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لفرهنگ؛ رشته اتصا



:  کالکن و کلی

چه طبیعیو محیط، چه انسانی هماهنگ کردن خود با فرهنگ، دانش 

انسان

محیط زیست

فرهنگ



محیط زیست فرهنگ

• ابزارها

• بناها

• اشیاء

دستاوردهای 

مادی

• زبان

• معرفت

• رفتارها

دستاوردهای 

معنوی

گاز فرهن« انسان شناسی»تعریف 



فرهنگ

ابزار

اندیشه
Homo sapiens

اندیشمندانسان 

هزار سال پیش300

Homo habilis

زابزارساماهر یا انسان 

میلیون سال پیش2

رویکرد ماده گرا

رویکرد نمادگرا



اندیشه

ابزار

ابزار

اندیشه

?



(اندیشه )ایدئولوژیک 

باورها و اندیشه ها و صور نمادین 

(رفتار)جامعه شناسانه 

الگوهای رفتار فردی و جمعی 

(ابزار)فن آورانه 

Lesli. A. Whiteانرژی مصرف روش و ابزار کسب و 
(1900-1975)

یک مدل ماده گرا



ی
جامعه شناخت

. تبدیل فناوری قنات به چاه عمیق

تغییر مدیریت منابع آب از سطح محلی به مرکزی

حذف مشارکت مردم از فرآیند آب رسانی

کاهش امکان رصد نوسانات منابع آب توسط مردم

سهولت انتقال و استفاده از آب برای مردم

قیمت گذاری بر آب و کاالیی شدن آن

تنزل ارزش آب در فرهنگ

ک
ایدئولژی

ن
ف

مثالی درباره آب

و نه تعیین کنندهتاثیرگذار : تذکر



یفرهنگ« پس افتادگی»یا «تاخر»

CULTURAL LAG

ل ا ث و: م ی  ن ی ش ن ن  ا م ت ر ا پ آ  ، ی گ د ن ن ا .ر . .



فرهنگ در گذر زمان

نظام معیشت

(ابزار)

نظام تفکر

(اندیشه)

شکار و گردآوری
(هزار سال پیش10آغاز تا )

کشاورزی و دامداری
(هزار سال پیش به بعد10)

صنعت  
(به بعد18اواسط قرن ) ?

?
الهیاتی یا اسطوره ای

(1300تا )
عیفلسفی یا مابعدالطبی

(1800-1300  )
یاثباتی یا علم

(به بعد1800)



نظام معیشت شکار و گردآوری

نظام تفکر اسطوره ای

جهان، تحت سیطره نیروهای فراطبیعی و غیبی

(توتم باوری)انسان به مثابه بخشی از طبیعت 

کوچ نشینی: الگوی سکونتی

مبنای جادورابطه با محیط بر 

همراهی: استراتژی انسان در مواجهه با طبیعت

انسان

محیط زیست



نظام معیشت کشاورزی و دامداری

نظام تفکر فلسفیالهیاتی و 

جهان، تحت اداره قواعد انتزاعی مانند طبیعت

انسان به مثابه حاکم طبیعت

یکجانشینی در روستاها: الگوی سکونتی

رابطه با محیط بر مبنای عقل 

مهار: استراتژی انسان در مواجه با طبیعت

محیط زیست انسان



نظام معیشت صنعت

نظام تفکر یعلمالهیاتی و فلسفی و 

جهان، تحت اداره قواعد اثباتی و علمی

انسان به مثابه مالک طبیعت

رهایکجانشینی در شهرها و کالن شه: الگوی سکونتی

رابطه با محیط بر مبنای علم

زونتغییر روزاف: استراتژی انسان در مواجهه با طبیعت

محیط زیست

انسان



ابزار

اندیشه

صنعتی

اثباتی

انسان محوری خود محوری



رفتولد گفتمان مص: امد این دو جریانیپ

مصرف

مصرف

مصرف

...

مصرف
تعریف مصرف

تفاوت مصرف در گذشته و امروز

مصرف موتور تولید: اسطوره های مصرف

لذت جویی مدرن



.راهکار هم در سطح ابزار و اندیشه است•

تقویت فرهنگ پهلوانی•

غرور•

سطح خرد و کالن•

اوتار•

درونی سازی ارزش ها و کنترل اجتماعی: ابزارهای فرهنگ•



شهر و محیط زیست

محیط زیست و توسعه ی شهری•

تبعیض زیست محیطی•

رشد هوشمند•



لوفبور و دوسرتو

مصرف و زندگی روزمره•

«ارزش»و « عشق»جایگاه •



خشونت پرهیزی: عشق



ارزش



اخالق زیست محیطی و آموزش
DO IT YOURSELF



به محیط زیست 
نیندیشیم خبری 

ا م ش ه  ج و ت ز  ا س  ا پ س ا  ب


