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 چکیده
مورد مطالعه رویکرد . بر محیط زیست است گردیاثرات تخریبی طبیعت تحلیل فلسفی ،پژوهش حاضرهدف 

دسترسی جامعه آماری تحقیق منابع دست اول و دومی است که  آراء هایدگر است. بر  تأکیدبا  پدیدارشناختی

نشان های پژوهش و شیوه تحلیل نیز توصف پدیدارشناختی موضوع تحقیق است. یافتهبه آنها میسر بوده 

و نوع نگاه گردشگر  گرددبه طبیعت بازمی گردشگری به نوع تلقی و نگاه گردشگران که اثرات تخریبی دهدمی

به علت غلبه رسد که در حال حاضر چنین به نظر میعنوان انسان مرتبط است. ه نوع بودن او ببه طبیعت با 

دچار تخریب شده و در نتیجه  ،نوع نگاه مناسب، گردیبر صنعت طبیعتاقتصادی و سوداگرانه تکنیکی،  نگاه

یدگر امکان فهم چنین ختی هاتحلیل پدیدارشنا با بحران مواجه گشته است.و طبیعت  عمیق میان انسانارتباط 

. به نظر دهدمینشان رفت از این بحران را نیز هایدگر راه برونبا این همه سازد. ی را برای ما فراهم میرویداد

 قلمداد شود.  جایگزینی مناسب تواندمیرواج نگرش هنری به طبیعت کشانه، در برابر نگرش ابزاری و بهرهاو 

 .، هنر، هایدگرزیست، تخریبمحیط  ،گردیطبیعت یدی:واژگان کل
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 مقدمه 
و  1تروفیمنکو)اقتصگگگادی و فرهنگی با خود به همراه داردکنار فوایدی که رونق گردشگگگگری توسگگگعه در 

سأله، ( 2011 ،2جافاروا ست  م شی ازتخریب محیط زی ستهآن  نا ست که با آن از جمله پیامدهای ناخوا ای ا

است بوده موضوعی  3محیط زیست، اثرات تخریبی گردشگری بر طبیعت مسألهبه علت اهمیت رویارو هستیم. 

شته که  ست)درباره آن پژوهشدر طی یک یا دو دهه گذ شده ا و صالحی  به عنوان نمونه: های چندی انجام 

؛ قربانی نیا و 1394؛ صگگگالحی و معمار، 1393یری، بشگگگ؛ 1392بیری و همکاران، شگگگ؛ 1391همکاران، 

سخی؛ 1394همکاران،  ضایی و 1395و همکاران،  را سال (.  1396یری، بش؛ ر شگران از  شد تعداد گرد ر

میلیارد  1245-بالغ بر ای المللی قابل مالحظهسگگگبب گردید تا از این محل عایدات بین 2014تا  1980

مخاطرات ( ، با این حال 72: 1395راسگگخی و همکاران،  )پذیر گرددنصگگیب کشگگورهای گردشگگگر –تومان 

تبدیل گردیده در این حوزه نظران صاحباکنون به دغدغه اصلی ناشی از گردشگری و فرهنگی  زیستیمحیط 

هایی چون آلودگی هوا، فرسگگگودگی خاآ، آلودگی آم، مشگگگکل تراکم ترافیکی، ریخت و پاش پدیدهاسگگگت. 

ی، تخریب ها، آلودگی صگگوتی، آلودگی بصگگری، مشگگکالت مربوط به کاربری زمین، آسگگیب بناهای تاریخزباله

( تنها نمونه هایی  29-30: 1396رضگگایی و همکاران، )گیاهان طبیعی، تخریب حیات وحش و مانند این ها

 . شوندتخریبی گردشگری محسوم می از اثرات

ست عموما از زاویه مطالعات علمی پژوهش شگری بر محیط زی شده درباره اثرات تخریبی گرد های انجام 

سی جامعه صادی و یا فرهنگی بوده و از این رو بیش از هر چیز برر ساخته اجتماعی مؤلفهشناختی، اقت های بر

وجه همت را های الزم اجتماعی جهت حفظ محیط زیسگگگت مخرم بر محیط زیسگگگت و یا فقدان برسگگگاخته

برآن  ساتن ایم.وجهمدارانه از محیط زیست مها ما با وجهی انساندر این نوع از پژوهشاست. خویش قرار داده 

آن زندگی  هایی که افراد دررود، به موقعیتاسگگت که در فرهنو وااگان هرگاه از محیط زیسگگت سگگخن می

شاره میکنندمییا کار  کنندمی رسد که در این باره ما به تحلیل اما به نظر می(.  15: 1393ساتن،  )شود، ا

چگونه در این حیطه اما شود. های تامل فلسفی انجام میروشتحلیلی که به کمک  تری نیز نیازمندیم،بنیادی

سفی  توانمی شید؟ به طریق فل سفی دراندی سألهفهم  تامالت فل ست  م شگری بر محیط زی اثرات تخریبی گرد

فلسفی  در دو دهه گذشته مطالعات سابقه نیست.از این نوع بی هاییکوششد؟ نکن د ارائهنتوانمیچه کمکی 

(،  2000 )نو همکارا 4پرات هایبه پژوهش توانمیمحیط زیسگگت رواج یافته اسگگت. به عنوان نمونه درباره 

هدف این ( و دیگران اشگگاره کرد.  2006)8یدون(، ه 2008) 7باچانان  ،( 2004 )6وال (، 2005 )5سگگرکار

نگرش به محیط  اخالقیشگگناختی و شگگناختی، معرفتهسگگتیها توصگگیف و تامل درباره مبانی نوع از پژوهش

                                                           
1 Trofimenko 
2 Djafarova 

. در این مقاله، مفاهیم محیط زیست و طبیعت بجای یکدیگر استفاده شده است. اگرچه معنای مفهوم محیط زیست به  3

 شود.  طبیعت محدود نمی
4 Vernon Pratt 
5 Sahotra Sarkar 
6 Derek Wall 
7 Brett Bachanan 
8 Graham Haydon  
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نسبتی  شود،می تأکیدها بیش از هر چیزی بر نسبت انسان با محیط زیست در این نوع پژوهشاست.  زیست

 دچار بحران شده است.  مدارانه و ابزاری،که در نتیجه رواج نگرش انسان

غلبه نگرش نتیجه نگاه مکانیکی به طبیعت و از سگگگوی دیگر پیامد از یک سگگگو این بحران پیش آمده 

ساتن آنجا که دگرگونی نگرش آدمی به طبیعت  است.انسان مدرن بر محیط زیست  هانطلبکشانه و سلطهبهره

کند. به نظر او انسگگان قرون اشگگاره می وضگگعیتبه خوبی به این  دهدمیلحاظ تاریخی مورد بررسگگی قرار  را از

علم مدرن طبیعت را همچون "، اما "دیدمحیط زیسگگت را موجودی زنده و سگگرشگگار از اروا  می "وسگگطایی 

سیر کرد  "چیزی بی جنب و جوش شاره به  "تف ستکاری قرار گیرد. او با ا که باید مورد کندوکاو و تحقیق و د

به این ترتیب علم و روشهای علمی مستقیما به توجیه خسارات زیست محیطی منجر  "نویسد ... می 1مرجنت

انسان تبدیل شد که در آن  هایای برای فعالیتشده و صرفا به زمینه ارزششد، زیرا محیط زیست طبیعی بی

احتیاط  . به جای این تلقی که طبیعت یک موجود زنده اسگگت و باید با آن باکردهنگام بسگگیار مهم جلوه می

شینی تلقی میبرخورد کرد، آ شینها فهمید و تبیین  توانمیکردند که ن را همانند ما عملکردهایش را مثل ما

های گوشتی های حیوانی را به قصد تولید فرآوردهساتن دستکاری انتیک گونه(.  49: 1393ساتن،  )"کرد. 

نه معرفی میمونهو لبنی ن با نادیده گرفتن ظرفیتای از این خوی اسگگگتیالطل با  نانکند که   ،های طبیعی آ

گونه که پیداسگگت سگگاتن همان(.  67-66: همان )را فراهم سگگاخته اسگگت یحیات طبیعهای نابودی زمینه

شه ست را ری سانهای بحران محیط زی ستیال بر محیط مداری مدرن ان شوق غیرقابل کنترل ا شدن  و بیدار 

 . اره محیط زیست کمتر به آن اشاره شده استهای علمی دربای است که در پژوهشداند و این نکتهزیست می

شهاما از  سفی درباره ری ست چه های لحاظ فل شگری بر محیط زی این گفت؟  توانمیاثرات تخریبی گرد

ست  برآن مقاله شگری  پیامدهای تخریبی که ا ستگرد شی از  ،بر محیط زی سا  نوعی نگرشنا سا ست که ا ا

سان می سخن دیگر،  بیند.طبیعت را ابزاری و در خدمت منافع ان ستنگاه ابزارانگارانبه  که رش یافته ه چنان گ

ن با ی و نسبت آگردشگرنه تنها در برگرفته است. بدین سان است که های زندگی انسان مدرن را ههمه عرص

علمی درباره محیط های پژوهششگگود، بلکه به تعبیر هایدگر و محیط زیسگگت ابزارانگارانه فهمیده میطبیعت 

سان ساس ان ست نیز از ا ست. زی سشبر این محورانه ا ساس پر ضمون می توان مطر  کرد: ا . 1هایی با این م

ست انجامیده  سبت متفاوت با طبیعت به تخریب محیط زی شگران و برقرار کردن ن چگونه دگرگونی نگاه گرد

ست؟  صاف و ویژگی. 2 ا ست و چگونه او صورتبندی آن اقدام کرد؟  توانمیهای این نگاه جدید چی آیا . 3به 

رویکرد های فوق، پاسگگگه به پرسگگگش. برای صگگگورت آن راه بدیل کدام اسگگگت؟راه بدیلی وجود دارد، در این 

مسگگگتقیم یا  ،رسگگگد که فلسگگگفه هایدگرچنین به نظر میگردید. انتخام پدیدارشگگگناسگگگانه وجودی هایدگر 

ستقیم سه تواندمی ،غیرم ساند تا پا سش های قابل قبولیبه ما یاری ر شده برای پر سه گانه مطر   ارائه های 

آن ناشگگی از  محیط زیسگگتیگردشگگگری و اثرات مخرم  مسگگألهکنیم. اگرچه هایدگر به صگگورت مسگگتقیم به 

شه ست، اما اندی سکونت »، «پرسش از تکنولوای»هایی چون در نوشتهویژه ه بهای او که نپرداخته ا بنا کردن 
این حوزه برای  وجهیها قابل تداللتحاوی  انعکاس یافته،، «منشا و یا خاستگاه اثر هنری»،«کردن فکر کردن

منجر به پیامدهای  ،به جهان و از جمله طبیعتمحورانه غلبه نگرش ابزاری و انسگگگانبه نظر هایدگر  .اسگگگت

ای نگاه، طبیعت چون منبعی غنی و  قابل اسگگتفاده اینتحت تاثیر مخربی برای محیط زیسگگت شگگده اسگگت. 

                                                           
1 Merchant 
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شده و  سته  سه قرن اخیر نگری های کمی برداری از آن نیز به کمک علم و روششناخت و بهرهدر طی دو یا 

خود نیز در پرتو این رویداد آدمی را دگرگون کرده بلکه یط زیست انجام گرفته است. غلبه این نگاه نه تنها مح

ستدگ ست. در پرتو این دگرگونی ا صد بیدار کردن حس پیوند و  رگونی یافته ا شگری نه به ق شوق که گرد

آن و طبیعت را  به مثابه  و بهره بردن از در طبیعت چون خانه انسگگان، بلکه به قصگگد لذت بردنسگگکناگزیدن 

ست  شود.منبع درآمد و تولید ثروت دیدن، انجام می شگر را با طبیعت و محیط زی ست که گرد این نوع نگاه ا

با به میان ایدگر سگگازد. با این حال هسگگاز مبدل میکند و گردشگگگری را به یک صگگنعت پولخود بیگانه می

. دهدمیامکان رهایی از بحران محیط زیسگگت را نیز نشگگان  ،نگاه هنری به طبیعتو اهمیت کشگگیدن نقش 

گردشگران با محیط  بازنگری نسبتبه  تواندمیهای گردشگری ویژه در حوزه آموزشه ترویج چنین نگرشی ب

 یاری رساند. زیست، 

  :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ساند تر ما از به فهم عمیق تواندمیکه  رویکردهاییاز بین  ست یاری ر ماهیت طبیعت و تخریب محیط زی

شناختی سفی پدیدار ست. در این جا   1رویکرد فل سی نه به عنوان یک روش بلکه به عنوان ا شنا ما از پدیدار

طبیعت عمق پدیدارشگگناسگگی از این جهت فهم ما را نسگگبت به رویکرد به جهان سگگخن خواهیم گفت.  نوعی

به طبیعت و جهان را به چالش کشگگیده و آن را گرا و دوگانههر نوع نگاه کمی، تجربی، انتزاعی بخشگگد که می

نقد پدیدار شناسی از تفکر رایج درباره محیط زیست که تحت کند. های نظری و عملی معرفی میمنشا بحران

نه رشگگگد تفکر علمی اسگگگت،  راه را برای ظهور فهم دیگری از طبیعت تاثیر نگرش دکارتی از جهان و زمی

سته2جهان –های جدیدی چون زیست گشاید. این فهم نوین برگرد ایدهمی شناختی  4، افق3، تجربه زی پدیدار

آنگونه که ما در  ،انتزاعی نیستهای کنیم جهان مفهومبر این اساس جهانی که ما در آن زیست میچرخد. می

کنیم. نیم، بلکه جهانی اسگگت که ما آن را به شگگکلی متفاوت تجربه مییبگاه مفهومی علوم طبیعی میدسگگت

ست که هیچگاه قادر نخواهیم بود که با گس ستگی ما با محیط چنان ا ستگی و واب پیوند خود با آن، آن ستن ب

جهان همواره در پیوند میان  5در نگاه هوسگگگرل صگگگورت عینی مورد مطالعه قرار دهیم.و به  یک ابژهرا چون 

جهان خواهد انجامید. هوسرل بر آن است از گرفتن این پیوند به بیگانگی نادیده  شود.ابژه آشکار می –سواه 

گیرد. این جهان هایی چون اندازه، شگگگکل و حرکت بهره میکند از مفهومکه جهانی که علم جدید معرفی می

 )هاسگگت، رنگها، بوها و مزههاکنیم، جهان صگگگداجهانی که ما تجربه میآید، بلکه هیچگاه به تجربه ما در نمی

های گوناگون ها و طعمبنابراین تجربه ما ازطبیعت پرسر و صدا، مملو از رنو(. 51: 2000و همکاران،   6پرات

کند. طبیعت نیز در اسگگت. تصگگویر علمی از جهان به تبیین علمی از طبیعت و محیط زیسگگت تسگگری پیدا می

صویر میها و واکنشهایی چون انرای و حیات، کنش-ب مفهومقال ست ها ت صویری نی شود. با این حال این ت

 کند.که یک نقاش و یا یک شاعر از طبیعت در خود تجربه می

                                                           
1Philosophical phenomenology 
2  Life - World 
3  Lived- Experience 
4  Horizon 
5 Husserl 
6 Pratt 
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صیف و تبیین طبیعت به کمک مفهومکه در حالی  سویه این خطا تو ستهای انتزاعی یک  سویه دا یگر ، 

وانشناسی د. رکنترسیم می ،روانشناسی تجربی از سواه آگاهتصویر با نقد که پدیدارشناسی است خطایی آن 

فاهیم تجربی و م هاروشبر آن بود تا رویدادهای ذهنی را به کمک به تاسی از علم فیزیک  تجربی قرن نوزدهم

ستی تبیین کند. شی مکانی شین تلق در این نگاه آدمی نه تنها طبیعت را چون یک و بر پایه نگر کرد، ی میما

شینی پیچیده شینی که فاقد هرگونه دریافت و تجربهتر میبلکه خود را نیز ما شت؛ ما سانی خاص های اپندا ن

فهم زبان  ناتوانی درنیز طبیعت و انسگگان از خود و یکی از پیامدهای این رویکرد، بیگانه شگگدن خویش اسگگت. 

 طبیعت بود. 

شان داد  ست ماهیت واقعیت را آنگونه که که علم نه بینقد هایدگر بر علم مدرن ن ست و نه قادر ا طرف ا

علم ابزاری اسگگت که ما را قادر »هسگگت نشگگان دهد. علم یک ابزار اسگگت در خدمت مقاصگگد و عالیق انسگگان. 

هایدگر این (.  52 :2000کاران، مو ه پرات)«سگگازد تا جهان را دسگگتکاری کنیم و تحت کنترل درآوریممی

خواند. به گمان او علم چیزی گیرد خطاآمیز میتکنولوای را برای مقاصگگگد خود به کار می ،علمتصگگگور را که 

ست، ب سر تکنولوایک ا ستعارهدسرا های علمی درباره طبیعت به مثابه ین معنا که مفاهیم انتزاعی، قوانین و ا

ویش برای سگگیطره بر ماشگگین، اسگگاسگگا در خدمت کنترل و هدایت آن قرار دارد. آدمی برای برآوردن نیاز خ

ست. از این روست که علم عاری از ارزش سانی نیست. طبیعت، مفاهیم علمی را پدید آورده ا ها و ترجیحات ان

ست. ما آن علم مدرن  شین نی شین نیازمند بود. اما طبیعت ما صویر طبیعت چون ما برای غلبه بر طبیعت به ت

ساخته ستیم. را ن ساخته آن ه شیجایم، بلکه  ضه میا هان ارز ستفاده ابزاری از ی که از این طریق عر شود، ا

کند. نقد این نگرش نیازمند طبیعت را مجاز ساخته و در نتیجه طبیعت را به شی یا کاالیی مصرفی تبدیل می

جهان ناظر  –جهان ما  بیافکند. ایده زیست  –کاربست رویکرد دیگری است، رویکردی که پرتوی را بر زیست 

ست که ج ست. هان ما، جهان نظریهبر این ا ست، بلکه جهان ارتباط میان آدمی با طبیعت و چیزها هر »ها نی

ای ابژهها در زیست جهان ای است که متضمن تعامل یک ابژه است و همه ابژهفعالیتی در  زیست جهان سواه

ابژه حاکی از آن است که در پدیدارشناسی نه  –(. تعامل سواه  54: 2000و همکاران، پرات )«اندبرای سواه

سواه ابژ سواه وجود دارد و نه  سخن دیگرابژهبدون ه بدون  شدای میسواه همواره به ابژه ،. به  . آگاهی اندی

ند.می 1التفاتیرا حیثاین چگونگی هوسگگگرل همواره آگاهی به چیزی اسگگگت.  اگرچه به نظر موهانتی  خوا

ن به آکه  بود 2برنتانوردگیری نمود با این همه این  توانمیهای ارسگگطو اندیشگگههای این مفهوم را تا ریشگگه

تنها انسگگان بر آن بود که (. برنتانو  69: 2006، 3موهانتی )این وااه را از او وام گرفتنیز پرداخت و هوسگگرل 

ست که از  ست. جهان مادی، التفاتیحیثا سوی چیزی ها درختان و کوه برخوردار ا  ندارند و در نتیجهرو به 

سواهفاقد چنین ویژگی ست که  ستههای آگاه به ابژهای هستند. حاصل این سخن آن ا ها بیش اند و ابژهها واب

 (.  55: 2000و همکاران،  پرات )های آگاه وجود دارنداز هر چیزی برای سواه

ستن به طبیعت،   شدن افقی جدید برای نگری شکار  سی از ما طلب برای تفطن به این نکته و آ شنا پدیدار

وجو یسگگته خود جسگگتن دسگگت برداریم و آن را در تجربه زهای علمی درباره جهاداوریکند که از پیشمی

های ما خود را آشگگکار کنیم. زیرا تجربه زیسگگته ما نشگگانگر تعامل ماسگگت با جهان و جهان نیز در افق تجربه

                                                           
1 Intentionality 
2 Brentano 
3 Mohanty 
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باورهای نظری  2داخل گیومه گذاشگگتن دریا  1فروکاسگگتاز کند. برای انجام این کار در حالی که هوسگگرل می

( تا به آگاهی  1392، 4؛ اسگگپیگلبر 1392، 3دارتیک؛ 1384رشگگیدیان، )گویدرایج ما از جهان سگگخن می

ست یابیم، هایدگر انجام چ ستعالیی جهان در خویش د سته بر آن اا شوار دان وظیفه که ست نین کاری را د

نیز با در داخل گیومه گذاشگگتن  5مرلوپونتیآنگونه که هسگگتند.  هسگگتپدیدارشگگناسگگی آشگگکار کردن چیزها 

همه  توانمیبه نظر او هیچگاه ن .( 1389، 7؛ ماتیوس1390، 6کارمن )باورهای ما درباره جهان مخالف بود

در حالی که بر بعضگگگی از  ن به کناری گذارد.آهای مربوط به جهان را برای دسگگگت یافتن به ماهیت فرض

 هایی از آن را مفروض بگیرم.کنیم، اما الزم است جنبهزیست جهان خود تمرکز میهای جنبه

ست؟ پدیدارشناسی می ا را کوشد تا متعمیم این نگرش به طبیعت و یا محیط زیست حاوی چه نتایجی ا

است و استوار ج های نظری و علمی رایگاه کند که رابطه و نسبت ما با طبیعت بر پایه پیشدارویبه این نکته آ

. دت و محیط زیسگت خصگمانه و ویرانگر شگوشگود تا رفتار ما با طبیعهاسگت که سگبب میهمین پیشگداوری

 . ها کنیمرهای خود را پیشداوریکه هستیم  ممانعت از تداوم تخریب محیط زیست نیازمد آنبنابراین برای 

یازمند است. ن ی پدیدارشناختیتوصیفجای آنکه به تبیین نیازمند باشد به ه ممانعت از تداوم پیشداوری ب

 توانمی. این کار را باشدآنگونه که عینی و مبتنی بر تجربه واقعی  هاست،پدیدارشناس مشتاق توصیف پدیده

سیم می شی تر شت که یک نقاش بر بوم نقا شی پندا ست تنهمچون نق ها نوع کند. برای فهم این نکته کافی ا

شناس یا طبی ست  شمند زی سه کنیم. دعتنگاه یک دان شاعر مقای ر حالی شناس به طبیعت را با یک نقاش یا 

 پردازد،بندی و شگگناخت موجودات طبیعی میشگگناس به کمک مقوالت و مفاهیم ذهنی به طبقهکه زیسگگت

شاعر جلوه ست که ای دیگر دارد. طبیعت برای نقاش یا  ش توانمیجویبار چیزی ا عر گفت، مزرعه درباره آن 

ستچشم اقعی نقاش داللت های ون که بر تجربهآهایی از با برجسته کردن جنبه یا جنبه توانمیکه  اندازی ا

صیف یا تبیینی توگاهی علمی است. با این همه، ان این آگاهی متفاوت از آگمدارند، آن را به تصویر کشید. بی

صیف ازکند تنها نوع ممکن می از جهانعلم که  ست، بویژه آنکه اگر ماتو انگر این نوع از به نتایج ویر جهان نی

 ها اگاه باشیم.  تبیین

شداوری ،در حالی که در تبیین علمی ساس پی شده، های آبر ا شکار میدر افقی طبیعت موخته  که شود آ

یک نقاش  یا شگگخصگگی های زیسگگته تجربه 8ن انتظار داریم، تجربه پدیدارشگگناختی بر افقهمگان از آبه ظاهر 

ماسگگت در نسگگبت با چیزها. یک دانشگگمند  ی ما انتظاراتهاافقدر این معنا  اسگگت.اسگگتوار شگگاعر از طبیعت 

صیف نمودشناس انتظار دطبیعت صورت کمی، تجربی و تکرارپذیر تو در . ارد که مثال یک درخت را بتوان به 

ستفاده کند، در واقع او سخ نی صورتی که دانشمند مذکور نتواند از مقوالت موردقبول متخصصان آن رشته ا

اما انتظار یا افق یک پذیر نیسگگگت. های او از درخت قابل آزمون و ابطالعلمی نگفته اسگگگت و از این رو گزاره

های نقاش و شاعر شخصی و درونی است و به در این جا حوزه تجربهنقاش و یا شاعر از درخت متفاوت است. 

                                                           
1 Reduction 
2 Epoche  
3 Dartigues 
4 Spiegelberg 
5 Merleau Ponty 
6 Carman 
7  Mattews 
8 Horizon 
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از  اسگگتهدف پدیدارشگگناسگگی آن اسگگت که تا انجایی که ممکن دنبال آزمون و یا پذیرش عمومی نیسگگت. 

 از جهان بپردازیم.  هاترین تجربهها دست برداشته و به توصیف جزئیفرضپیش

صیف پ سرل هدف تو شناختن و در حالی که به نظر هو شناختی  صد همه افقاز  نگذر کرددیدار ها به ق

در آگاهی  تجربه های غیرالزموی با حذف عناصر و ویژگییافتن به ماهیت چیزها بود؛ کاری که به گمان دست

ست.  شود، برای هایدگر و مرلوپونتیانجام می شوار و پیچیده ا صر بس د شف این عنا هایدگر، به مخاطره  ک

اندیشگگگد. به نظر او اگر بتوان این مفاهیم را به اندازد میهایی که میان ما و جهان فاصگگگله میمفاهیم و ایده

با هسگگتی مواجه  توانمیکه چگونه  دهدمیکند. اگرچه او نشگگان نخود را عیان می ،آنگاه هسگگتی کناری نهاد

در شکل مسه و بیگانه را که دست کم بتوانیم میان جهانی که خود  دهدمیشد، اما او راههایی را به ما نشان 

ای از نگاه مسه شویم. نمونهتمایز قایل رسد به ظهور میدر شکل اصیلش ی که کند و جهانای آشکار میشده

که برای ساختن یک  آن را چون چوبی تصور کنیمبه هنگام مواجه با یک درخت شده به طبیعت آن است که 

به مناظر طبیعت یکسان همه . یا گردشگری را تصور کنید که برای او گیردقفسه کتام مورد استفاده قرار می

به نیسگگت که چیزها را نیسگگت. او حتی قادر  ،که هسگگتنده گون نآها آید. او قادر به درآ تفاوتهای آننظر می

ست شکل میدر مورد  ببیند. یدر سنگیرند، این که نگاه ما به چیزها چگونه  معتقدند نوع نگاه ما   اوری و الر

فرهنگی در  –درست همانند زبان چشمان یک فرد به صورت اجتماعی  "برساخته وضعیت اجتماعی ما است.

 اوری و الرسگگن، ).های مختلفی مطر  اسگگتبه صگگورت «های دیدنشگگیوه»گیرد و چارچوم خاصگگی قرار می

ست نویس سی ترجمه د ضعیت ویژگی بارز و گیرهای ابزاری که ید جهتدتربی 1(. 9: فار صول و از جهتی مح

 ،تاثیر نبوده است. با این حالجهان بیما است در پدید آمدن نگاه بیگانه ما نسبت به کنونی زندگی اجتماعی 

شته باشد، نگاهی است که بر بنیاد از منظر پدیدارشناسی،  شته باشد یا ندا نگاه مسه، خواه مشاء اجتماعی دا

شداوری شوند. از این راندشکل گرفتهایم یی که تاکنون آموختههاپی ست که باید به کناری نهاده  تا حقیقت  و

تعجیلی شوند. یافت میدر زندگی روزمره  ،نگاه بیگانه ما به جهانهایی از نمونهشود. آن گونه که هست آشکار 

شگگود. او تنها که یک کارمند برای رسگگیدن به محل کار دارد، مانع از دیدن طلوع سگگحرانگیز خورشگگید می

شینها را می صف جلوه ما صورت  شدن قطار آدمها برای او فقط به  سوار  . در تمامی کنندمیبیند. یا به هنگام 

اگر ما به این آگاهی برسگگیم که دچار از خودبیگانگی هسگگتیم،   مواجهیم.نوعی از خودبیگانگی با این موارد ما 

یابیم و این نیز به نوبه خود به سگگگلوآ بهتر ما با آن خواهد به درآ و ارزیابی بهتری از محیط دسگگگت می

 (.  63: 2000و همکاران،  پرات )انجامید

ن بدان معنا نیست ای ماهیت جهان است اما همانگونه که گفته شد،به دنبال توصیف پدیدارشناسی اگرچه 

جهانی متشکل از اجزای  ،پدیدارشناسیسواه شناخت. جهان مورد نظر  ای مستقل ازکه بتوان آن را چون ابژه

رابطه علی و بر پایه نیز بر اساس نان ند و نسبت میان آهست ارای ارتباطی تصادفی با همجدای از یکدیگر که د

ها در کند. ابژهشگگکار میان به مثابه معنا و ارزش خود را آنیسگگت، بلکه جه ،گیردقوانین مکانیکی شگگکل می

کل  سگگگازند که در آن کل بیش از اجزای خویش اسگگگت.ارتباطی درونی با یکدیگر قرار دارند و کلیتی را می

کشد. او (. یک نوع از این کلیت را هایدگر به تصویر می 70: 2000ان، و همکار پرات )سازداجزای خود را می

                                                           
با سپاس از همکار محترم جنام آقای دکتر صادق صالحی و خانم نسرین سید نژاد که نسخه ترجمه دست نویس خود از کتام .  1

 . اندرا در اختیار من گذاشته نگاه گردشگرانهارزشمند اوری و الرسن با عنوان 
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سخن می سبت با میه و چوم و دیگر نمونه گوید. به عنوان از کلیت ابزاری  در یک کارگاه نجاری چکش در ن

یابد. بنابراین ابزارها موجودات مجزایی نیستد. به سخن دیگر کلیت ابزاری نشانه نوعی از ظهور ابزارها معنا می

 چیزهاست. 

حاوی اشگگارات با اهمیتی اسگگت. به عنوان نمونه  در حوزه توصگگیف طبیعتنگرانه کلنگرش این کاربسگگت 

، آشنا کند. نگاه نوان جزئی از  آنانسان به ع ما را به ارتباط میان عناصر طبیعت و تواندمیمطالعه اکوسیستم 

انجامد. از این رو مکانیسگگگتی و یا زیسگگگتی به طبیعت به مناسگگگباتی متفاوت میان انسگگگان با طبیعت می

کند. همچنین مطالعه پدیدارشناسی سزایی در روشنگری تفاوتهایی از این نوع ایفاء می هپدیدارشناسی نقش ب

در خدمت منافع ما باشد. ساختار طبیعت صرفا که طبیعت دارای ارزش ابزاری صرف نیست تا  دهدمینشان 

سانی م ست که بتوان آن را به نفع مطامع ان ست وچیزی نی ستفاده قرار داد. زی شناختی به  –رد ا جهان پدیدار

ا عنوان بنا چگونگی را در مقاله خود باین  (1396). هایدگرسگگگتکند که طبیعت خانه ماخوبی آشگگگکار می

ست. او بین بنا کردن و سکنی گزیدن و فکر کردنکردن، سکنی ست. شر  داده ا گزیدن پیوندی عمیق قائل ا

طریقی بنا کنیم ه کند بجهان اساسا در بنا کردن دخیل است. هایدگر توصیه میگزیدن ما در سکنی طریقه "

خفا برد. بناهای ما باید بگذارد تا طبیعت و  بهآن را گزیدن را اشگگگکار کند و نه آنکه که بناهای ما سگگگکنی

رود  ی که بر(. او پل 72: 2000و همکاران،  پرات)اهمیتی که به عنوان خانه برای ما دارد، خود را آشکار سازد

سوی را مثل میقرار دارد راین  ساکنان دو  ها و بناهای اطراف را چون یک کل دور هم گرد جاده آن،آورد که 

(. در  149-141: 1386هایدگر،  )سگگازد که مکان چون ماوا دیده شگگودپل این امکان را فراهم می .آوردمی

سد  شی از نیروگاهقرار داردبرابر پل  سد بخ ست. برخالف پل 1برقی –آبی  .  سد فاقد هرگونه اهمیت برای  ،ا

که قابل انبار کردن و  دهدمیطبیعت را به مثابه منبع بالقوه انرای نمایش  ،گزیدن اسگگگت. زیرا سگگگدسگگگکنی

رفته گزیدن به محاق سکنی چگونگیاستفاده کردن توسط ما است. در این جا دیگر طبیعت خانه ما نیست و 

ست. شگری ا صنعت، تجارت، گرد صاد ما را چنان در بند  زندگی مدرن، علم و تکنولوای،  که ما  اندکردهو اقت

. پیامد این وضعیت برگزیدن زندگی نااصیلی است که مایهم خویش و هم جهان خویش را به فراموشی سپرده

سی هایدگر در خدمت توصیف چگونگی وقوع این  شنا ست. پدیدار فرجام آن نابودی طبیعت و محیط زیست ا

   سازد.هایی است که طبیعت را چون خانه ما آشکار مییا راهراه بیگانگی و تامل درباره 

هایی که در آنها پدیده گردشگگگگری با رویکردی فلسگگگفی مورد مطالعه قرار گرفته اسگگگت، از بین پژوهش

( انجام گرفته است، اشاره 1393)( و ضیایی و همکاران1396)به دو پژوهش که توسط صفارحیدری توانمی

کرد. در پژوهش نخسگگگت، محقق کوشگگگید با اسگگگتفاده از رویکرد هرمنوتیکی گادامر نشگگگان دهد که رفتار 

شگران نسبت به محیط زیست و میراث اجتماعی و فرهنگی متاثر از چگونگی فهم آنها است. به نظر او در گرد

بر احترام و نگاهی همدالنه نسگبت به  تأکیدهای دیگر و صگورت اصگال  فهم گردشگگران از طبیعت و فرهنو

سب آنها، به همراه آموزش دانش و مهارت ست. از اثرات مخرم زیست م توانمیهای منا حیطی گردشگری کا

شگری  سفی در بهبود پیامدهای مثبت گرد سی اثرات رویکردهای فل ضیایی و همکاران به برر در پژوهش دوم 

سه دو مکتب  ست. به همین منظور آنها با انتخام و مقای سوی دیگر ا سو و کاهش اثرات منفی آن از  از یک 

های ت برای حوزه گردشگری پایدار پرداختند. یافتهآلیسم و پراگماتیسم به استنتاج نتایجی متفاوفلسفی ایده

                                                           
1  Hydroelectric power 
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گذارند. با این حال تحقیق آنها نشان داد که دو رویکرد مذکور از جهات گوناگونی بر گردشگری پایدار تاثیر می

. همانگونه سازدتری را برای توسعه گردشگری پایدار فراهم میبه نظر آنها رویکرد پراگماتیستی زمینه مناسب

شکا شگری بر محیط که آ شگری و چه زمینه اثرات تخریب گرد سفی چه درباره حوزه گرد ست مطالعات فل ر ا

زیسگگت اندآ شگگمار اسگگت. این در حالی اسگگت گردشگگگری از منظرهای اقتصگگادی، اجتماعی و فرهنگی مورد 

های انجام شگگده جدول زیر بعضگگی از پژوهشاطاله کالم تکرار و برای جلوگیری از  بررسگگی قرار گرفته اسگگت.

 .دهدمیدر این حوزه را در یک دهه اخیر نشان نتایج بدست امده را 
 های انجام شده در یک دهه اخیر در حوزه اثرات زیست محیطی گردشگریپیشینه بعضی از پژوهش  :1جدول 

-پژوهش عنوان پژوهش شماره

 ()انگر

سال 

 اجرا

 های پژوهشیافته

 محیط بر گردشگری اثر 1

 مطالعهیک  :زیست

 در کشورهای برای موردی

 توسعه و توسعه حال

 منتخب نیافته

راسخی و 

 همکاران
اثرات زیست محیطی گردشگری در کشورهای  1395

تر توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه مثبت

است. در کشورهای در حال توسعه منابع بی رویه 

 استفاده می شود و آلودگی زیست محیطی باال است.

شناختی رفتار جامعهن تبیی 2

 )زیستی گردشگرانمحیط

مطالعه موردی: پارآ 

 جنگلی نور (.

صالحی و 

 همکاران
رفتار زیست محیطی گردشگران تابعی است از دانش  1394

و ارزش و انگیزها و عوامل هنجاری گردشگران. بهبود 

این عوامل به بهبود رفتارهای زیست محیطی 

 گردشگران منجر می شود.

شناختی جامعه تحلیل 3

ریزی در بین زباله

مطالعه موردی  )گردشگران

گردشگران استان 

 مازندران(

فیروزجائیان 

 و همکاران
 

1394 

ناشی از گردشگری متاثر از معضالت زیست محیطی 

عواملی چون: نگرش زیست محیطی، ضعف هنجاری، 

عدم احساس مسئولیت، احساس منفی نسبت به 

فقدان خدمات بهداشتی زباله، عادات، گمنامی و 

است. افزایش آگاهی گردشگران نقش قابل توجهی 

 در حل مشکالت زیست محیطی دارد

حفاظت از محیط زیست  4

ی در برابر توسعه

مطالعه  )گردشگری ناپایدار

ی دربند موردی: منطقه

 تهران (.

احساس رضایت ناشی از حمایت اجتماعی مانع از  1393 شبیری

 شود.نامناسب زیست محیطی میگسترش رفتارهای 

 

های اثرات اجرای برنامه 5

آموزش زیست محیطی 

مورد )گردیبرطبیعت

آموزان مطالعه: دانش

 مدارس لنگرود (

کند. بنابراین آموزش گردشگری نقش مهمی ایفا می 1392 شبیری

های آموزشی بر روی ادراآ و رفتار اجرای برنامه

 .گذاردگردشگران  تاثیر می

 

بررسی رفتاهای محیط  6

زیستی در بین گردشگران 

مطالعه موردی:  )ساحلی

صالحی و 

 همکاران
ها از عوامل چون نگرانی محیط زیستی و فرصت 1391

جمله متغیرهای تاثیرگذار در رفتار گردشگران است. 

گیری از اثرات مخرم رفتار زیست بنابراین برای پیش
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گردشگری ساحل بوشهر 

 در ایام نوروز (.

محیطی ضروری است که به این دسته از عوامل 

 توجه شود.

 

اثرات گردشگری بر  7

آلودگی محیط زیست: 

شواهد بیشتر درباره مالزی، 

 سنگاپور و تایلند

و  1اعظم

 همکاران
علی رغم اثرات مثبت گردشگری، اثرات  مخرم آن  2018

چون آلودگی محیطی و تخریب محیط زیست 

 مشهود است.

زیست محیطی قصد رفتار  8

مسوالنه مسافران 

-های طبیعتدرسامانه

 گردی

هاندریانا و 

 آمبارا

ن گذاری درباره رفتارهای مسئوالنه گردشگراسرمایه 2016

در کاهش اثرات منفی گردشگری بر طبیعت و محیط 

زیست اثرگذار بوده و پژوهش در این باره ضروری 

 .است

پژوهشی درباره ادراآ  9

بین گردشگران از ارتباط 

 گردشگری و محیط زیست

استفانیکا و 

 باتنارو

تاسیس مدارس خاص آموزش گردشگری برای نسل  2015

 .است مؤثرجوان در رفتار آن با طبیعت 

اثرات زیست محیطی  10

 گردی در اندونزیطبیعت
بوتاربوتار و 

 مارنو

ه ببرای مقابله با اثرات منفی گردشگری طبیعت باید  2013

بپردازیم. به نظر انها هدف  گردیطبیعتتوسعه 

 هایی است که بهاکوتوریسم به حداقل رساندن آسیب

فرهنگی وارد  –های اجتماعی منابع طبیعی و ارزش

 .شودمی
 

 تحقیق شناسی روش

ست ک چنان که اثرات تخریبی گردشگری بر محیط  ه به تحلیل فلسفیگفته شد این پژوهش در پی آن ا

شود در این تحقیق دنبال میمتناسب با هدفی که نظری است. زیست بپردازد، از این رو ماهیت آن فلسفی و 

سی هایاز روش شنا صیفی و پدیدار ست. تو شده ا ستفاده  سفی  ا صیفی براروش از در مطالعات فل شر  تو ی 

. به عنوان نمونه در فلسگگگفه پدیدارشگگگناختی هایدگر، شگگگودنها اسگگگتفاده مینظریات و مفاهیم مندرج در آ

ابژه ، آشکارشدگی حقیقت  -دستی و پیش دستی با جهان، نسبت سواه هایی چون، دازاین، نسبت تومفهوم

ها در درآ کل فلسفه هایدگر نقش اساسی دارند. شوند و بنابراین فهم آنهای بنیادی محسوم میو... مفهوم

برد، نوعی تالش برای عیان آن گونه که هایدگر به کار میه از روش پدیدارشگگناسگگی اسگگتفاداز سگگوی دیگر 

ستی  سان و طبیعت  –ساختن ه ست.  –جهان، ان سی را در بخش هایدگر ا شنا منظور خویش از روش پدیدار

 . او با نظر داشگگتن بهه اسگگتدکرهفتم کتام هسگگتی و زمان، با تحلیل وااه فنومن یا پدیدار به روشگگنی بیان 

تا در آن چیزها خود را آنگونه است ای ریشه های یونانی وااه مذکور، بر آن است که پدیدارشناسی ایجاد زمینه

شان دهند ستند ن ست در هایدگر روش (.  127 -119: 1386هایدگر، )که ه از این رو برخالف آنچه رایج ا

گونه که بیش از هر چیز با نظر هوسرل آن ،پدیدارشناسی مطالعه صرف آگاهی افراد از چیزها و رویدادها نیست

دادن به عینی دانسگگت که قصگگد آن رخصگگت  باید آن را نوعی رویکرد معطوف به هسگگتی ، بلکهمنطبق اسگگت

                                                           
1 Muhammad Azam 
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(. بر این اساس در این پژوهش  1389؛ باقری و همکاران، 1377کواری، مک )پدیدار است تا خود را بنمایاند

شن صیف پدیدار ست تا به کمک تو شده ا ضوعات مورد بحث تالش  اختی مواجه هایدگر با طبیعت و دیگر مو

  نشان داده شود. 

 

 یافته های پژوهش

 تخریب محیط زیست  مسألههایدگر و 
سش که  شهاین پر ست را بایدری ستهای بحران محیط زی سجو نمودو  کجا ج سش با اهمیتی ا ت. ، پر

در حران ب نایهای هایدگر ریشگگهبه نظر اندیشگگیده اسگگت.  مسگگألهفکرانی اسگگت که به این هایدگر از جمله مت

که چیزی  –اومانیسگگم را و اسگگاس  این دگرگونی  هایدگر محور. قرار دارد نگرش ابزاریغلبه دوران مدرن در 

ن هستی را در کانو داند. اومانیسم آن نگرشی است که بر اساس آن آدمی خودمی –محوری نیست جز انسان

اومانیسم گر در نگاه هاید سنجد.هست را در نسبت با خود، عالیق خود و منافع خویش می نچهپنداشته و هر آ

یدن به سواه و محوریت بخشه ابژ –جدایی سواه در زمانی پدید آمد که آدمی نسبت خود با جهان را بر بنیاد 

شته درباره. تعریف کرد ست کم در چند نو ستمحیط ز برایتفکر تکنولوایک  و پیامدهای آن  هایدگر د به  ،ی

        سیم کنیم.     ترری از دیدگاه هایدگر ها تصویکوشیم تا با تحلیل این نوشتهبحث پرداخته است. در ادامه می

کند که یکی از نتایج آن ارائه ریزی میهای نگرشگگی را پیبن مایه 1عصگگر تصگگویر جهان مقاله او با عنوان

های نگرش مدرن به جهان به نظر هایدگر از ویژگیتصویری از مخاطرات محیط زیست در دنیای مدرن است. 

ست که  در آن -طبیعت  – صویر درآمده  ،این ا شمایل ت ست. جهان به  ست که جهان به ای وااه 2بازنماییا ا

تصویر جهان در صورتی که به صورت اساسی  »نویسدتصویر جهان میو درباره . ادهدمییش مثابه تصویر را نما

شود  و به فهم که جهان به مثابه تصویر ادراآ مییده شود صرفا به معنای یک تصویر از جهان نیست، بلمفه

شگگود این اسگگت که  جهان اوال و تنها وقتی آید. آنچه در کلیت خویش اکنون بدین طریق فهمیده میدر می

 (. 130:1977هایدگر، ) «که انسانی آن را نمایش، شر  و بسط دهد ود داردوج

ساخت.بازنمایی جهان چندین امکان را برای  سان جدید فراهم  سو،  ان سواه و ابژه از یک  با جدایی میان 

با محوریت یافتن  ،فراهم گردید که بعدها به اوج اقتدار خود رسگگگید و از سگگگوی دیگرهای علم اثباتی زمینه

گذار و بنیاندوگانگی گذار ( را پایه 1395 )انسگگگان، فردگرایی بسگگگط و توسگگگعه پیدا کرد. هایدگر، دکارت

سان  (1376 )هورکایمربه نظر  .کندمعرفی میمتافیزیک مدرن  صر جدیدویژگی ان ی طلبیسلطهشوق به  ع

ست بین  ست. هایدگر بر آن ا شده ا ست که در او بیدار  شده میل این ا سلطهبیدار  طبی و مرکزیت یافتن به 

به نظر او  .( 128: 1977هایدگر،  )سابقه نداشته استسواه انسانی نوعی ارتباط وجود دارد که پیش از این 

گیری ابزاری نسبت محوری مدرن و ویژگی بارز آن جهتپدید آمدن تفکر تکنولوایک یکی از پیامدهای انسان

ست اچیزه به ست ی که با به خدمت گرفتن هر آنچه غلبهگیریجهت؛ و از جمله طبیعت ا سبت به یافتنی ا ن

به تحلیل این وضگگعیت پرداخته  4پرسگگش از تکنولوایبا عنوان ای در نوشگگتههایدگر د. کنمی  3تعرضبه آن 

                                                           
1 The age of world picture 
2 Representation 
3 Challenging forth 
4 The question concerning technology 
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گوید میو پرداخته ریشه مفهوم تکنولوای تحلیل به  ،برای نشان دادن چگونگی وقوع چنین تعرضیاو با . است

هم به کار و مهارت صگگنعتگر و هم به مهارتهای فکری و هنرهای زیبا داللت   - 1 تخنهاز ریشگگه  –تکنولوای 

کان دارد نه و ام قدیم زمی یدگر تکنولوای  ها به نظر  ند.  باط دار ید آوردن ارت پد با نوعی  نا  . این هر دو مع

های ماشگگینی جدید چیزها را فراهم میسگگاخت. اما این نکته درباره تکنولوایحقیقت  – 2الثیا –آشگگکارگی 

تعرضی که طبیعت را در برابر این »است، که ماهیت تکنولوای جدید تعرض هایدگر بر آن است صادق نیست. 

کننده انرای باشگگگد تا بتوان انرای را از آن حیث که انرای اسگگگت از دل  تأمینکه  دهدمیانتظار بیجا قرار 

 (.  15: 1386، هایدگر )«طبیعت استخراج و ذخیره کرد

نشگگان  به خوبیماشگگینی جدید ولوای قدیم با تکنولوای مقایسگگه تکناز طریق این چگونگی را هایدگر   

درصدد ذخیره  – به عنوان نمونه آسیام بادی –م برخالف تکنولوای جدید، تکنولوای قدی . به نظر او دهدمی

صد بهره ست که در تکنولوای جدید برداری از آن نبود. انرای طبیعت به ق وعی در افتادن ما با ناین در حالی ا

در رفتار  توانمیای از این تعرض را . نمونهانجامیده اسگگتدرافتادن به تخریب طبیعت  ایم. اینو تعرض مواجه

شان داد.  سان با زمین ن ستهاکنون زمین ان شود. منابع می نه یک موجود زنده، بلکه به عنوان منبع انرای نگری

فته ر یایغیتامروزی نیز نسبت به زمین کشاورز ماشینی شوند. نگاه ن  مانند زغال سنو کشف و استخراج میآ

شده تهاجمیو در نتیجه رفتار او با آن  ست.تر  شینی فرآ»برای او ا صنعت ما شاورزی چیزی جز  های دهورک

با همواره کشگگت زمین از سگگوی یک کشگگاورز قدیمی  که (.در حالی  16 : 1386هایدگر، )«نیسگگتغذایی 

 .ه استبودو احترام به طبیعت همراه مراقبت کردن و نگهداری کردن از آن 

شافکند، که به انواع انرای طبیعت تعرض میرا هایدگر این درافتادن  سدنوخواند و میمی اکت از یک » :ی

ضه می ست زیرا انرای را حبس و عر شاف ا شاف از همان ابتدسو، اکت سوی دیگر این اکت صرار به ا اکند، و از 

: 1386هایدگر، )«نکه جهت آن معطوف اسگت به حداکثر بازدهی با حداقل هزینهپیشگبرد امری دارد، یعنی آ

ضعیتز این ربا نمونه(. یک  16 ست.معدن  ،و سنو ا ستخراج می زغال  سنگی که از معدن ا نها تشود زغال 

ست تا به محض یعنی آماده اشود؛ این زغال سنو انبار می »شود.لید نمیونجا تبرای مهیا شدن در این جا و آ

ضگگرورت، گرمای خورشگگیدی ذخیره شگگده در خود را تسگگلیم کند. گرمای خورشگگید به سگگبب حرارت تعرض 

ارخانه را به راه کگرداند و از این طریق کند، بخاری که فشارش چرخ دنده را می تأمینتا بخار الزم را شود می

ای کنولوزی ماشگینی جدید با طبعیت اسگتفادهت(. نمونه دیگر مواجهه  17 -16 :1386هایدگر،  )«اندازدمی

این تلقی و  است قابل استفادهبرای تولید انرای برق شود که تلقی میای وسیله شود. رودها میروداست که از 

کند: توصگیف می. هایدگر این تقابل را چنین کندترسگیم میاز رود شگاعر به مثل نیسگت که  همان تصگویری

 [ر نیروگاه چه دبه عنوان آنراین که »عنوان زیر معطوف سگگازیم: یک لحظه توجه خود را به تقابل میان دو »

ست، و  ]همچون اثری فنی  شده ا ش «راین»تعبیه  ی با همین به عنوان آنچه در اثر هنری هولدرلین، در نیای

عت است. شاید انداز طبیای در چشمشود. ممکن است پاسه داده شود: اما راین، همچنان رودخانهنام، بیان می

ن ید کارواای که صگگنعت توریسگگم برای بازدفقط به صگگورت شگگیء حاضگگر و آماده چنین باشگگد، ولی چگونه؟

 (.   17 :1386هایدگر،  )«کند.توریستی عرضه می

                                                           
1  Techne 
2 Alethia 
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سر  سرا شافی را که بر  ست و به آن خصلتتکنولوای هایدگر انک درافتادن به معنای تعرض  جدید حاکم ا

شد، می صافی چون بخ شکل دادن، انبار کردن، توزیع کردن، تغییر مدار  "با او شاف، حبس کردن، تغییر  اکت

کند. بنیاد این خصایص به نظر هایدگر ( توصیف می 18 :1386هایدگر،  )"همگی انحاء انکشاف هستند ]که[

ماهیت حتی  ،چنین نگاهی به طبیعت. شگگناسگگدیرویکردی اسگگت که طبیعت را به صگگورت منبع الیزال م

ه آنچ "کشد.ه تصویر میو آنها را به عنوان منابعی برای ذخیره انرای و استفاده از آن بشیءگونه چیزها را نفی 

 )"ایستد، دیگر به مفهوم شیء در برابر ما نایستاده استماده باش به انتظار میبه معنای منبع الیزال  به حال آ

هستی های این نگرش هایدگر درباره تکنولوای را می توان در کتام مهم او با نام رگه(.  18 : 1386هایدگر، 

دو نحو شگگگندگان به باتقسگگگیم ظهور گیری نمود. در آنجا او با انتشگگگار یافت پی 1927که به سگگگال  و زمان

،  1387هایدگر، )کندتمایزی پدیدارشناسانه برقرار می میان انسان و جهان هستی ،2و پیش دستی 1تودستی

سان از طریق (.  1385جمادی،  سبتی با عالم قرار کردنربان ست که  چنین ن حتی آنچه را که خود نیافریده ا

گیرد. بدین سان ارف خویش به خدمت میرای مصب یابزاررا چون  –ها ها، رودها، چشمهیعنی جنگل –است 

ست که  ست که ... ” ا شش "طبیعت دیگر نه آنی ا شبیخون می "جنبش و کو ست که بر ما  انگیزد، نه آنی ا

ماند. گیاهان ماست. در این صورت، چنین طبیعتی نهان می اندازش مایه افسونزند و نه آنی است که چشممی

ست، های میان پرچینشناس گلگیاه شمه "ها نی شمه سر "کند دان تعیین میرودی که جغرافی "سرچ چ

نقد هایدگر به نگاه ابزاری و یا تودسگگتی سگگاختن  (. 209 :1387هایدگر،  )"نیسگگت.  "سگگاری در سگگنگالخ

ز این که ما پیش ا( 1386، آیدی )تکنولوای جسگگت و جو نمودازطبیعت را باید در آثار متاخر او بویژه نقد او 

 درباره آن سخن گفتیم.

  محیط زیستتخریب  امکانگردشگری و 
این ه ببکوشگگیم تا هایش آورده اسگگت، در نوشگگتههایدگر  که هاییایدهنوبت آن اسگگت که به کمک اکنون 

سش سه دهیم: هاپر سبت متفاوت با طبیعت به  پا شگران و برقرار کردن ن خریب تچگونه دگرگونی نگاه گرد

اه و امالت هایدگر درباره نگهای این نگاه جدید چیسگگت؟ تاوصگگاف و ویژگی محیط زیسگگت انجامیده اسگگت؟

های مناسبی را بلکه زمینه گشاست،فهم تخریب محیط زیست راهمناسبات انسان مدرن با طبیعت، نه تنها در 

 توانمیکند. به سخن دیگر، های ممکن صنعت گردشگری در تخریب محیط زیست فراهم میبرای فهم نقش

س سبات کلی ان سی خردتر، در درون منا شگری را در مقیا ست در گرد ان چرایی و چگونگی تخریب محیط زی

بزارهای مفهومی اد. هایدگر ابزارهای مفهومی مورد نیاز را در اختیار ما نهاده اسگگت. مدرن با طبیعت تبیین کر

لبه تفکر کمی و ابژه، غ –دوگانگی سگگواه این چنین نام برد: مناسگگبات تودسگگتی با طبیعت،  توانمیمذکور را 

 تکنیکی.

ای نوین گفت که گردشگری در معنایی که امروز رایج است، پدیده توانمیبرای پاسه به پرسش نخست 

زیرا، و شاید سابقه آن به یک سده اخیر محدود باشد. ( 14: فارسینویس  ترجمه دستاوری و الرسن،  )است

سواه سوم مینه پیش از این طبیعت  شگری مح شکل گرفته بود. ای برای گرد صنعتی  گردید و نه حول آن 

گرفت. چون که، زیارت قرار نمیریخی نیز سفر به قصد زیارت نیز در حیطه گردشگری تعریف حتی از لحاظ تا
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ضعیت جغرافیایی آنها انجام امکاکن متبرکه،  ضعیت تاریخی و یا حتی و سایی و شنا صد  آنچه  شد.مینبه ق

صرف دیشوق مومنان را بیدار می سی بود ن نبود، بلکه نای تاریخی و یا مکان چغرافیایی آن یک بدکرد  تقد

این در حالی اسگگگت که امروزه در کنار جوشگگگید. میزوار که در درون  داشگگگت و ایمانی که آن بنای دینی

شی از  -تاریخی تگری، دیدن بناهای رزیا شگری خوانده میدینی نیز به بخ صنعت گرد تعلق  ،شودچیزی که 

تحت تاثیر عوامل گردشگری از اساس، گفت که  توانمیدرست باشد،  توصیفیافته است. در صورتی که این 

ستپدید آمتفاوتی  شناختن .مده ا سود بردن و  . شوندترین این عوامل محسوم میاز جمله مهم  لذت بردن، 

سود بردن مانگیزهبه تا آنجایی که  ست، ربوط هایی چون لذت بردن و یا  سبات گردشگران با  توانمیا نوع منا

شناختن -توابزاری یا ای طبیعت را مواجهه سواه ،دستی قلمداد کرد. اما گردشگری به قصد  ای طبیعت را به 

سباتی پیش برای مطالعه عینی و دقیق تبدیل می شکار  –کند. در این حالت طبیعت خود را در منا ستانه آ د

تعرض به طبیعت را هایی از نشانه توانمیهمانگونه که هایدگر نشان داده است در بطن این دو نگاه سازد. می

 های تخریب طبیعت را مهیا کنند.  ند زمینهتوانمیهایی که مشاهده کرد. نشانه

گردشگران را بر اساس دو نسبتی که از آن سخن گفته شد،  توانمی مسألهتر با این حال در توضیح دقیق

خواه آنهایی که به قصگگگد لذت بردن به گردشگگگگری  –گردشگگگگران معمولی . 1به دو دسگگگته تقسگگگیم کرد: 

به قصگگد که روند، یا آنهایی ها به مکانهایی طبیعی میپردازند، مانند افرادی که در تعطیالت و یا آخر هفتهمی

درآ گردشگران دسته اول گردشگران اهل فن و علمی. . 2و  کنندمیصنعت گردشگری را اداره  ،بردنسود 

گیرد. به سخن دیگر در این نسبت طبیعت به صورت الیق عملی و ابزاری آنان شکل میاز طبیعت بر اساس ع

کارش گرفت و بر آن احاطه یافت. به تعبیر هایدگر این رویکرد ه ب توانمیشگگود که چیزی آشگگنا آشگگکار می

 برقرار کرد.  محیط زیسگگتبا  توانمیترین نسگگبتی اسگگت که و بالفصگگلنوعی رویکرد هر روزینه آدمی اسگگت 

مورد تکنولوای همانگونه که گفته شگگد هایدگر پیامدهای منفی این مواجهه با طبیعت را در مقاله پرسگگش از 

کوشگگد نشگگان دهد که بر بیناد خواند و میبا طبیعت می ابزاری. وی این نگرش را مواجهی دهدمینقادی قرار 

. به نظر هایدگر آنگاه که طبیعت به مقام شگگگودیاین مواجهه طبیعت به منبعی برای ذخیره انرای تبدیل م

آید. امکان تخریب آن فراهم میشگگود و در نتیجه از هرگونه تقدسگگی عاری می بد،کننده انرای تقلیل یا تأمین

صورت به طبیعت  سته احترام، مراقبت و نگهنه در این  شای سیلهبه عنوان موجودی که  ست، بلکه و ای داری ا

 ، سود بردنبرای لذت بردن ابزاریاین وضعیت طبیعت به مثابه ن را بکار گرفت. در اجزای آ توانمیکه است 

داده و رها اهمیت خویش را از دسگگت مصگگرف گردید، طبیعت پس از آن که  . در این وضگگعیتکندجلوه می

شان دهد که چنین مواجهی هایدگر تالش داردشود. می صیلتا چه اندازه با طبیعت  ن ست. گر و تخریب ناا ا

ست که به عنوان نمونه ما زی صیل دیگری ا شاف امکانهای ا شاعرانه با طبیعت را مانع از انک شاهد در مواجهه 

 .ظهور آن هستیم

سش دوم را  سه به پر سته دوم از  توانمیپا شگران ضمن بحث درباره د شگرانی که به  –گرد یعنی گرد

سراغ آن می سایی طبیعت به  شنا صد  شناختی با طبیعت آن –روند ق گونه که هایدگر در مطر  کرد. مواجهه 

شگگکل  سگگواه – ابژه دوگانهبر پایه رابطه به آن پرداخته اسگگت  -ویژه تصگگویر عصگگر جهان ه و ب –آثار خود 

ه چرا از دری شگگیکوشگگد با محوریت بخشگگیدن به خود میوجود دارد که گیرد. در این جا ذهن خودآگاهی می

در غلبه یافتن است که ابزاری و قصد آن نیز نیز این نوع نگاه  به نظر هایدگر بنیاددرآورد.  نگاه خویش به فهم

هایت  جامدمیبه طبیعت تعرض به ن یافتن را . نمونهان به  های علمی در پژوهش توانمیهایی از این نوع غل
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اثر یک دارو، حیوانات  برای روشن ساختنهای آزمایشگاهی در پژوهشبه عنوان مثال مشاهده کرد. گوناگون 

نه بخشگگی از  –گیاه  باشگگد یا خواه حیوان – در این جا موجود زندهگیرند. قرار می و یا جراحی تحت آزمایش

ست که فاقد هرگونه  ست، بلکه موجودی ا شمندطبیعت که زنده ا ست. این طبیعت تا آنجایی ارز ی وجودی ا

شگگناخت هرگونه کوشگگش برای  نظر انسگگان قرار گیرند.ارزش دارد که در خدمت پیشگگبرد اهداف علمی مورد 

شود در نهایت آن را از طبیعت  سواه انجام  سازد. این در عاری می رازی و رمزیهر گونه که بر پایه محوریت 

شینیان حالی که در نگاه  شار از رمزها و رازها بود و از این رو منبع الهامپی سر ستی  های بزر  برای جهان ه

ستن. ب شی رای یک طبیعتچگونه زی شناس به معنای امروزی آن، طبیعت تنها در چارچوم یک برنامه پژوه

 شود. ها نیز با معیارهای کمی، سنجیده میقابل فهم است. اعتبار نتایج این نوع از پژوهش

آنچه گردشگگگری اند. در عصگگر مدرن شگگناختن علمی و چیرگی بر طبیعت دوش به دوش هم پیش رفته

گونه که همین میل به چیرگی اسگگت. همانکشگگاند به سگگوی تخریب طبیعت میبه یک امکان به مثاعلمی را 

علم جامعه "تسگگلط بر طبیعت داشگگتند که شگگوق رشگگد کرد جوامعی نویسگگد علم مدرن در می 1هورکهایمر

جامعه ناپذیر است. اگر چیرگی از همان آغاز از گسترش فن و طبیعت جدایی ]یا همان جامعه مدرن  [بوراوای

: 1376هورکهایمر،  )"گردد.ناپذیر میبوراوایی بر طبیعت در نظر گرفته نشگگگود، درآ این علم به کلی امکان

سایی علمی، به این علت خصلتی تهاجمی دارد که (.  15 شنا دو بر دست کم گردشگری علمی چون هر نوع 

ست. نخستبیگانه فرضپیش ستوار ا ضیکمی  ،ساز ا ست.دیدن گونه و ریا سایی علمی از  طبیعت ا شنا دقت 

گیرهای دقیق و . زیرا ریاضیات امکان اندازه( 118 :1977هایدگر،  )طبیعت نگاه کمی به آن را به همراه دارد

بدون  تواندمیکند. دوم، محدود بودن به یک طر  پژوهش است. محقق نبا وضع گذشته را فراهم می مقایسه

داند که به دنبال چیست و چگونه باید و رویکرد به سراغ مطالعه و شناسایی طبیعت برود. او از پیش می مسأله

ست ابژه مو ست یابد. در نتیجه قادر نی سه د ای مادامی به واقعه . هررد مطالعه را در کلیت خویش ببیندبه پا

است که هر  یطر  پایهها از زوایه چنین داشته باشند. تن از طبیعت تناسب 2با این طر  پایهد که آیدیده می

شیابد که آن را میای در طبیعت به مثابه یک واقعه امکان واقعه (. این طر   119 :1977هایدگر، )"دودیده 

سیر پدیدهتدر علوم جدید  پایه ساس را  ی طبیعتهاف سازد. به نتیجه مکان ممکن می –زمان کت در حربر ا

اما بند باشگگد. گر تا پایان کار به آن طر  پایه پایاین اسگگت که پژوهشرسگگیدن هر طر  پژوهشگگی متضگگمن 

کان م –بر اساس وسعت و بزرگی حرکت در زمان  توانمییک موجود زنده را "نویسد همانگونه که هایدگر می

صورت دیگر سوم،  120 :1977هایدگر،  )آن را چون یک موجود زنده دریافت توانمین فهمید اما در این   .)

ست.  شده ا صویر بنا  سایی علمی طبیعت بر نوعی از بازنمایی یا ت سایی محقق از طبیعت با بنابراین شنا شنا

سان تلقی میت عخود طبی شکار  شود.در کلیت خویش یک صویر آ طبیعتی که خود را از طریق بازنمایی یا ت

سازی طبیعت سخن دیگر از یک سو با ابژه انسانی نیازمند است. به کند در چگونگی خویش سخت به سواهمی

است تا  –گر پژوهش –یابد و از سوی دیگر این تصویر نیازمند ذهنی آگاه به تصویر و یا به بازنمایی تقلیل می

ار گذبه عرصه وجود پای نهد. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد هایدگر دکارت فیلسوف فرانسوی  را پایه

هسگگتی را عینیت "به نظر او این دکارت بود که اولین بار (. 127 :1977هایدگر،  )کنداین نگرش معرفی می

                                                           
1 Max Horkhimer 
2 Ground plan 
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د و بود از قیانسگگگان مدهای این تلقی رهایی گرچه از پیاتعریف کرد.  "بازنمایی و حقیقت را یقین بازنمایی

آنچه در هایدگر به نظر  کرد. 2و فردگرایی 1گراییرا گرفتار سگگواهاما در عین حال او  ون وسگگطایی،بندهای قر

ن آزاد کرد، بلکه جوهر انسگگان یواقع اتفاق افتاد این نبود که انسگگان خود را از خویش و از قید وبندهای پیشگگ

 (. هایدگر بر آن است که این پدیده، 128 :1977هایدگر،  )دگرگون شد، یعنی انسان به سواه تبدیل گشت

ش سابقه ندا ست و پیش از این  شماره ت. رخدادی نوظهور ا صویر  2جدول  را که گفته خالصه آنچه در یک ت

 .دهدمینمایش شد، 

 به طبیعت و پیامدهای آنمدرن و پیامدهای نگرش گردشگری  هاشاخص : ماهیت، رویکردها،2جدول 
بنیاد 

نگرش 

 مدرن

 پیامدها با طبیعت نوع نگاه و نحوه برقراری ارتباط هاشاخص رویکردها

 

 

 

 

 

 

جدایی 

 –سواه 

 ابژه،

انسان 

 محوری

 

 

 

 

 –ابزاری 

 تودستی

 

 لذت گرایی

طبیعت وسیله ای برای آسایش است، طبیعت جایی 

 . لذت برد توانمیطبیعت از برای تفریح کردن است، 

 

تخریب  

 طبیعت 

 

 

 سودگرایی

طبیعت ارزش اقتصادی دارد، طبیعت چیزی جز منابع 

طبیعت برای جذم گردشگران وسیله  طبیعی نیست،

برای مقاصدی  توانمیمناسبی است،  طبیعت را 

این قابلیت را دارد  گردیخاص مدیریت کرد. طبیعت

 که به یک صنعت تبدیل شود. 

 

 

تخریب 

 طبیعت

 

 

 -گراتقلیل

 پیش دستی

 

، گراییشناخت

اندیشی، تجربت

 کمی نگری

طبیعت قابل شناسایی کمی و  طبیعت یک ابژه است،

 بر طبیعت مسلط شد، توانمیتجربی است. با علم 

طبیعت یک پرواه و قابل تحلیل به اجزای خود است. 

 طبیعت یک تصویر یا بازنمود است.

 

بیگانگی با 

 طبیعت،

تخریب 

 طبیعت

 نگاه هنری به مثابه یک بدیل
ست به راه یا راه توانمیآیا  شگر بر طبیعت و محیط زی شید که مانع اثرات تخریبی گرد هایی بدیلی اندی

ست گمان شود؟ بی ستلزم در افکندن جلوگیری از اثرات تخریبی گردشگری بر محیط زی نوینی طر  و ایده م

، ابزاریاثرات تخریبی گردشگگگری بر محیط زیسگگت بر نوعی نگاه یا نگرش  ،گونه که گفته شگگدهمان .اسگگت

به طبیعت استوار است که در بطن آن تعرض و ویرانسازی نهفته است. در صورتی که و بیگانه ساز  گرا تقلیل

گردشگگگران به طبیعت و محیط این سگگخن پذیرفته باشگگد راه رهایی از این وضگگعیت را نیز باید در تغییر نگاه 

به در معنای عام جست و جو کنیم. اما این نگرش جایگزین را کجا باید یافت؟ و چگونه این نگاه جدید زیست 

وضگگع مناسگگبات جدیدی میان انسگگان با طبیعت، و در معنای خاص میان گردشگگگر با محیط زیسگگت خواهد 

مناسبات جدید و چنین  برای هایدگر هنر عرصه و بستر مناسبی است که در بطن آن امکان برقراریانجامید؟ 

                                                           
1  Subjectivism 
2  Individualism 
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در این جا ضروری است که به اختصار با دیدگاه هایدگر درباره هنر  طبیعت وجود دارد.و انسان میان  یمتفاوت

 آشنا شویم. 

در به نظر او . نگردمیطلبانه نسگگگبت به طبیعت نگرش سگگگیطرهجایگزینی برای به هنر به عنوان هایدگر 

آشگگکار گونه که هسگگت آن ای اسگگت که در آن ذات طبیعت صگگهعر هنرمقابل رویکرد تکنیکی و سگگودجویانه، 

تکنیک در روزگار گذشته چندان با هنر بیگانه نبود زیرا تخنه  که کندهایدگر گوشزد می ،با این حال .شودمی

انکشگگافی بود که حقیقت را به ... "و از این رو ، هنربه معنای در زبان یونانی هم به معنای سگگاختن بود و هم 

ای برای نه عرصگگگه با این همه در روزگار نو تکنیک ،( 40: 1386هایدگر، )"آورددرون جالل ظهور فرا می

به  تواندمیبدیل گردید. اما هنر چگونه و سگگطله بر آن تلکه به ابزاری برای اکتشگگاف ،  بذات طبیعتانکشگگاف 

پردازد میبررسی مبسوط این پرسش به  منشاء اثر هنریهایدگر در رساند؟ انکشاف حقیقت طبیعت یاری می

 چیست.  –مانند تابلو، مجسمه، شعر و...  –یک اثر هنری که ماهیت هنر و خاستگاه 

به مثابه بازنمایی واقعیت و یا حقیقت و یا وسگگگیله ای برای بیان هنر های فلسگگگفی در حالی که در نظریه

سیله ذات هنر و یا اثر هنریهایدگر   برای شود،عواطف قلمداد می ای برای بیان بازنمایی واقعیت و یا حتی و

ست، بلکه در نگاه او  سان نی سات فردی ان سا صهعواطف و اح ست. ای عر شدن حقیقت ا یک اثر برای عیان 

شد هنری خواه تابلویی از طبیعت  ست و با شده ا شعر، حقیقتیو یا اثری معماری که در مکانی بنا  را  یا حتی 

هر زمان خلقی جدید و آفرینشی نو است. یک اثر هنری در بلکه  این حقیقت داده شده نیست، کند.آشکار می

شود و یا زمانی که کند که در وضعیت طبیعی کمتر بدان توجه میامکان به ظهور رسیدن چیزی را فراهم می

ستفاده قرار می سا ماهیت حقیقی آن به دیده نمی گیرد،چون ابزار مورد ا سا ها در رنو عنوان نمونه،آید. به ا

د که در وضگگگعیت واقعی و عینی خود هیچگاه آن نیابای میها در یک اثر معماری جلوهیک تابلو و یا سگگگنو

این پوشیدگی در سازد. نهانی را فراهم می –امکان چنین نا که هنرمند کسی است . دنسازجلوه را آشکار نمی

دنیای مدرن به علت غلبه ابزارگرایی و کارآیی، ذات حقیقی هنر عصر کنونی وجه غالب نگرش هنری است. در 

صر  ست. در این ع شیده مانده ا شده ز مانند هر چیزی دیگری هنر نیپو به کاالیی برای خرید و فروش تبدیل 

وری این آثار یا بر آداری شگگوند. جمعها نگهها و گالریشگگوند تا در موزهخریداری میاسگگت. آثار هنری بزر  

هایدگر های مجلل. شود و یا برای نمایش و یا تزیین دیوارهای قصرها و خانهمقاصد اقتصادی انجام می اساس

چیزهای طبیعی به نظر نیز مانند  آنها ،نویسگگگد در صگگگورتی که نخواهیم از این آثار هنری چیزی دریابیممی

 (.  105-106 :1381، هایدگر )خواهند آمد

این نگرش با پرهیز از هر نوع نگرش معطوف به انکشگگاف حقیقت اسگگت.  نگرش هنری مورد نظر هایدگر،

ستیال و غلبه، سبت طبیعی با  ایجاد ا سدر این مواجهه  سازد.چیزها برقرار مینوعی مواجهه و ن ان به مثابه ان

ای است برای اراده آدمی خود زمینه خواند. به نظر هایدگر اعمالفرامیظهور آنها را به عرصه  مخاطب چیزها،

کتمان ماندن حقیقت. تا آنجایی که این تلقی به طبیعت ارتباط دارد، هرگونه اعمال اراده استیالگرانه، مانع از 

آن خواهد شگگگد که انسگگگان مخاطب طبیعت گردد. ویرانی طبیعت یکی از پیامدهای اعمال اراده معطوف به 

 کشاند. یک اثر هنری عالم را به عرصه حضور میبه نظر هایدگر قدرت انسان است. 

بخشگگد؟ کشگگاند و یا اسگگتقرار میاما عالم چیسگگت و چگونه یک اثر هنری عالم را به عرصگگه حضگگور می 

ستین نکته ست توانمیدر این باره ای که نخ سان ا ست که عالم تنها مختص ان سنو عالمی ". گفت این ا

سان عالم دارد.140: 1381هایدگر،  )اند.عالمندارد و نبات و حیوان نیز بی شان دادن  (،  اما ان هایدگر برای ن
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در ارتباط ها را وقتی که این کفشکند. تابلوی یک جفت کفش روسگگتایی ونگو  را تحلیل می ،این چگونگی

آید به خوبی پدید میآوریم، عالمی که کند، در نظر میبا آن زن روستایی که از آن به عنوان ابزار استفاده می

شن می صاحب آن نمیرو ست و ما چیزی درباره   دانیم،شود. تا زمانی که این کفش تنها یک جفت کفش ا

ستایی و یک جفت کفش او پی  سبت میان آن رو ست. اما زمانی که به ن شیده ا ماهیت ابزاری کفش بر ما پو

ها اتکاء به این کفش تواندمییی زن روسگگتا .شگگودبر ما آشگگکار میدر زندگی وی کفش نقش کانونی بریم می

به یاری این قابلیت اتکاء  "زمین و جهان تداوم دهد. به سگگگخن هایدگر  کند و مناسگگگبات خود را با دیگران،

کند. عالم و زمین برای او و کسانی که به روش روستایی نسبت به عالم خود اطمینان حاصل می که زن است

صگگرف با این حال برقرار کردن (.  125 :1381هایدگر،  )زار وجود دارده صگگورت ابتنها ب کنندمیاو زندگی 

سبت ابزاری با چیزها به نظر هایدگر حقیقت آنها را برمال نمی سودمندی و ن سبتی بر بنیاد  کند. زیرا چنین ن

 یابد. کارآیی استقرار می

 هشگگناخته و ناشگگناختای از چیزهای قابل شگگمارش و یا غیرقابل شگگمارش عالم در نزد هایدگر مجموعه

ست سبت عالم، "بلکه که بتوان بر مجموعه آنها چیزی افزود،  ( 139: 1381هایدگر، )نی  ها،رابطه ها،عالم ن

و از سوی دیگر  مده استلق به عالمی است  که در آن پیدا آمعانی و احوال است. هر اثری از یکسو خود متع

 )که به سگگوی عالمی گشگگوده شگگده اسگگت دیگر روزنی اسگگت تارببه ع کند،عالمی را در خود آشگگکار می

نابراین بر اسگگگاس این تصگگگویر نه عالم و یا جهان را (.  429، 1390مددپور، های عینی ابژهبه  توانمیب

ست و نه  صهچیزهای کمی آن را به  توانمیفروکا شمارش تبدیل کرد. عالم یعنی عر شوده برای قابل  ای گ

روست که سخن گفتن از جهان یونانی و اسالمی، به معنای مجموعه انسانها و اشیاء و مواردی از وجود. از این

ها با ن اعصار سایه گستر بوده، و در ظل آن انسانکه مقصود حقیقت و کلی است که بر آبل"این قبیل نیست، 

به نظر هایدگر تنها هنر (.  430 1390مددپور، )"اند.دیگران و با خداوند یا قدسگگیان مواجهه داشگگته خود و

ست  سان نقش بنیادی داردورد و در این میان آامکان آشکار کردن این عالم را فراهم میکه ا . به بیان دیگر ان

در  .دهدمیاین انکشاف فقط برای آدمی به عنوان تنها موجودی که در مواجهه با ذات حقیقت است دست  "

 خواند، چنانکه خود با انکشگگاف حقیقت در هنرمند،حقیقت فرامیاین مرتبه اسگگت که اثر هنری آدمی را به 

 (.    431 :1390مددپور، )"فراخوانی آغازین داشته است

ن بنیادی است که چیزها در زمین آاست. منظور هایدگر از  "زمین"کند نکته دیگری که هنر آشکار می

آن توده جرم رسوبی نیست و همچنین منظور، آن زمین  "گوید: شوند. هایدگر در این باره میآن پدیدار می

که پدیدار شدن هر آنچه که پدیدار شدنی است را  شناسی هم نیست. زمین جایی استسیاره موضوع ستاره

دهنده شگگوند زمین همانند یک عامل پناه. در چیزهایی که پدیدار میدهدمیتابد و پناه بدون خدشگگه برمی

ضور دارد شکار (.  137: 1381هایدگر،  )"ح شدن و آ شکوفا  سیس به معنای  او با پیوند دادن زمین با فو

. بر این اساس یک اثر هنری زمین را از خفا به در آورده و دهدمیگشتن یونانی نسبت آدمی را با زمین نشان 

خوبی گویای ه رود، ببخشگگد. مثال او از سگگنگی که در کار سگگاخت بنای یک معبد بکار میبه آن روشگگنی می

منظور او از عیان شدن زمین در اثر هنری است. به نظر هایدگر حقیقت سنگینی سنو را نه از طریق تجزیه 

مشخص ساخت. این سنجش  توانمیمحاسبه کردن وزن آن به کمک یک ترازو کردن آن و نه حتی از طریق 

در حالی اسگگت که سگگنگینی نیز از این  هر چقدر هم دقیق باشگگد تنها یک عدد را به ما عرضگگه خواهد کرد،

شود صادق است. رنو در یک تابلو استفاده میمثال گریزد. این نکته در مورد رنگی که به عنوان چنو ما می
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رنو تنها زمانی خود را آشگگگکار به کمک اعداد و ارقام مربوط به طول موج تجزیه و تحلیل کرد.  توانمیرا ن

هایدگر،  )وضگگگیح را دهیم. زمین نیز چنین اسگگگتیا تجربی آن ت کند که ما نکوشگگگیم به طریق کمی ومی

1381:143 ) 

را که به قصد اکتشاف  -زمین  –به روشنی پیدا است که هایدگر هرگونه مواجهه علمی و فنی با طبیعت 

یا ن را دارد که به یافتن مواد و داعیه آکند. اکتشاف علمی گرچه شود ویرانگر طبیعت قلمداد میآن انجام می

عت می ناصگگگر درون طبی مک روشع به ک نافع آدمی و  مت م خد کاری چون در  ما چنین  های پردازد، ا

شگگود، طبیعت را از بعد قدسگگی اش تهی سگگاخته و به منبعی از انرای قابل اسگگتفاده جویانه انجام میسگگیطره

یا به تعبیر هایدگر اثر  بنابراین این اکتشاف عین اختفاء حقیقت طبیعت است. اما نگاه هنری و کند.تبدیل می

آنگونه که در به عنوان نمونه، یک اثر هنری  کند.خود را آشگگکار می ،ای اسگگت که حقیقت زمینهنری عرصگگه

ست  شهود ا شکوه تاریخی م ست که در  مانندبناهای با ساز جدید نی ساخت و  یک اثر معماری در تکنولوای 

شیده و  صی انتخام، ترا صرف خا سنگی برای م ضعیت ارزش هر ماده ه بآنبه مثل   شود. در این و کار رفته 

   شود. اما:مصرفی در میزان کارآیی آن است و از این رو چون کاالیی نگریسته می

کند نه تنها مواد کار را عالمی را برپا می مانند آن معبد یونانی، ،اثر هنرییک هنگامی که 

ست بلکه به آن ظهور و ب ست: به عروزی تازه ه ناپدید نکرده ا شیده ا تر اثر هنری دقیق تراپبخ

رساند؛ سنو طاق و ستون شده و برای بسترسازی ر به ظهور میمواد کار را برپایه عیانی عالم اث

سنو میریزی میپی شان می . فلز،دشوگردد و بدین گونه  ؛ رنو درخشش و گرددبراق و درخ

ای نو از تجلی یافتن و به ظهور رسیدن شود و همه اینها شیوهصوت به آهنو و کالم تبدیل می

  (.    142: 1381هایدگر،  )است

 های آن برای حوزه گردشگرینگاه هنری و داللت
حاوی برای حوزه گردشگگگری هایدگر درباره هنر  به طر  این پرسگگش پرداخت که دیدگاه توانمیاکنون 

شه ؟ هاییچه داللت یا داللت سی اندی ست کم  های هایدگردر برر ضوع با د ما در مورد بحث دو نکته که با مو

این مقاله ارتباط دارد آشگگگنا شگگگدیم. نخسگگگت آنکه ویرانگری طبیعت پیامد برقرار کردن نوعی از مناسگگگبات 

ابزارانگارانه و سگگوداگرانه با آن اسگگت. این مناسگگبات بیش از هر چیز بر نگرش مکانیسگگتی از  اسگگتیالجویانه،

داند. دوم، راه رهایی از این برداری از آن به سود انسان مجاز میامکان شناسایی و بهرهطبیعت استوار است که 

نگاه ما را به طبیعت دگرگون سگگازد. به  تواندمیهنر قلمرویی اسگگت که یت نیازمند تغییر نگرش اسگگت. وضگگع

سیتی سخن دیگر، ستیالجویانه، در پی  -نگاه هنری در تقابل با نگاه مکان ست تا ا ای به طبیعت به مثابهآن ا

صه شاعرانه به طبیعت را در نقطه مقابل نگاه عر ستی، بنگرد. بنابراین هایدگر نگاه  شاف حقیقت ه ای برای انک

 .دهدمیبه آن قرار نسبت تکنیکی  -علمی ابزاری و 

تربیتی  و عملی نظری هایداللتدسگگت کم حاوی به طبیعت  این تلقی نسگگبت برای حوزه گردشگگگری،

در حوزه صگگال  و یا تغییر نگرش ما به طبیعت اندازی را برای ضگگرورت اافق یا چشگگم، هاداللتاین اسگگت. 

  الزم است.تربیت هنری در حوزه گردشگری بر این اساس طر  یک فلسفه  .گشایدگردشگری طبیعی می

ن اسگگت. از منظر به آهمانگونه که اشگگاره شگگد، حفظ طبیعت نیازمند تغییر در نگاه و نگرش ما نسگگبت  

شگر  ست که می یهنرمندطبیعی به مثابه هایدگر گرد شد تا به طبیعت به عنوان یک اثر هنری بنگرد و ا کو

فقط به صگگورت شگگیء "از این منظر نباید به طبیعت گونه که هسگگت خود را آشگگکار کند. بگذارد طبیعت آن



  27 ................................گردی و تخریب محیط زیست: با تأکید برتأملی پدیدارشناختی درباره نسبت طبیعت

ضر و آماده ستی حا سم برای بازدید کاروان توری صنعت توری ضه میای که  (  17 :1977،هایدگر )"کندعر

ند و به طبیعت اه ابزارانگارانه به طبیعت رها کخواند تا خود را از سیطره نگفرامی گردشگر راهایدگر نگریست. 

طبیعت را به  ینگاهد. زیرا چنین یا منفعت ننگربرای لذت و ری اابزای برای کاوش و عرصگگهبه عنوان صگگرفا 

تر به هایدگر ما را به نگاهی عمیق .مخاطب آن قرار گرفت توانمیکه دیگر نکردتبدیل خواهد چیزی بیگانه 

با طبیعت ما بیگانه شگگگدن  هایانتظار دارد تا به علت   -گردشگگگگر به عنوان  –خواند و از ما طبیعت فرامی

طبیعت را به چیزی گنو تبدیل به نوبه خود این بیگانگی زیرا  .( 74: 2000پرات و همکاران،  )بیاندیشگگیم

گردشگر باید طبیعت را خانه خود و خود را حافظ و از این رو صدای طبیعت به گوش نخواهد رسید.  کندمی

، قدسگگیان، آن بداند. به بیان دیگرگردشگگگر باید در درون طبیعت شگگاعرانه سگگکنا گزیند تا پیوند میان فانیان

را در پی خواهد داشگگگت. پیوند، نوعی انکشگگگاف حقیقت  دریافتن اینهویدا گردد. یافتن و آسگگگمان و زمین 

سکنا گزیدن در طبیعت  شاعرانه  ستکاری دهدمیی قرار برابر هر نوع دخالت را هایدگر  در های تکنیکی که د

در آن  تواندمین داندرصگگه ظهور میرا عطبیعت که گردشگگگری بدین سگگان اسگگت که . آوردپدید میطبیعت 

به نظر هایدگر ما در آپارتمان خود که  ،کند. زیرادر آپارتمان خود زندگی میتو گویی د که چنان سگاکن شگو

 اما در آن سکنا نداریم.    ،کنیممظهر معماری مدرن است زندگی می

شگری  صنعت گرد شگران کنونی در  صر طبیعت گرد ستفادهرا عنا شی دیگری برای ا های همچون هر 

ست وااه صنعت برای گردشگری بخوبی گویای رواج و غلبه نگاه فنی و کنندمیو عرضه معین، انتخام  . کارب

شیساحت تکنیکی دنیای مدرن به  شگری چیزی جز  ست. پیامد این نگاه برای گرد سازی طبیعت طبیعت ا

شی، چیزی بیگانه خواهد بود که تخریب آن ترحمی را برنمی ست. طبیعت به مثابه  به گذرا انگیزد. نگاهی نی

شگری گ مناطق شکار میعمق و دامنه بیگانگی با طبیعت را طبیعی رد ست و سازدآ . آلوده کردن محیط زی

سیب شت زباله درکنار دیگر آ شگران به طبیعت وارد انبا ناروای  از پیامدهای اینمونه ،کنندمیهایی که گرد

ست. با آنکه اکنون به اهمیت طبیعت شی ششیافته آگاهیسازی طبیعت ا سطح هاایم و کو سیاری در  ی ب

ست انجام میملی و بین سیله و ابزالمللی برای حفظ محیط زی ر اشود، با این حال به طبیعت همچون یک و

انسان تنها نگاه هایدگر، بله در  ای برای انسان نیست،، در حالی که طبیعت به تمامی طبیعت آفریدهنگریممی

 رسد.در آن به ظهور می حقیقتای است که امکان یا عرصه

شی حاوی نکته ست. از لحاظ عملی نیز دیدگاه هنری هایدگر برای نهادهای آموز شی ا اهمیت های با ارز

سالهای نخستین تربیت نباید نادیده گرفته شود.گیری شکل ست که از همان   نگاه هنری به طبیعت چیزی ا

ست که به شهود درونی به عنوان راه و یا روشی شکل آموزشی برای گیری این نگاه در فراگیران نیازمند آن ا

ست برای گشودگیدر این معنا زمینهکه مواجهه با طبیعت توجه شود. شهود  نوعی رخصت دادن برای  ،ای ا

و تجربی و بی بهاء انتزاعی های بیش از اندازه نهادهای آموزشی بر استدالل تأکیداست. حقیقت آشکار شدن 

شود که فراگیران به اهمیت ادراآ هنری نایل فرایند یادگیری مانع از آن میهای شهودی در دانستن دریافت

مدن فراگیرانی بوجود آ به ایم که غلبه تفکر علمی و تکنیکی بر نهادهای آموزشگگی،از هایدگر آموخته شگگوند.

هایی ایدهاز این رو انسگگان تلقی خواهند کرد. نیازهای منجر خواهد شگگد که طبیعت را تنها ابزاری در خدمت 

مبانی )رشگگد خالقیت انسگگان و یا پرروش تخیل انسگگان چون: هنر به عنوان وسگگیله ای برای تلطیف عواطف،

با (  96 :1390جمهوری اسگگالمی ایران، نظری سگگند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسگگمی عمومی

محورانه بوده های مذکور انسان. زیرا ایدهاستبیگانه گونه که هایدگر معتقد است، آنیل صذات تربیت هنری ا
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. برای او هنر کنندمیصگورتبندی د، که ماهیت تهاجمی دار ،و کارکرد هنر را بر بنیاد اراده و خواسگت انسگان

از این رو تربیت هنری تالشگگی اسگگت برای  (. 1381) هایدگر، اسگگتو دخالت نکردن در انتظار ماندن نوعی 

ست که آبر نیل به مقام انتظار.  سوی .  دهدمیآموزگار هنر چگونگی در انتظار ماندن را آموزش ن منوال ا از 

اسگگگت. آموزگارانی که به هنگام  مؤثرگیری این نگرش در شگگگکلنیز منش و نوع مواجهه آموزگار هنر  ،دیگر

از همان ابتدا مانع رشد نگاه هنری در  کنندمیاستفاده  سودمندیاز معیارهای کارآیی و  هاداوری درباره چیز

به امروز گردشگرند و یا فردا که یا کسانی هستند شوند. این نکته را نباید از یاد برد که فراگیران فراگیران می

شگر شتغال ی گرد شتد نخواها شگاه .دا ست که تربیت هنری در مدارس و آموز شود ای میها زمینهاز اینرو

آن در که باید شگگود آشگگکار میای طبیعت چون خانهدر آن که و افقی جدید، افقی برای پدید آمدن نگاهی 

شاعرانه هایدگر این نوع سکنا کردن را ای که باید بر آن سیطره یافت و نابودش ساخت. سکنا کرد، نه بیگانه

     خواند.سکنا گزیدن می

 گیرینتیجهحث و ب
ای جهانی تبدیل شگگده مسگگألهبحران محیط زیسگگت و تالش برای حفظ آن، به  مسگگألههای اخیر در دهه

شناختی، فرهنگی های متعددی از منظرهای گوناگون اقتصادی، جامعهاست. به همین علت درباره آن پژوهش

شده  ست. در این مقاله تالش  شگری ا صنعت گرد سعه  شی از این بحران، پیامد تو ست. بخ و... انجام گرفته ا

هایی که از از منظری متفاوت، یعنی از منظر فلسگگفی مورد تحلیل قرار گیرد. اگرچه تحلیل مسگگألهاسگگت این 

شده حاوی یافته ست، اممنظر اجتماعی انجام  شی ا سه های باارز سش بنیادی پا که  دهدمیا کمتر به این پر

ست که  سوفانی ا ست. مارتین هایدگر از جمله فیل شده ا صمانه  سان با طبیعت این چنین خ سبات ان چرا منا

شه ست. او ری صمانه و تعرضامکان ارائه چنین تحلیل بنیادینی را فراهم کرده ا آمیز با طبیعت های مواجهه خ

سان مدرن میرا در غلبه تفکر ابزاری،  ستیالجویانه و تکنینکی ان شها های پدید آمدن این داند. به گمان او ری

آور جدایی سواه از ابژه است. که پیام دهدمیهای آن را متافیزیک مدرن تشکیل گرایی، و پایهچگونگی، انسان

ئدالوصفی که در انسان به سخن دیگر، انسان مدرن خود را بنیاد عالم و مجاز در تصرف آن قلمداد کرد. میل زا

جدید برای استیالی بر طبیعت پدید آمد، به تفسیر جدیدی از جهان، انسان و مناسبات میان این دو انجامید. 

تفکر تکنیکی و علمی را باید پیامد این نگرش جدید دانسگگت. هایدگر بر آن اسگگت که با رواج چنین نگرشگگی، 

سان خود و جهان را تا حد یک ابژه که باید ب سطح ان ست آدمی تا  ست. فروکا ر آن احاطه یافت، تقلیل داده ا

یک ابژه، جهان او را نیز به جهان ابزاری تقلیل داد. رشد و گسترش تفکر تکنیکی و علمی جدید امکان بیشری 

ست. این  ست وجودی فراهم کرده ا سألهرا برای این فروکا ست مربوط  م تا آنجایی که به طبیعت و محیط زی

س ست، با نفی  سی طبیعت، آن را به منبعی از انرای که ا اش کرد و برای نیازهای آتی ذخیره توانمیاحت قد

مصرف نمود، تقلیل داده است. طبیعت از موجودی که باید به صدای آن گوش داد و به آن احترام گذاشت به 

ست. بی شان از گمان فروکاچیزی بیگانه، به شی و کاال و در نهایت به منبع انرای تبدیل شده ا ست طبیعت ن

سان و جهان او دارد.  ست ان شانهفروکا سان نیز به یک منبع تقلیل یافته و ن ست که ان ست آن ا ای از این فروکا

طبیعت  گردشگری بر ات نامطلومفهم تاثیرشود. اکنون در متون اقتصادی از منابع و نه انسان سخن گفته می

ست صیل با طبیعت  توانمینیز را  و محیط زی سانی ا شگر به مثابه ان بر همین بنیان تحلیل نمود. مواجه گرد

جهان یکسگگان نیسگگت. او در  کندی که خود و جهان را چون وسگگیله و یا ابزار ادرآ میبا گردشگگگردر قیاس 

ست می ست دهمانگونه که هایو از این رو . کندروزمره زی ست، قادر نی صه گر گفته ا و طبیعت را به مثابه عر
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شگر خوانده  سانی که گرد ضعیت وجودی ان شگری به طبیعت با و صنعت گرد ضور درآ نماید. نگاه ابزاری  ح

 شود تناظر و تناسب دارد.می

به کمک جایگزین  توانمیبا این حال به کنار نهادن نگاه ابزاری به طبیعت ناممکن نیست. چنین کاری را 

ای که رصه ظهور هستی و آشکار شدن حقیقت است؛ عرصهکردن نگاه هنری انجام داد. برای هایدگر هنر ع

 –مانند یک تابلو یا شعر  –. بر این اساس یک اثر هنری شودفراهم میکان دیدن طبیعت آنگونه که هست ام

آیند. ها به ظهور نمیهایی را آشکار کند که در عصر غلبه نگرش ابزاری به طبیعت آن ساحتآن ساحت تواندمی

فاقد آن اصالتی است که برای دیدن در نتیجه و با این همه، گردشگری که به طبیعت نگاهی ابزاری دارد 

ضروری است که از این رو . آ کندرا آنگونه که هست دربیعت طذات حقایق الزم است، ممکن نیست بتواند 

نگاهی از همان ابتدا امکان ظهور که  آن استاین نهادها نهادهای آموزشی پدید آید. نقش این آمادگی از طریق 

گیرد این نگاه متفاوت نقطه مقابل هر نوع نگاهی قرار می. را فراهم سازد متفاوت به طبیعت و محیط زیست

شود، این حقیقت نیست که آشکار می ،نگرش کمی و فنی به جهاندر پرتو تجربی و فنی است. زیرا  که کمی،

ای که بر اراده کند،دگرگون کردن به قصد ویران کردن است که ظهور میبرای اراده انسان خواست و بلکه 

بی گمان با تغییر نگرش، تغیر کنش نیز روی برداشتی یک سویه و تحریف شده از طبیعت استوار است. 

بخشد و به رابطه انسان با طبیعت اصالت می رسد که ترویج نگاه هنری به طبیعت،می به نظر چنین. دهدمی

به کاهد. گردشگران باید بیاموزند که از میزان خشونت انسان نسبت به طبیعت و محیط زیست می این راهاز 

ساز نسبت به طبیعت . این نگرش بیگانهنگاه نکنندبرداری تمتع و بهرهطبیعت و محیط زیست تنها از منظر 

به  آنکه بخواهیم انسانوارانهن جا بیدر نهایت به نابودی کامل آن و نابودی حیات انسان خواهد انجامید. در ای

، الیاس، 1391شپرد،  )بدانیم طبیعت و یا محیط زیست بنگریم و هنر را نوعی لذت بردن و بیان عواطف 

حتی ان مدرن با طبیعت و گرفتار آمدن در روزمرگی داریم که بیگانگی انس تأکیدتنها بر این نکته (،  1393

می به دام فروافتادن آداست. تاثیر گذاشته نیز آن ارائه تصویری متفاوت از ی در توان نهادهای آموزشبر 

کند. این کند، شبیه دیگران حرف زند، و شبیه دیگران فکرکه او شبیه دیگران زندگی هرروزگی سبب گردیده

ان شباهت که بیش از هر چیز ساخته و پرداخته وسایل ارتباط جمعی است عالیق و ترجیحات او را با دیگر

کواری، مک )توصیف می کند 1سازد. هایدگر چنین وضعیتی را با وااه فروافتادنمیهمانند و یا هم سطح 

ابزاری  -ق روزمره را تا سطح عالیآموزشی  های نهادهای (. فروافتادگی انسان هر روزه ماموریت 58: 1397

تا در نوع انسانی این  ندقادر کمتراز این رو این نهادها و  فروکاسته است –کشانه به محیط زیست و بهره

این پدیدآوردن این در حالی است که دریابند. خویش  های گوناگون طبیعتآمادگی را پدید آورند که جلوه

 محافظتبخواهیم به کودکان امروز و گردشگران فردا بیاموزیم که طبیعت خانه ماست و ، درصورتی که آمادگی

. این نوع از ناممکن است آنو گریز از  یضرورنوع انسان است، های وجودی ترین امکانبروز عالیاز آن زمینه 

، اندریافت، رازورزی یا شهود درون ورزی، بینشعشقباید بیش از هر چیز بر گشودگی،  -تربیت هنری  –تربیت 

در آموزش  تواندمیو نقشی که هنری نگاه تامل درباره نماید.  تأکیدای برای فهم و سکوت چون زمینه

نهادهای آموزشی به  کهالزم است نخست دست کم متضمن دو نوع کوشش است.  ایفاء کند،گردشگری 

ای برای آشکار شدن هستی فراگیران بیاموزند که طبیعت را صرفا از منظر ابزاری ننگرند، بلکه طبیعت را عرصه

                                                           
1 Falling  
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های تربیت هنری یا محیط زیست از جمله ماموریت یعت وبدانند. مبارزه با نگاه ابزاری صرف نسبت به طب

تربیت هنری را به پرورش عواطف، تخیل و یا خالقیت تقلیل ندهند، بلکه به فراگیران یاری رسانند  است. دوم،

روش های وجودی طبیعت را چون یک کل و از افقی دیگر بنگرند. شهود درونی و دریافت پرورشتا از طریق 

نی که تنها نگاه ابزاری را نگاه اآموزگاران هنر در پدید آمدن این رویکرد نقش به سزایی دارد. آموزگارو منش 

که به طبیعت قادر نخواهند بود شاگردانی تربیت کنند  ، هیچگاهدانندمناسب برای برقراری ارتباط با جهان می

قادر نیستند ارزش نیز منش بازاری دارند  آموزگارانی که ،ن را پاس بدارند. از سوی دیگرارج نهند و ارزش آ

خود که را، و از جمله آنچه را  بازاری هر چیزیهای منش ،ترویج نمایند. زیرا ،طبیعت را آن گونه که هست

که ارزش  شودمیعت نیز کاالیی و از این جهت طبی کنندمیتبدیل  کاالیی برای خرید و فروشآموزند، به می

بازاری سازی، ویژگی بارز نهادهای آموزشی متاسفانه شود. برای آن پرداخته میکه بهایی است آن به قدر 

         ماست.
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