻧﻤ ﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.اﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﺻﻄﻼح" زﯾﺎن آور" را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ .آرداوﯾﺮاف درﻃﯽ
ﺳﯿﺮو ﺳﯿﺎﺣﺘﺶ در آن ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در آرداوﯾﺮاف ﻧﺎﻣﮫ آﻣﺪه  ،ﺑﮫ ﻣﻮردی ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را در دﯾﮕﯽ از آب ﺟﻮش ﻋ ﺬاب ﻣ ﯽ
دھﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ از اﯾ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺖ ﻣﻌ ﺎف اﺳ ﺖ.وﻗﺘ ﯽ ﻋﻠ ﺖ را ﻣ ﯽ ﭘﺮﺳ ﺪ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ او درﻃ ﯽ ﺣﯿ ﺎﺗﺶ ﮔﻨﺎھ ﺎن ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﺮﺗﮑ ﺐ ﺷ ﺪه و
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻃﺮاز ﻋﺬاب در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﮐﮫ در آن ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﭘ ﺎ ﻣ ﺎران و ﻣ ﻮران و ﺧﺮﻓﺴ ﺘﺮان
ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺸﺘﮫ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻨﻔﻌﺖ ،اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺸ ﺎورز از وﺟ ﻮد آﻓ ﺖ در
ﻣﺰرﻋﮫ اش ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﯾﺎ ،ﺑ ﺎ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ داﻧ ﺶ  ،ﺑ ﺮای ﻣﻮﺟ ﻮداﺗﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ دﯾ ﺮوز ﻓﺎﯾ ﺪه ﯾ ﯽ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺒﻮد ارزﺷﮭﺎ و ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ از زﻧﺒﻮر و ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌ ﻼوه ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ارزﺷ ﮭﺎی
زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ روز ﺑﮫ روز در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده رو ﺑﮫ رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ درﻧﺪه ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻧﯿ ﺰ از
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﮭﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿ ﺪ داﺷ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ رﻓ ﻊ ﺗﻌ ﺎرض
ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻓﺮاﺳ ﻮی ﻓﻮاﯾ ﺪ ﺳ ﻨﺘﯽ ﮐﺸ ﺎورزی ،و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺑ ﺎ
ﺗﻠﻄﯿﻒ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻠﯿﻘﮫ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز زﯾﺎن آور ﯾﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑ ﺪ و
راه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از وﺟﻮد آﻧﮭﺎ ھﻤﻮارﺗﺮ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻻن ﻧﯿﺰ ﻃﻼﯾﮫ ھﺎی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﻂ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ
آورد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ و زﯾﺴﺘﻤﻨﺪان آن ارزﺷﮭﺎی واﻻﺗﺮی ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٧ﺑﻠﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻮدک درﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳ ﻨﯿﻦ ﺣ ﺪود  ۵ﺗ ﺎ  ١١ﺳ ﺎﻟﮕﯽ ،دوران ﺣﺴﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺮای ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻃﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑﺴ ﺘﮫ ﺑ ﮫ ﺗﺠﺮﺑ ﮫ اش در اﯾ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﮫ ،ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ آن ﺑﺴ ﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨ ﺪ ﯾ ﺎ ﮔﺮﯾ ﺰان ﺷ ﻮد.ﻧﻘ ﺶ ﺧ ﺎﻧﻮاده
،ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﮫ ھ ﺎی ﺑﮭﺪاﺷ ﺘﯽ ﯾ ﺎ اﯾﻤﻨ ﯽ ﻣ ﺎﻧﻊ از ﺑﺮﻗ ﺮاری
ﺗﻤﺎس ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﺎ آب ،ﺧﺎک ،درﺧﺖ  ،ﺣﯿﻮان وﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺷﻮد او را از ﯾ ﮏ ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﮔﺮاﻧﻘ ﺪر ﻣﺤ ﺮوم ﻣ ﯽ دارد
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺿﺮﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی آﯾﻨﺪه او در ﻟ ﺬت ﺑ ﺮدن از اﯾ ﻦ ﺳﺮﭼﺸ ﻤﮫ
ﻻﯾﺰال زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی او ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﻣﯽ زﻧﺪ ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ داﻧ ﯿﻢ ﮐ ﮫ
ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﺮد در ﺑﺴﯿﺎری اززﻣﯿﻨﮫ ھﺎ از ﺟﻤﻠ ﮫ ﺧﻼﻗﯿ ﺖ  ،اﺳ ﺘﻌﺪاد ﺣ ﻞ ﻣﺴ ﺎﻟﮫ  ،ﻗ ﺪرت دﺳ ﺘﻮرزی  ،ﻗ ﺪرت ﺗﺨﯿ ﻞ و ﭘ ﺮورش
ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ درﮔﺮو ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ،ﻣﻠﻤﻮس  ،واﻗﻌﯽ )و ﻧﮫ ﻣﺠﺎزی( و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﯾﻦ دوره ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
 -٨ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ آﻣ ﻮزش وﯾ ﮋه ﯾ ﯽ ﻧﺪارﻧ ﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴ ﺖ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﺗﺴ ﮭﯿﻠﮕﺮ اﻣﮑ ﺎن ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻣﺘﻨ ﻮع و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﺟﺎزه دھﯿﻢ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ ،از درﺧﺖ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ و در آب ﺑﺎزی ﮐﻨﻨ ﺪ،ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ  ،ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ﺑﻘﯿﮫ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺎزﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آن ﺳﻮاﻟﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﮫ ﮐﻼس درس دﯾﮕﺮی ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﺷﺮح ﺟﺰﯾﯿﺎت ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮق در آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺎ رﻓ ﻊ ﺗﺮﺳ ﮭﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ آﻣﻮزﺷ ﮭﺎی ﻏﻠ ﻂ ﭘﯿﺸ ﯿﻦ در آﻧ ﺎن ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد آورده
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﺮف وﺟﻮد ھﺮ ﺧﻄ ﺮی ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان ﮐ ﻮدک
را ازﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد.ﻣﺜﻼ ﮐﻮدک ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از درﺧﺖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐ ﺎر ﻣﻼﺣﻈ ﮫ
اﯾﻤﻨﯽ او ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﺮھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دارﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮداﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻤﻨﯽ او را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد.
 -٩اﻣﺮوز ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ دﻟﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری از دﻟﺴﻮزان اﺟﺘﻤﺎع از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺧﻮن اﺳ ﺖ.ﺑ ﺎ ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری رو ﺑ ﮫ رو
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﮭ ﺎ ﻣﺘﺼ ﻮر ﻧﯿﺴ ﺖ.ﻓ ﺮاھﻢ آوردن ﺗﺠﺮﺑ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ ﺑ ﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐ ﻮدک  ،ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد و اﯾﻨﺠ ﺎ ﺟﺎﯾﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ دﻏﺪﻏ ﮫ ھ ﺎی ﺧ ﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎ دارد ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ و ﺟﺎ دادن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺑﺨﺸ ﯽ ﺟ ﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ
از آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﮐﻮدک در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.آرزوی دﯾﺪن روزی را دارم ﮐ ﮫ ﮐ ﻮدک و ﻧﻮﺟ ﻮان ﻣ ﺎ ﺑ ﺮای رﻓ ﺘﻦ از
ھﺮﮐﻼﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻼس ﺑﺎﻻﺗﺮﺣﺪاﻗﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -١٠اﯾﻦ ﮐﺘ ﺎب ﮐ ﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮫ ﯾ ﯽ ازﻣﻘ ﺎﻻت در زﻣﯿﻨ ﮫ ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ راﺑﻄ ﮫ ﮐ ﻮدک و ﻧﻮﺟ ﻮان ﺑ ﺎ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ اﺳ ﺖ و ﻣ ﺎ ﻋﻨ ﻮان ﻓﺮﻋ ﯽ آﻧ ﺮا
"درﺳ ﻨﺎﻣﮫ ﻣﺪرﺳ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﺖ" ﮔﺬاﺷ ﺘﮫ اﯾ ﻢ ،ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان راھﻨﻤ ﺎی آﻣ ﻮزش ﮐ ﻮدک و ﻧﻮﺟ ﻮان ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﯿ ﺎن  ،اﺳ ﺎﺗﯿﺪ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ،راھﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮭﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،در ﮐﻠﻨﯿ ﮏ ھ ﺎی رواﻧﭙﺰﺷ ﮑﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ درﻣ ﺎن ﺣﯿ ﻮان
ھﺮاﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

