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 نویسنده مسئول: آیسان محرمی

 Aisanba76@gmail.com پست الکترونیک:

 

 هویت و تقویتبزرگداشت تنوع 

 هایسنتو  هابافرهنگ میزبان جوامع کوهستان 

 و زیارت و آیین پرستشمذهبی  هایعبادتگاهو باستانی 

و  هاچشمهمنابع  هاکوه در سراسر جهان هستند.

خانه خدایان در طول  عنوانبههستند و  هارودخانه

زمان خشکسالی  در .اندشدهواقعتاریخ مورد احترام 

مقابل کوه کنیا ایستادند و از خدای مردم کیوکو در 

Ngai .ینکاا مردم طلب باران کردند (Inca ) معابد خود

 0666که بیش از آند  هایکوهرشته را در باالترین قله

 متر ارتفاع داشت ساختند.
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 عبد را بهمیک خدای سنتی  طوربهدر چین روستاها 

 همچنین هاکوه. کردند و بارانمسئول ابر  اختصاصی

 گذارینقطهص خا هایافسانهادیان و  مناظر زمینی

موسی در ارتباط بود و حضرت سینا با  کوه .اندکرده

 کوه است که او ده فرمان خدا را دریافت کرد.مکانی 

 شدهگرفتهخانه خدایان در نظر  عنوانبه باریکس والمپ

مقر خدای هندو  ایالشکوه ک کهاینبر  اعتقاد ؛ واست

 ترینمقدساپن کوه کویاسان ژدر  .است یم شیواژر

 هاکوهستان ست.امجموعه صومعه بودایی در کشور

 اتو ادبی یقیموس ،ی سینماشعر و موسیقی برا هایالهه

توماس من تا شعرای چینی  هستند از کوه سحر و جادو

مثل لی ابی و هان شان از موضوعات زندگی روستایی 

شبانی به تصویر کشیده شده است. بسیاری از  و

 از :اندشده داده اختصاص کوهرای فیلم ب هایجشنواره

 انینما وادثح ینا و یشیوا. تا تورنتو یدوراو تل فبان

 .شندکمیکوه را به تصویر  هایدر فیلم هابهترینکردن 

بزرگ در تنوع و  هایگردهماییفرصتی برای  ینهمچن

 .کنندمیم هگردشگری فرا ترویج

 

 تنوع فرهنگی

 هالیتاقبزرگی از  نسبتا   هایاقامتگاهمناطق کوهستانی 

 از ،بسیاری کهیدرحال جمعیت هستند. ازنظرجهانی 

 هایگروه یتعداد .اندشدهتعداد کمی مردم تشکیل 

 مردم آندس،بزرگ را به وجود میاورند مانند کچوا در 

ه لایزو یجداساز و یی در چین. هایتبت ،امهرا در اتیوپی

نقشه و سخت ) هایمرزبندی واسطهبهکه  ندکر

 هایفرهنگد و نگهداری ابه ایج شده( انجامتوپوگرافی

 باتث متأسفانهمل کمک کرده است کا نسبتا  و  عمتنو

مذهبی  هاینظاممختلف و  هایارزش جمعیت کوه

و تعارض تهدید  ینیشهرنش ،همچون مهاجرت

 نی باور نکردنی از زبان است.غپایگاه  کوه .شوندمی

یتالیا گوناگونی فرهنگی قومی با ا آلپ هایکوهرشته

مثال  عنوانبه حداقل هفت زبان بومی در خود است.

باستان است که هنوز هم  الدین یک زبان عاشقانه

 آلپ هایکوهرشتهسی هزار نفر در دولومیت در  توسط

گروه  16قفقاز بیش از  در .شودمیحبت صهیمالیا 

هنر و  یمعمار ،قومی وجود دارد که هر یک با لباس

 .شودمیصحبت زبان بومی  93و حداقل  خود سنتی

نی نقش حیاتی در مدت طوال هکوهستان ب مردم

 اهقرنطول  در .اندداشتهخود  هایاکوسیستممدیریت 

ه ک انددادهزمینی قابل توجهی را توسعه  هایسیستم

 تغییرات اقلیمی را دست یافتنی کرده است.ا باق بطان
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 کوهستان و توریسم پایدار

رامش آ هایمکانفاظت شده کوهی حو مناطق  هاکوه

 از باشندمی ستراحتتفریحی و ا بخشالهاممعنوی و 

راندوا  رتا مشاهده گوریل کوهی د یو کوهنورد یاسک

 هاوهک نوعیبه .وپییدر ات یسنگ یو بازدید از کلیساها

 .کنندمیرضه عن اع گردشگروارا به ان انبوهی امکانات

الترین واهان مدرن کوه اورست نماد جبسیاری در  یبرا

و  اتمادی رسیدن به هممکن در تالش ب هایهدف

 بخش جنوب ازجملهدوردست  مناطق است.ات معنوی

خودمختار تبت از چین همراه با وسوالسی ناحیه غربی 

مقدس فرامرزی  اندازچشمو هند هستند که  های نپال

 زیک دنباله مذهبی برای پیش ا ینا کایالش هستند.

تعدادی از ط و مورد تقدس توس آسیار دیک میلیارد 

و سیک  هاینجو  هابن ،هابودائی ،یان مانند هندوهادا

گردشگری بر فرهنگ و هویت کوه  یراتتأث .است ها

گردشگران  عالقه هر دو فرصت و چالش باشد. تواندمی

کمک به افزایش و یا و آداب و رسوم بومی  هاسنتدر 

 برای خصوصبهلی حاز جوامع م خاصیغرور  بازگرداندن

 کشورهایشدن در  به حاشیه راندهساس حه اکسانی ک

کاهش فقر و افزایش عدل  حالینباا خود دارند.

د و همچنین بزرگی هستن هایچالشاجتماعی هنوز 

 گری درگردش منافع اقتصادیسود از  صول اطمینانح

 یتیستور بر جامعهتکیه  با .ماندمیجوامع محلی باقی 

مینان طدرامد ا ترعادالنهیک توزیع از  توانمیکوه 

 ،محلی و دانشکمک به حفظ فرهنگ  کرد کهحاصل 

برای حفاظت از  هاییمشوقه ئهاجرت و ارام کاهش

 آن شد.و خدمات  کاالهاکوهستانی و  هایاکوسیستم

 

 

 

 

 

 

کوهستان که  هایفرآوردهغذایی سنتی و  هایرژیم

 محصوالت ،هستند مانندیبیتنوع زیستی جهانی و 

 ،شامل ذرت هستند، متعددی نشات گرفته از کوهستان

 .و سیب فرنگیگوجه ،ایخوشهذرت  ،جو ،زمینییبس

سنتی و بومی از بستر متنوع سیستم غذایی بومی  یغذا

 تأمیندر حال توسعه  کشورهایجوامع کوهستانی در 

اغلب دارای مواد  این منابع غذایی مورد استفاده ودشمی

ه هستند ک یاعمده یهاگونهبیشتری نسبت به  مغذی

 عمواج نگرش .شوندیمتولید و مصرف  متداول طوربه

 هاآن ،تباط عمیق با زمینر ارکوهستانی اغلب مبتنی ب

 و زیستاز محیطکشاورزی و مراقبت  هایفعالیترا در 

مثال در  طوربه .کندمیمنابع طبیعی رهنمون 
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مردم  توسط ،در طبیعتما پاچاماما ،ندآ هایکوهرشته

ناظر بر کاشت و برداشت  ،شدمیبومی ستایش 

 دلیل مظهر کوهستان و به باور مردم ،محصول

بین  روابطما پرستش پاچاما ینآئ .هاستلرزهزمین

 را (طبیعی)زیست  هایمحیطجوامع انسانی و 

 هایدر جنبهرا  هادهکدهو  یلقبا ،کندمیمستحکم 

 .آوردمیکشاورزی گرد هم چرخه گوناگون 

 

و مناطق کوهستانی  هاسایتیراث جهانی م

 حفاظت شده

متحد و تربیتی ملل  یفرهنگ ،طبق سازمان علمی

زیستکره عدد از ذخایر  003عدد از  930 (،یونسکو)

 .کوهستان هستند وسیستمکا املش (درصد 10) جهانی

سفر های بیوسایت عنوانبه هاکوهستاناز  یاریبس

تفاع کنیا با ار کوه .اندشدهیونسکو و میراث جهانی ثبت 

 ناتشفشآ ینا .فریقاستآقله مرتفع  یندوم ،1533

بیوسفر ه ذخیر عنوانبه 5331باستانی خاموش در سال 

یکی از  5333بود و در سال  شدهتعیینیونسکو 

طی قرن  در .کوهستانی میراث جهانی بود یهاسایت

کنیا از بین رفت  طبیعی یخچال 51عدد از  1بیستم،

 کوه سوم کاهش داد. وکه پوشش یخی را بیش از د

( در متر 0301پرو ) قله ترینمرتفعاوآسکاران 

 هاییخچال ترینگستردهو  ینبلندتر ،کوردیالرینکا

 پارک است. شدهواقعگرمسیری  هایکوهرشتهی عطبی

ذخیره بیوسفر  عنوانبه 5333سال ملی اوآسکاران در 

سایت میراث جهانی  عنوانبه 5311یونسکو و در سال 

طبیعی اوآسکاران حداقل  هاییخچال بود. شدهتعیین

د از حجم صدر 46از یخ و در حدود  کیلومترمربع 59

 ست داده است.داز  سال گذشته 93خود را در قیاس با 

 با در نظر پراهمیتیمناطق کوهستانی  هنوز حالینباا

 ،زیست جغرافیایی حوزه ،گرفتن در سطح کشور

 هاندازبهاکولوژیکی وجود دارد که  و منطقه بومزیست

 .کافی محافظت نشده است

بابت تنوع زیستی موجود در  هاکوهستانمحافظت ضعیف از 

 و کنندمیاکوسیستمی که برای دنیا فراهم  خدمات ،هاآن

 است. تغییرات اقلیمی پذیریآسیب

 

 افسانه آب کوه قرقیزستان

ه با ک کان در قرقیزستان محیطی خشن استتبامنطقه 

کوهستانی دارای منابع آب کمیاب  هایصخره

سه پادشاه در  افسانه بومی بر طبقاست.  شدهاحاطه

قدرت  ( نزاعشودمیآنجا )جایی که آب محترم شمرده 

مهمی رود( آب )که بر باالی جریان  یپادشاه داشتند.

بنام سوباشی بود جریان آن را به سمت افراد پایین قطع 

بعد مردی تصمیم به یافتن سوباشی  هاسال کرد.

به مکانی رفت که در گذشتگان او در  او گمشده گرفت.

یف کرده بودند که با یک درخت قدیمی صافسانه تو

ا ر رنظ وردبود و در آنجا منبع آب مشده  گذارینشانه

ر داینکه دین اسالم مذهب غالب  باوجود کشف کرد.

)نوعی  Tengnism قرقیزستان است مردم قرقیزستان به

 ای از جادوگری،شاخهکه  کنندمیمذهب( هم عمل 

آب  خصوصبه ،آب ت.پرستی اسو جن ییهمزادگرا

 ی کوهستانی یکی از خدایان اصلیهاچشمه

Tengriism یزستان همچنان بهمردم قرق ؛ واست 

Emboo، مل ع است به تطهیر کودکان آئینی که مربوط

یک مکان  عنوانبهزه سوباشی . امروکنندمی
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از  مردم .شودمیحلی تلقی مقدس در میان مردم م

ز اری ابرای پرستش و شکرگذ دستپایینروستاهای 

به  هاکوهستانت آب پاک خدا به خاطر موهب

 .آیندمی (اینجا )سوباشی به ،هایشانخانواده

 

اقبت مر مادر زمینند از کوهستانی درآ مولدهای

 کنندمی

ترین بزرگ ،Titicaca دریاچه هایاز کرانه در یکی

بومی برای  کشاورزان نیا،قابل کشتیرانی د دریاچه

ر کشاورزی پایدا هایروشاستفاده از  به معیشت،

 در منطقهکشاورزی  محصول .دهندمیمه اجدادشان ادا

علت خاک نامرغوب و  به( Altiplano) آلتی پالنو

چرخه  یول خشک و نامالیم کم است. یوهواآب

کشاورزی برای متمرکز شدن در میان مردم فرهنگی و 

 هستند، که ساکن آن منطقه( Aymara) ایمارا معنوی

 سازمان غذا و کشاورزی در...، پروژه .کندمیپیدا  ادامه

فالت الپاز در کشور بولیوی در مورد امنیت  شمال

و بومی  ایقبیله صورتبهغذایی بر روی مزارعی که 

تقویت این سیستم قدیمی کشاورزی  باهدف ...شده،

با مشغول شدن در  خانوار انجام شد. هاآنوابسته به 

و...)نوعی حبوبات  فرنگیگوجهپروژه زراعت متناوب 

و آفات را از  دهدمیک پس امحلی که نیتروژن را به خ

.( عموم مردم بر طبق سیستم کار جمعی بردمیمیان 

 یکارها ،گیردمیکل جامعه را در بر  که ،Ayniبنام 

 پیش از .دهدمیمتفاوتی از کاشت تا برداشت را انجام 

کاکائو و الکل  هایبرگدر مراسمی  محصولبرداشت 

 شودمیتقدیم (Pechamama) مادر طبیعت خالص به

 تا او همچنان نعمت خود را به آنان ارزانی کند.

 

ترویج امنیت غذایی در میان جوامع بومی 

 بنگالدش

ی امنطقه، (Chittagong) چیتاگونگ هایبلندی

کوهستانی واقع در جنوب شرقی بنگالدش و مشتمل بر 

 این رانگاماتی. خاگراچاری، باندربان، سه ناحیه است:

گروه  52اقامتگاه  منطقه عالوه بر مردم بنگالدش،

میلیون نفر  5.3ر جمعیتی بالغ بنژادی مختلف است و 

و نظام  رسوم ،فرهنگ گروه نژادی دارای زبان، هر دارد.

مناطق هنوز از ناامنی  یبعض عدالت مجزایی است.

مناطق  در .برندمیرنج  سوءتغذیهغذایی مزمن و 

یستم سنتی کشاورزی متناوب ، مردم هنوز سدورافتاده

گذشته،  هایدههدر  .کنندمیرا استفاده  Jumبه نام 

از عوامل کوتاه  محیطیزیست هایتالطمفشار زمین و 

بازده و افزایش فرسایش  کاهش ،Jum،چرخهشدن 

 3666پروژه فائو بیش از  2659سال  از خاک بوده است.

 باکیفیتکشاورزی  هایآوردهخانوار را از طریق توزیع 

وسعه ظرفیت از راه ت هاییتفعال نقدی، هاپرداختو 

 و شاورزی پایدارتولیدات ک یتتقو ترویج آموزش،

 ت.اساسی حمایت کرده اس هایارزشتوسعه زنجیره 

 بومی و زنده کردن هایدانهخاص به استفاده از  یرتأث

سنتی از طریق نمایش  غذایی هایرژیم )بازسازی(

غذایی بومی و دستور  که از مواد پخت و پزهای مناسب

وژه این پر هایفعالیتاستفاده شده.  شدهاصالح ایپخته

 با مشاوره مسئولین ملی و بومی با همکاری نزدیک

پیروی از اصول رضایت  سنتی با نهادهای نفعانذی

 رایگان به انجام رسیده بود.آگاهانه و شروع به کار 


