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چکیده
با توجه به آنکه محیطزیست مبحثی فراگیر در دنیای کنونی است و تالشهای جهاانی درباارآ آ
انجام شدآ است ،نگارندگا معتقدند این حوزآ تا به حال در پژوهشهاای دانگاگاهی باهویاژآ در
علوم انسانی مغفول ماندآ است .از اینرو ،در این مقاله سعی شدآ است تا یا مجووعاه از داناش
زمینهای مربوط به محیطزیست در این علوم ارائه شود .در راستای رسید به ایان هاد و بارای
معنادارشد بیگتر ،از نظریه روث وداک بهرآ جستهایم؛ چراکه نظریه وی بهاندازآ کاافی ااائم باه
خویش بودآ و میتوا آ را بهعنوا روش نیز به کار برد .وداک هر مفهوم را بهعنوا زمینهای در
نظر میگیرد که دارای کارکردهای متنوع است .وی معتقد است هر ی از این کارکردها ژانرهاای
زبانی خاص خود را دارند که با استفادآ از آنها به استداللورزی میپردازند .ما نیز محیطزیسات را
بهعنوا زمینهای در نظر گرفته و در پای کارکردهاای آ در برخای از علاوم انساانی و هوچناین
استدالل ورزی های آنها در این حیطه هستیم .چنین رویکارد راهباردی ،مایتواناد نظاام معناایی
تحقیقات مربوط به محیطزیست را در علوم انسانی اوت بخگد؛ بنابراین در مباحث پیشرو ابتدا به
ذکر پیگینه تحقیق ،سپس به معرفی نظریه وداک میپردازیم و درنهایت کارکردهای این مفهوم را
در علوم مورد نظر و استداللورزیهایگا را در حیطه محیطزیست روشن میکنیم.
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جستارگشایی
مفهوم محیطزیست جهانی ،تازآترین مفهومپردازی دربارآ محیطزیست است و ریگههای آ به
مناظرات مربوط به بحرا زیستمحیطی در دهههاای  1960و  1970باازمیگاردد ،پاس مهام
است که توجه کنیم محیطزیست جهانی برخاسته از رویارویی با پسزمینه آسیبپذیری ،تهدید
و خطر است (بری.)37 :1380 ،
در میا دانشهای گوناگو  ،اکولوژی تنها رشاتهای نیسات کاه نگارا پیامادهای ناابودی
محیطزیست باشد .به عبارتی ،گساترآ مطالعااتی آ  ،سرشاتی محلای -جهاانی دارد .از هواین
روست که این مقاله در پی جایگاآ محیطزیست در علوم انسانی اسات؛ چارا کاه اماروزآ عوادآ
مسائل زیستمحیطی صرفاً جستار محلی و ملی نیستند ،بلکه با توجاه باه وابساتگی متقابال و
تفکی ناپذیر محیطزیست با مباحث کال انسانی هوچو ااتصاد ،فرهنگ ،توساعه ،سیاسات و
بهویژآ نوع خاص آ یعنی ژئوپلیتی  ،اخالق ،فلسفه و بسیاری از جنبههای حیات انسا  ،پیوند
برارار میکند (آذرنگ.)111 :1364 ،
پیشینهمطالعه .اندیگه مراابت از محیطزیست و محافظت بومشناسانه آ  ،نخستینبار در
کتاب انسا و طبیعت در سال  1864نوشته جورج پرکینز مارش 1بیاا شادآ اسات (آذرناگ،
 .)111 :1364هوچنین بهار خاموش نوشته راشل کارسو  2در ساال  1962را بایاد آااازی بار
اکولوژیسم نوین توصیف کرد .بار ایان اساای سیاسایترشاد اندیگاه اکولوژیسام را بایاد در
دگرگونیهای ار بیستم به بعد جستجو کرد که این اندیگه ،منسجمتر شدآ و جنبش سبزها و
به دنبال آ داداههای زیستمحیطی به نحو چگوگیری رشد یافت و این مالحظه مورد توجه
جدیتر ارار گرفت که بهرآبرداری از طبیعات و تخریاب آ موجودیات انساا هاا را باه خطار
انداخته است و رشد ااتصادی ،بقای طبیعت و نسل بگار را تهدیاد مایکناد (درخگاه:1384 ،
.)165
به عبارتی میتوا گفت نهضت محیط زیست پردامنهای کاه از اواخار دهاه  1960در اکثار
نقاط جها پدید آمد و نقاط کانونی نیرومند آ در آمریکا و اروپای شوالی است ،تا حد زیاادی
ریگه اصلی تحول چگوگیر نحوآ اندیگید ما دربارآ رابطه بین ااتصاد ،جامعه و طبیعت اسات
و از هوینرو ،نطفهگذار فرهنگ نوینی است (کاستلز.)148 :1385 ،
دهاه  1970پاژوهشهاایی را بااه هواراآ داشات کااه باهطاور خاااص مارتبط باا مصاار و
محیطزیست بود .البته این مطالعهها بر الگوهای رفتاری مصر کنندگا فاردی تورکاز داشات.
1. George Perkins Marsh
2. Rachel Carson
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هوراآ با بحرا های انرژی ،پژوهشهاای فراوانای باه رفتاار اساتفادآ و صارفهجاویی در انارژی
زنادگی کردناد و

عالاهمند شدند و مهندسا را تگویق به ورود به موضاوعهاایی مانناد ساب

بهتدریج اندیگهورا علوم اجتواعی را به مطالعههایی دربارآ انرژی جذب کردناد (فراهاانیفارد،
.)101 :1388

در دهه  1980دو اثر بسیار مهم به نامهای استراتژیهای حفاظت جهانی و گزارش براتلناد
منتگر شد .گزارش براتلند بر این نکته تأکید دارد که مگکلهاای زیساتمحیطای کگاورهاای
درحالتوسعه به توام کگورهای دنیا ارتباط پیدا میکند .در کتاب دوم نیاز بارای نخساتینباار
اصطالح توسعه پایدار بهطور وسیع مورد استفادآ ارار گرفت .میتوا گفات ایان دو اثار رابطاه
جدیاادی بااین علااوم اجتواااعی ،علااوم طبیعاای ،ااتصااادی و سیاسااتگااذاری پدیااد آوردنااد و
بهاحتوالاوی از مهمترین نوشتههای ار بیستم شوردآ میشوند (فراهانیفرد.)101 :1388 ،
با این حال ،در دهههای  1980و  1990بود که مفهوم محیط زیست جهانی تثبیات شاد .باا
بروز مسائل زیستمحیطی جهانی که مساائلی باا ابعااد جهاانی هساتند (اگرچاه موکان اسات
خاستگاآ آنها حتواً جهانی نباشد) ،مفهوم محیط زیست جهانی مصداق کامل یافت و این مفهاوم
به درو مایه اصلی نظریهپردازی اجتواعی دربارآ جهانیشد تبدیل شدآ و در کنار آ مفااهیم
ااتصاد جهانی ،ارتباطات جهانی و دهکدآ جهانی ارار دارند (بری.)38 :1380 ،
روث وداک 3مفهومی به نامِ میدا  4از پیر بوردیو 5وام گرفته است .میدا در نظریاه بوردیاو
به معنای تقابلهای زندگی است .در جامعهشناسی دو مکتبِ اساسی وجود دارد؛ نظم و تضاد یاا
منازعه .نخستین مکتب دورکیوی نام گرفته است و در مورد چگاونگی نظام اجتوااعی صاحبت
میکند و دومی مارکسیستی است که دربارآ چگونگی تحول اجتواعی سخن به میاا مایآورد.
دیاادگاآ ترکیباای در جامعااهشناساای ،سااعی در ترکیااب ایاان دو رویکاارد دارد .پیاار بوردیااو از
صاحبنظرانی است که این دو را با هم ترکیب میکند .وی مفهومی به اسم میدا میساازد کاه
در آ هم نظم و هم منازعه است .دارای نظم است؛ چراکه در آ مواعیت هایی تعریف مایشاود
که ااعدآ دارند ،اما این مواعیتها با یکدیگر منازعه میکنند و دایقاً بر سار چیازی باا یکادیگر
تضاد دارند که ابزار منازعهشا است .مهمترین این ابازار ،سارمایه فرهنگای و سارمایه نواادین
(سیاسی ،ااتصادی ،اجتواعی) است .این میدا ها در کنار هام هساتند و باا دنیاای سیاسات و
ااتصاد ارتباط دارند.

3. Ruth Wodak
4. Filed
5. Pierre Boudieu
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وداک نیز از این مفهوم استفادآ میکند .وی معتقد است کاه در هار میادا مجووعاه ای از
کارکردها مگخص میشود .این میدا ها بهزعم وی ،عرصه کنشهاا 6هساتند .باه عباارتی ایان
میدا ها را میتوا در عرصههای مختلف دید .نکته بر سر آ است که از نظر وی هر ی

از این

کارکردها ،ژانر یا زبا خاص خود را میسازند.
بنابراین ،در هر میدا از زندگی کارکردهایی وجود دارد که از زبا یا ژانر زبانی خاص خاود
برخوردارند و ما با استفادآ از این مجووعه شیوآ های بیا زبانی ،کارکردها یاا نیازهاای خاود در
هر میدا را برآوردآ میسازیم .روث وداک به طرح این نکته میپردازد که هر ژانار زباانی ،خاود
مجووعهای از متنهای زباانی را خلاق مایکناد کاه در پیوناد دایاق باا مواعیاتهاای خااص
بهکارگیری آنها است .وی پس از طرح استراتژیهای زبانی (که در حوصله این مقاله نیست) باه
تحلیل دایق استراتژی استدالل ورزی میپردازد تا نگا دهد که کارکردها به چه اشکالی ساعی
در ااناع و توجیه مخاطبا خود دارند (مهرآیین.)24-27 :1392 ،
ما نیز بر اسای هوین نظریه ،مفهوم محیطزیست را در علوم مختلف بهعناوا زمیناهای باا
کارکردهای متنوع یافتیم که هر ی

ژانرهای زبانی خاص خاود را دارا هساتند و باا اساتفادآ از

آنها به استداللورزی میپردازند که در ادامه به آنها میپردازیم تا بیگتر از هر زما دیگاری بار
بینرشتهای بود این مفهوم صحه بگذاریم.

محیطزیستوبومگرایی

.1
از منظر این دانش ،محیطزیسات دارای کارکردهاایی اسات کاه بارای هار کادام باه شایوآای
استداللورزی میکند:
ارزشهایاخالقیبراقتصادصنعتی

.1-1تمرکزبراصلبقاوقناعتواولویت
بدو ش

الگوی توسعه ااتصادی در جها طی ار بیستم ،بهویژآ پس از جناگ دوم جهاانی

متضون بهرآگیری بی حساب و فزایندآ از منابع طبیعی بودآ است که خود ضاون تخریاب ایان
منابع بر آلودگیهای زیستمحیطی نیز افزودآ و بهتبع آ مسائل زیستمحیطای را شاکل دادآ
است .از اینرو یکی از مؤلفههای مهم اندیگه زیستمحیطی تورکز بر اصل بقاا و اناعات اسات
(مکنزی .)322 :1375 ،بدین معنی که انسا ها باید این موضوع را درک کنند کاه نظاام تولیاد
صنعتی ،نابودی محیطزیست را فراهم میآورد که باید این نظام مورد تأمال و تجدیادنظر واااع
شود و ارزشهای اخالای ،اجتواعی و زیستمحیطای ناوین بار ارزشهاای مبتنای بار ااتصااد
صنعتی اولویت یابد؛ بنابراین مفهومِ توسعه پایدار برای آیندآای ماندگار برای آناا یا

مفهاوم

6. Field of Actions
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کانونی است) .(Rooger, 2000: 236از اینروست که محایطزیساتگرایاا اساتدالل مایکنناد و
میگویند که گونه بگر فقط در صورتی بقا یافته و سعادتوند خواهد شد که بپاذیرد عنصاری از
ی

کرآ پیچیدآ است و دیگر اینکه فقط ی

زیستکرآ سالم و متواز میتواناد حیاات بگار را

حفظ کند (هیوود.)447 :1379 ،
فراتر از آ دیدگاهی است که معتقد است اساساً جامعه صنعتی دیگر ااادر باه پدیادآورد
احتیاجات انسانی نیست و باید در درو جنبش سبز جریا رویآوری به معنویت را احیاا کارد.
به نظر آنها ،نظام صنعتی تنها با ایجاد خواستههای کاذب و ارزشهای فاساد اخالاای مایتواناد
رضایت خاطر افراد را فراهم آورد.
بنابراین هر گونه تجدیدنظر در جامعه نوین ،نیازمند تجدیدنظر اساسی در آگاهی انساا در
ارتباط متقابل او با طبیعت است (مکنزی.)329 :1375 ،
اندیشهایجهانیوعملکردیمحلی

.2-1
یکی دیگر از مؤلفهها و استداللهاای تفکار محایطزیساتگرایای جهاانی فکارکارد و محلای
عولکرد است .این شعار باه نحاو آشاکاری بیاانگر ایان وااعیات اسات کاه سیاسات در نازد
محیطزیستگرایا محدود در سطح دولت ملت نیست ،بلکه محدودآ عول سیاست ،هم جهاانی
و هم شامل انسا ها است؛ بنابراین باید تفکر محیطزیستگرایی را جهاا گرایاناه ناه صارفاً باه
معنی انسانی آ  ،بلکه شامل طبیعت بهتواممعنای آ دانست ).)Rooger, 2000: 233
یخود
بهخود 
ارزشمندبودنطبیعت ،

.۳-1
نخستین دیدگاآ در این دانش تأکید دارد که تاریخ بومگرایی به تاریخ زندگی بگر اولیه و نحاوآ
تعامل او با طبیعت مربوط میشود .در این دیدگاآ بومگرایی ،هوا الگوی انساا هاای اولیاه در
تعامل با طبیعت است که مبتنی بر بهرآگیاری از آ  ،باه میازا نیااز انساا اسات .از ایانرو،
طبیعت بهخودیخود ارزش دارد .این دیدگاآ به نگرش جنبش سابزهای مادر بسایار نزدیا
است .کسانی که معتقدند جها طبیعت منبع اخالای و زیباایی اسات ،ولای باهواساطه فرایناد
صنعتیشد از بین رفته است (وینسنت.)294 :1378 ،
.4-1توجهبهتعادلنسبتجمعیتبامواداولیه

این امر با استداللهای دانگوندا ار نوزدهم آااز شد کاه بار اساای بحاث مگاهور توماای
مالتوی ،)1766-1834( 7نظرات خود را بنیاا نهادناد .نظریاه ماالتوی بیاا مایداشات کاه

7. Thomas Malthus
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جوعیت انسانی نظر به تصاعد هندسی هر روز افزایش مییاباد در حاالی کاه تولیاد ااذا رو باه
کاهش میرود و این عدم تعادل باعث احطی خواهد شد ).(Rooger, 2000: 231
.5-1طبیعت؛ارگانیسمیمتوازن
در دورآ جدید ،ارنست هکل 8زیستشنای مادیگرای آلوا  ،واژآ اکولوژی را برای دانش رواباط
میا انداموارآها و محیطزیست آنها به کار برد و این دیدگاآ سرآااز اندیگههایی بود که طبیعت
را ارگانیسوی متواز میدید که انسا نیز جزئای از آ باه شاوار مایآیاد (وینسانت:1378 ،
.)297
گراییومرکززداییازانسان

محیطزیست

.6-1
به نظر محیطزیستگرایا  ،خودمحوری انسا و بیعالاگی به جها ایرانسانی ازجوله طبیعت،
علت بنیادین تباهی زیستمحیطی است که خود ناشی از بیعدالتی ،بیمروتی و نگارش ابازاری
به جها ایرانسانی توسط انسا است .درحالیکه محیطزیستگرایا برای طبیعت و موجودات
ایرانسانی جایگاآ خاصی اائل هستند (وینسنت.)306 :1378 ،
.7-1تجویزجامعهجایگزینغیرمتمرکزوبازگشتبهطبیعت
موارد مگترکی بین هوه زیرمجووعههای محیطزیستگرایی وجود دارد که یکای از مهامتارین
آنها تجویز جامعه جایگزین ایرمتورکز است .دلیل اصلی محیطزیستگرایی در این تجویز ایان
است که شکلدهی به جامعه ایرمتورکز ،فگار را بر روی جهاا زیسات کااهش مایدهاد .اماا
پرسش مهوی که پیش مایآیاد ایان ا سات کاه چناین تورکززدایای سیاسای چگوناه صاورت
میپذیرد؟ ).(Rooger, 2000: 244
محیط زیستگرایا استدالل میکنند تا آنجاا کاه موکان اسات بایاد جواماع را در جهات
استفادآ از منابع محلی بهجای بهرآگیری از منابع دوردسات باه لحاام مکاانی تگاویق کنایم؛
چراکه چنین بهرآگیری ،باعث کااهش حوال ونقال و تجاارت شادآ و تاا حادی بسایار زیاادی
مگکالت زیستمحیطی حاصل از آ را کاهش میدهد .از طر دیگر ،تأکید بر نزدی ترکارد
مناطق تولیدی و مصرفی نیز در هوین راستا در اندیگه آناا توضایح دادآ مایشاود

(Rooger,

).2000: 245

وجامعهشناسی

محیطزیست

.2
از آنجا که مگکالت زیستمحیطی در بنیا مگکالت اجتواعی هستند که ریگه در رفتار انسا
اجتواااعی و فرایناادهای حاااکم باار زناادگی اجتواااعی وی دارنااد ،ماایتااوا گفاات کااه دانااش
8. Ernest Haeckel
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جامعهشناسی نقش مهوی در تحلیل ایان مساائل و پاساخ باه آنهاا دارد .از ایانرو ،ایان اتفااق
زمینهساز شکلگیاری دانگای شادآ کاه اماروزآ آ را باه ناام جامعاهشناسای محایطزیسات
میشناسیم.
.1-2رویکردکارکردگرا
در جامعهشناسی محیطزیست ،این رویکرد ،کاارکردگرا اسات .از منظار کاارکردگرایی ،بررسای
رابطه میا محیطزیست با جامعه پیش از هر چیز نیازمند روشنساختن این موضوع اسات کاه
محیطزیست از چه کارکردهایی بارای جامعاه انساانی برخاوردار اسات .رویکارد کاارکردگرا باا
مفهومسازی محیطزیست بهعنوا ی

کارکرد ،به آ بهمثابه حیطه فعالیات اجتوااعی یاا یا

نقش اجتواعی مینگرد که از کارکردهای حیاتی برای جامعه انسانی برخوردار اسات و بایاد باه
حفظ این کارکرد پرداخت .جامعهشناسی از ایان طریاق محایطزیسات را از یا
طبیعای خااارج کاردآ و آ را بااهعنااوا یا

مقولاه صارفاً

اماار اجتواااعی تعریاف ماایکنااد .بناا بااه اعتقاااد

کارکردگرایا  ،محیط زیست از سه کارکرد برای جامعه انسانی برخوردار است (مهرآیین:1393 ،
.)3
.1-1-2بانکمواداولیه

محیطزیست منابع الزم از ابیل آب ،هوای تویز ،انرژی و  ...برای زندگی اجتواعی انسا فاراهم
میآورد؛ بنابراین محیطزیسات را مایتاوا باهعناوا بانا

ماواد اولیاه یاا ضاروریات حیاات

مفهومسازی کرد.
.2-1-2چرخهبازیابیموادزائدانسانی

محیطزیست به بازیافت مواد زائد یا محصوالت زائد ناشی از حیات اجتواعی انساا مایپاردازد.
در این صورت میتوا محیطزیست را بهمثابه چرخه بازیابی مواد زائد انسانی مفهومسازی کرد.
.۳-1-2فضایزندگی

محیطزیست ،محیط مناسب برای زندگی اجتواعی انسا و فعالیاتهاای اجتوااعی متفااوت او
هوانند کارکرد  ،فکرکرد  ،بازیکرد  ،سافرکارد  ،تگاکیل خاانوادآ و  ...را فاراهم مایآورد؛
بنابراین میتوا محیطزیست را بهمثابه فضای زندگی انسا مفهومسازی کرد.
کارکردگرایا پس از مفهومسازی از کارکردهای محیطزیست ،به این پرسش میپردازند که
چگونه این کارکردها مختل شدآ و جامعه انسانی با مگکلی به نام مگکل محیطزیسات روباهرو
میشود .آنها بر دو نکته تأکید مایکنناد .1 :واتای جامعاه انساانی در اساتفادآ از کارکردهاا و
تواناییهای محیطزیست افراط میکند ،ما با مگکل محیطزیست روباهرو مایشاویم  .2ناهتنهاا
استفادآ زیاد از این تواناییها ،محیطزیست را دچار مگکل میکند بلکاه اساتفادآ از هار یا

از
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این تواناییها نیز انجام دو کارکرد دیگر را دچاار مگاکل مایساازد؛ بناابراین کارکردگرایاا از
ی سو ریگه مگکالت محیطزیسات را در رفتاار مصارفی و نادرسات انساا باا محایطزیسات
جستجو میکنند و از سوی دیگر معتقدند مگکالت محیطزیسات ریگاه در تنااضاات ناشای از
اجرای این سه کارکرد متفاوت دارد.
رویکرد کارکردگرا در پاسخ به این مگکالت بر دو راآحل تأکید میکند؛ نخست فراهمآورد
و ایجاد مجووعهای از نهادها و سازما ها که وظیفه بررسی اختالالت ایجادشدآ در کارکردهاای
محیطزیست و ارائه راآحل برای آنها را برعهدآ دارند و دوم دعوت مردم باه مگاارکت مادنی در
دفاع از محیطزیست که خود نیازمند تغییر در نگرشهای فرهنگی جامعاه باه محایطزیسات و
آموزش دوبارآ مردم دارد .این دو نکته زمینهساز شکلگیاری مفهاومی جدیاد در حاوزآ رابطاه
میا جامعه با محیطزیست شدآ که عنوا توسعه پایدار را بر خود دارد .توساعه پایادار راآحال
نهایی کارکردگرایا برای حفظ محیطزیست در عین تداوم فرایند توسعه جامعاه انساانی اسات
(مهرآیین.)3 :1393،
.2-2مارکسیسم
نگاآ مارکسیسم به محیطزیست و کارکردهای آ با دیدگاآهای ابلی متفاوت است .آنها به طرح
این پرسش میپردازند که چه گروآها و بخشهایی از جامعه به استفادآ افراطی از محیطزیسات
میپردازند و خطرات محیطزیست متوجه چه گروآها یا افرادی از جامعه میشود؟
محیطزیست

انتفاعیاقتصادیازمنافع
وریگروههای  

 .1-2-2
بهره
در پاسخ به این پرسشها ،رویکرد مارکسیستی با تقسیم جامعه باه گاروآهاای برنادآ و بازنادآ،
معتقد است که سود استفادآ بیرویه از محیطزیست باه گاروآهاای دارای مناافع ااتصاادی در
جامعه تعلق میگیرد و زیا آ به گروآهای آسیبپذیر جامعاه از ابیال فقارا ،کودکاا  ،زناا ،
سالوندا  ،االیتهای اومی ،معلوال  ،گروآهای مهاجر و حاشیهنگین بااز مایگاردد .از ایانرو،
مارکسیسم در عین پذیرش کارکردهای محیطزیسات بارای جامعاه انساانی ،از محایطزیسات
بهعنوا یکی از میدا های منازعه اجتواعی یاد میکند که در آ گروآهای متفااوت جامعاه باا
یکدیگر درگیر میباشند .در نگاهی دیگر ،رویکارد مارکسیساتی مگاکالت محایطزیسات را باه
منازعات کال سیاسی -ااتصادی در جها مرتبط میسازد و به طرح این ادعاا مایپاردازد کاه
مگکالت زیستمحیطی جهانی ریگه در استثوار کگورهای ضعیف توساط اادرتهاای بازر
جهانی دارد که جها را دچار مگکالت اینچنینی در استفادآ از منابع طبیعای خودسااختهاناد
(مهرآیین.)4 :1393 ،
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.۳-2رویکردوبری
در رویکرد وبری بر دو نکته و کارکرد در برخورد جامعه با محیطزیست تأکید میشود:
بهرهبرداریازتمامطبیعت
 .1-۳-2

نخست آنکه ،بنا به نظریه وبر درخصوص افسو زدایی از جها  ،چنین گفته میشود که ما دیگر
به محیطزیست بهعنوا منبع الهام برای زندگی خود نوینگریم و بیش از آنکه با محیطزیسات
و هوراآ با آ زندگی کنیم ،در محیطزیسات زنادگی مایکنایم و باه نظام و اواعاد حااکم بار
محیطزیست بیاعتنا هستیم و به آ بهعنوا ی

موجود زندآ در کنار انسا نگااآ نوایکنایم.

اگر بخواهیم از ادبیات گئورک زیول 9برای بیا این نکته استفادآ کنیم میتاوانیم بگاوییم کاه
انسا امروزی اادر نیست به هوه محرکات اطرافش پاسخ دهد ،به دلیل آنکاه تعاداد آنهاا زیااد
است ،رنگ ،بو ،صدا ،چهرآهای بیگانه ،شلوای ،ترافی

و ایرآ .پس اگر انسا بخواهد باه هواه

آنها پاسخ دهد ،انرژی روانی زیادی را صر میکند .درنتیجه حالتی در فرد بهنام دلزدگی ایجاد
شدآ و گسترش مییابد که در آ  ،فرد بیاحسای و بایاعتناا مایشاود .اماروزآ در برخاورد باا
محیطزیست نیز ما دچار هوین نگرش دلزدآ هستیم و باه آ هوچاو موجاود شکارشادآای
مینگریم که باید توامی بخشهای آ را برای زندآ نگهداشتن خود مصر کنیم.
همزماناشکالاقتدار
محیطزیستدراجرای 

.2-۳-2کارکردمتناقض

از سوی دیگر ،بنا بر رویکرد وبری ،یکی از مگکالت حیات اجتوااعی انساا وجاود اخاتالل در
حوزآهای متفاوت حیات اجتواعی از منظر اختال در میا اشکال متفااوت ااتادار اسات .وبار
معتقد بود در جوامع انسانی با سه شیوآ ااتدار کاریزماتی  ،سنتی و مدر روباهرو هساتیم کاه
اگر هر سه آنها در ی

جامعه بهطور همزما عول کنند ،اختال میا این ساه الگاوی ااتادار

باعث خواهد شد آ جامعه در حل مگکالتش دچار مسئله گذر زما و بر زمینماند مگکالت
شدآ و منابع اجتواعی آ جامعه به هرز خواهد رفت .در برخورد با محایطزیسات نیاز اخاتال
میا این سه الگوی ااتدار ،زمیناهسااز توااع انجاام کاارکردهاای متناااص از آ شادآ و حال
مگکالت آ را دچار مسئله گذر زما میسازد (مهرآیین.)4 :1393 ،
رویکردجنبشهاینویناجتماعی

.4-2
در دو دهه گذشته ،با رویکرد دیگری در علوم اجتواعی باا عناوا رویکارد جنابشهاای ناوین
اجتواعی روبهرو هستیم که هد خود از مبارزآ با نظم سیاسی -اجتواعی موجود را ،ناه تغییار

9. Georg Simmel
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ادرت و سرنگونی نظام حاکم ،بلکه ایجاد تغییر در نگرشها و رویکردها باه موضاوعات متفااوت
اجتواعی میداند.
بهگفتمانهایمسلط

محیطزیست

.1-4-2وابستگیکارکرد

بنابراین رویکرد جامعه چیزی جز مجووعهای از بینشهاا ،گفتواا هاا ،اندیگاههاا ،نظاامهاای
معنایی و دنیاهای سخن نیست که ما مبتنی بر آنها به فهم از خود و جها دست مییابیم و باه
کنش میپردازیم و نظم اجتواعی را شکل میدهیم .از اینرو ،اگر ما در زندگی اجتواعی خود باا
مگکالت متعادد از ابیال مگاکالت محایطزیسات روباهرو هساتیم ،ایان مگاکالت ریگاه در
گفتوا ها ،بینشها و اندیگههای نادرستی دارند که ما آنها را بر خاود حااکم سااختهایام و باه
جها از منظر آنها مینگریم.
بنابراین ایجااد تغییار در جهاا و حال مگاکالت موجاود ،نیازمناد تغییار در بیانشهاا و
گفتوا های ما دربارآ جها است .برای تغییر در حوزآ محیطزیسات و حال مگاکالت آ بایاد
بینش خود نسبت به محیطزیست را تغییر دهیم و با محیطزیست بهعناوا یا

موجاود برابار

برخورد کنیم .این رویکرد منجر به خلق جنبشهایی از ابیل جنبش سبز در حوزآ عول و طرح
نظریه توسعه پایدار بهعنوا ی

نظریه بنیادین در برخورد جامعه با محیطزیست شدآ است .در

کنار این رویکردها میتوا از رویکردهای دیگری هوچو رویکرد اولاریش با

درباارآ جامعاه

خطر ،رویکرد گیدنز درخصوص اهویت مکا در جامعهشناسی متأخر سخن گفت که هر ی

از

منظری خاص به بررسی تعامالت میا جامعه با محیطزیست ،مکا و فضا مایپردازناد .اگرچاه
هوه آنها درنهایت درگیر با هوا سه کارکرد بنیادین محیطزیست و تنااضاات عولکاردی آنهاا
هستند که کارکردگرایا در آااز مطرح ساختند (مهرآیین.)4 :1393 ،

محیطزیستوسیاست

.۳
علم سیاست به علت فراوانی رویکردها و دیدگاآهایی که در آ بارگذاری شدآ ،به محیطزیسات
و کارکردهایش جنبههای گوناگو و تا حدی متضاد بخگیدآ است .بادین سابب در ایان مقالاه
ابتدا به رویکردهایی میپردازیم که بهعنوا جریانات اصلی علم سیاست شناخته شدآاند؛ یعنای
وااعگرایی و لیبرالیسم ،سپس به مکاتب دیگر و کارکرد محیطزیست در آنها اشاراتی میکنیم.
البته هوا طور که در پیش گفته شد ،امروزآ محیطزیست جنبه جهانی پیدا کردآ اسات؛ از
اینرو در سیاست نیز آ را بیگتر میتوا در جستارهای سیاست بینالولل پیگیری کرد.
در چارچوب روابط بینالولل ،باومشناسای باه رابطاه میاا انساا هاا و محایط فیزیکای و
بیولوژی

آنها اشارآ دارد .اگرچه بحث طبیعت و روابط با آ از مدتها پیش مطرح بودآ اسات،

ولی مسائل زیستمحیطی بهصورت بخش جداییناپذیر نقد مدرنیته درآمد کاه طای آ ضاون
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هگدار در مورد بروز بحرا های زیستمحیطای ،باه حاد و حادود سارمایهداری ،سوسیالیسام،
دولتساالری ،دموکراسی مبتنی بر نوایندگی و خود علم میپرداخت .در عول اماا ،بارای زماا
طوالنی بهواسطه حاکمبود دیدگاآهای خاص بر مطالعه سیاست بینالولل ،در بسیاری از موارد
به بررسی مقوالت و مفاهیم سیاست بینالولال از زوایاای باومشاناختی اهویات چنادانی دادآ
نویشد ).(Sprout,1971: 153
بهاینترتیب سیاست در رابطه با محیطزیست دارای گفتوا های بسیار متفااوتی اسات و در
هر گفتوا کارکردهای متفاوت برای این مقوله در نظر گرفته شدآ اسات؛ اماا شااید ،البتاه باه
شکلی متضاد در هر گفتوا مربوط به این عرصه ،مفااهیوی چاو امنیات ،عادالت ،هوکااری،
تعارض ،صلح و توسعه را با تکیهبر سیاست بینالولل بیگتر از هر مورد دیگری برای کارکردهای
محیطزیست در این رشته بتوا رصد کرد که در زیر به آنها توجه میشود.
واقعگرایی
 .1-۳
جنبههای کلیدی وااعگرایی که موکن است نقش بومشناسای آ را تاا انادازآای روشان کناد،
عبارت است از :موضوعات هستیشناسانه تعارض و تجاوز ،جنبههای سلسالهمراتبای ،تأکیاد بار
یکنواختی و هوگنی ،دیدگاآهای سیاسات باینالولال و سارانجام جنباههاای معرفاتشناسای
تقلیلگرایانه به آ در روابط بینالولل.
دولتها

محیطزیستکارکرداستراتژیوتضمینیبرایبقای

.1-1-۳

از منظر وااعگرایی ،دولتها بهعنوا بازیگرانی منطقای بارای بقاا خاود ذاتااً باه دنباال اادرت
هستند .تأکید وااعگرایی بر تری ناشی از تهدیادات خاارجی ،امکاا دارد تواناایی آ را بارای
ارزیابی و درک تهدیدات از درو و از فرایندهای فراملی ،مانند زوال محیطزیسات باا رونادهای
بلندمدتتری ،مانند افزایش گرمایش زمین محدود سازد .برخال دیدگاآ لیبرال و انتقادی ،این
رویکرد بر هد های آزادی و پیگرفت فرد تکیه نویکند .در آااز هزارآ سوم ،هنگامیکه مسائل
زیستمحیطی را در چارچوب توسعه پایدار ارار میدهیم ،اسای آ عنایت باه کرامات ،رفااآ و
پیگرفت انسانی است و دروااع انسا بهعنوا هد ؛ نه وسیله مطرح است .اگرچه هناوز ثاروت
مادی مطرح است ،ولی اینکه این ثروت چگونه حاصل میشود و آیا پایدار است یا اینکاه باعاث
واردکرد خسارت به محیطزیست در جاهای دیگر میشود ،حائز اهویات اسات (ااوام:1389 ،
.)249
مفروضات رویکرد وااعگرایی ،کارکردهای محیط زیست را منوط به ارزش ذاتی آ نویداند،
بلکه تأکید بیگتر بر اهویت استراتژی منابع طبیعی و انسانی است یاا باه عباارتی هواا ارزش
ابزاری که در فلسفه بدا هاا اشاارآ مایشاود و بار مبناای امار امنیات کاه اماروزآ در حیطاه
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محیطزیست میتوانیم بگوییم مسئله کویابی آب ،آالیندآها ،بیواریهای مهل

و ایارآ کاه در

زمرآ مگکالت امنیتی بهحساب میآیند ،فقط بر نیروی نظاامی متکای اسات کاه باههایچوجاه
نویتوا بهوسیله آ  ،این گونه از امنیت را فراهم کرد .از سوی دیگر از آنجا که این رویکارد بار
حفظ وضع موجود تأکید دارد و بارهامزد آ سابب تعاارض مایشاود ،در چاارچوب مفهاوم
محیطزیست هم این اعتقاد خود را نگا میدهد که عودتاً کویابی سابب تعاارض مایشاود و
تنها بازیگرا دولتی میتوانند آ را حل کنند و البته شاید باا تکیاهبار نظاامیگاری و جریاا
سلسلهمراتبی به آ خاتوه دهند و درنهایت رابا باید تا آ حد بارای جناگ آماادآ باشاند کاه
بتوانند از آ اجتناب کنند .مجووعه این وضعیتها نگا میدهد که در عصر پیچیدگی فناوری
و مسائل فراملی ،راآحلهای وااعگرایی نسبت به مسئله امنیت نویتواناد کارسااز و ارضااکنندآ
باشد ).(Deudney, 1995: 123
محیطزیست

لیبرالیسموکارکردفایدهگرایانه

.2-۳
درخصااوص دیاادگاآ لیبرالیساام و مسااائل زیسااتمحیطاای بایااد خاطرنگااا سااازیم کااه اکثاار
نظریهپردازا زیستمحیطی در مورد جها بینی عامگرایانه لیبرالیسم بحثهاای زیاادی دارناد.
این جها بینی با تأکید بر روی فرد ،به دنبال صدور اصل خوشی از طریق ایادئولوژی باازار آزاد
به ااصی نقاط جها است .اگر ارار است محیطزیست در شکل متنوع آ باای بواند آنگاآ بایاد
به لیبرالیسم بهعنوا برارارکنندآ تساوی و براباری فرهنگای جهاانی ،باا دیادآ شا

و تردیاد

نگریست .در اینکه دیدگاآهای لیبرال ،تأکید بر آزادی فردی ،جنبشها ،حق مالکیت و سارانجام
خود اندیگه اسات ،شاکی نیسات؛ ولای هنگاامیکاه آزادی اندیگاه کورکوراناه معاادل آزادی
کارآفرینی شود ،آنگاآ طبیعت احتواالً دچار مگکل خواهد شد .به هواین دلیال باا نظریاههاای
زیستمحیطی افراطی در مورد تجارت آزاد بهصورت انتقادی برخورد مایکنناد .اگرچاه نظریاه
روابط بینالولل لیبرال درصدد ایجاد صلح میا دولتهاست با شرایط ذکرشدآ ،اما صالح میاا
دولتها لزوماً متوجه صلح فرد نیست .هوچنین اتکا به متخصصا از طریاق ایرسیاسایکارد
مسائل ،امکا دارد نقض آشکار دموکراسی باشد .اینکه بسیاری از مگترکات جوامع درخصاوص
مسائل جهانی ازجوله مسائل محیطزیست مستلزم راآحلهای چندجانبه است ،در عول ما را به
دیدگاآهای کارکردگرایا و کثرتگرایا نزدی تر میکند (اوام)213 :1389 ،؛ هوچنا کاه در
علوم اجتواعی نیز این رویکرد را در این مقوله بیگتر مالحظه کردیم.
نهادگراورویکردهایپستپوزیتیویستی

.1-2-۳لیبرالیسم
ااتصاد جهانی لیبرال باهطاور نسابی باه دسترسای آزاد مناابع نیااز دارد کاه نتیجاه آ باروز
فاجعههای زیستمحیطی در گذشته بودآ است .در این شرایط نهادگرایی نئولیبارال میکوشااد
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تا دردسرهایی را که توسط فلسفه زیاربنایی فایادآگرایی به وجود آمادآ اسات را از باین ببارد.
بهطورکلی دیدگاآهای پستپوزیتیویساتی در رواباط باینالولال ساعی در ایجااد پیوناد میاا
رشتههای متنوع نظریه انتقادی دارند .البته پرسش اینجاست که آیا این کوششهاا در راساتای
ااناع طرفدارا محیطزیست است؟ نظریه انتقادی میتواند به توسعه نظریاه رواباط باینالولال
کو

فراوانی کند؛ هرچند در عول تعامالت مستقیم اندکی میا تفکرات پایادار در ماورد آثاار

زیستمحیطی جامعه انسانی و توسعه نظام بینالولل وجود دارد ).(Merchant, 1992: 78
در عصر جهانیشد نویتوا رشته مطالعاتی را بهطور مجزا و مستقل از سایر رشتهها مورد
بررسی ارار داد؛ بنابراین در چارچوب ی
ی

مطالعه میا رشتهای میتوا به ی

تعادل و تا حدی

نوع سنتز دست یافت و درنهایت میتوا اشاارآ باه ایان امار کارد کاه ورود دیادگاآهاای

زیستمحیطی در عرصه روابط بینالولل باعث تقویت آ شدآ است و طیفی از نظریاات دولات،
تعارض ،هوکاری ،نابرابری ،نهادها و ایرآ را مورد توجاه اارار مایدهاد .درحاالیکاه در دنیاای
پیگامدر انسا ها به طبیعت احترام میگذاشتند یا از آ هرای داشاتند و در عصار مدرنیتاه
موضوع توانایی انسا بر تسخیر طبیعت مطرح شد؛ این

در عصر جهانیشد موضوع برخاورد

مناسب با آ مورد توجه ارار گرفته است.
بینالمللی
درراستایهمکاریهای 

محیطزیست

.1-1-2-۳
یکی از ابعاد جهانیشد ایجاد رژیمهای جها گستری بودآ است که برای توساعه فعالیاتهاای
اانونوند در نظام بینالولل به وجود آمدآاند .اگرچه فعالیتهای اانونوند بینالوللای باه ابال از
ار بیستم برمیگردد؛ ولی فقط در این سدآ است که رژیمها را مایتاوا باهعناوا پدیادآای
جهانی در نظر گرفت.
نظریهپردازا رژیمها در اردوگاآ لیبرالها که بهعنوا لیبرالهای نهادگرا شناخته میشاوند.
نهادگرایا لیبرال معتقدند رژیمها به دولتها اجازآ می دهناد تاا بار مواناع موجاود بار سار راآ
هوکاری فائق آیند و رژیمها ویژگای مهوای از جهاانیشاد را بیاا مایکناد .آاااز سیاسات
تگنجزدایی ،از دسترفتن جایگاآ هژمونی

ایااالتمتحادآ و آگااهی روزافازو درباارآ مساائل

زیستمحیطی ،توجه دانگوندا علوم اجتواعی را بهضرورت نظریه رژیمهاا جلاب کاردآ اسات
(لیتل.)78 :1385 ،
البته با توجه به دو موضوع جهانیشد ااتصاد و بحرا های زیستمحیطی روزافزو  ،به نظر
میرسد ساختار سازما ملل در زمینه محیطزیسات نیازمناد تغییارات بنیاادین اسات تاا ایان
سازما بتواند بهصورت مستقل ،حفاظت از محیطزیست را در کنار توجه به توسعه در شاوال و
جنوب پیگیری کند .در اجالیهای زیستمحیطی هرچند ایااالتمتحادآ و اارب در خیلای از
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موارد بهطور ی جانبه عول کردآاند ،ولی سازما ملل هم با آنها هوراآ بودآ اسات؛ زیارا ارکاا
حاکم بر این سازما بهگونهای تکوین یافته است کاه هنجارهاا و معیارهاای خااص کگاورهای
شوال را در موضوع محیطزیست تبلیغ کردآ و از آ با ابزارهای حقوای حوایت کند (میبدی و
محودی.)134 :1390 ،
نظرگررفتناهمیرت
امنیتپایداروتوجهبهحقوقبشربادر 

 .2-1-2-۳ایجادصلحو 
محیطزیست

شاید بتوا گفت موضوعات عودآ جها سیاست شاامل امنیات باینالولال ،ااتصااد جهاانی و
محیطزیست میباشناد و آثار محیطزیست بر مسائل روابط بینالولل را میتاوا شاامل ماوارد
زیر دانست:
 .1مناقشاتبیندولتی .کوبود منابع که منااگات بینالوللی را نیاز شاامل مایشاود مانناد
کگوکش بر سر آب در خاورمیانه؛
 .2منش رأمناقشرراتفرادولترری دیکسااو  10معتقااد اساات کگااورهایی کااه نگراناایهااای
زیستمحیطی را تجربه میکنند یا ازهمپاشیدآ میشوند یا باه حکوماتهاای ااتادارگرا تبادیل
میشوند که متوایل به حوله به کگورهای دیگر برای انحرا افکار عوومی از نگرانیهای داخلی
میباشند؛
بینالمللی :هوچنین مسائل زیستمحیطی باعث هوکااریهاای باینالوللای
 .3همکاریهای 
دولتها میشود؛ زیرا فرسایش زیستمحیطی نوعی تهدید ،هم برای دولت و هم بارای بگاریت
است که موجب ایجاد رژیمها بهمنظور حفاظات از مگاترکات جهاانی مایشاوند (مصالیناژاد،
.)141 :1387
آنچه به امنیت و مطلب مورد بحث مربوط مایشاود ،امنیات انساانی و در زیرمجووعاه آ
امنیت زیستمحیطی است .بحرا هویت ناشی از پناهندگی ،مهاجرت ،حاشیهنگینی که دلیال
عودآ آ تخریب محیطزیست است ،موجی از نگرانیها را برای دستیابی به امنیت پایدار جهانی
ایجاد کردآ است .برای مقابله با تهدیدات جهانی و هوچنین منازعات منطقهای بهمنظاور ایجااد
صلح پایدار ،نظریهپردازا انتقادی با تأکید بر این ناوع از امنیات ،تاالش دارناد تاا معنااساازی
جدیدی را برای موضوعات امنیتی ایجاد کنناد .آناا درصاددند تاا تهدیاد مگاترک جدیاد را
برجسته کردآ و زمینه هوکاری متقابل را برای نیل به ایجاد امنیت فراگیر باا مفهاوم جدیادش
فراهم سازند .در نگرش زیستمحیطی ،تهدید از تعارض منافع و ااادامات دولاتهاا و در اداماه
بروز خگونت ریگه نویگیرد ،بلکه از اادامات افراد یا گروآهایی نگئت میگیرد که در پاسخ باه
10. Dixon
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تحوالت زیستمحیطی زیا بار ،شرایطی را به وجود میآورند که یا به بروز خگونت میانجامد یا
مگروعیت و وحدت دولت را از بین میبرد (مصلینژاد.)140 :1387 ،

بسیاری از نظریهپردازا مکتب انتقادی هوانند دیکسو و کنبوث

11

به ضرورتهای

زیستمحیطی برای مقابله با تهدیدات جهانی و هوچنین منازعات منطقهای اشارآ کردند.
هوا گونه که موضوعات زیستمحیطی در االب نگانههای امنیت بینالولل مورد توجه ارار
میگیرد باید آ را بهعنوا نوادی از هوکاریگرایی بینالوللی ،اجتواعی و انسانی نیز دانست.
نظریهپردازا امنیت زیستمحیطی که در االب مکتب انتقادی فعالیت نوودند ،اادامات خود را
در دو سطح سازما دهی کردآاند .محیطزیستگرایی ،برخی از پادفرهنگها را نیز تغذیه کردآ
است .منظور از پادفرهنگ ،کوشش عودی برای زندگی بر اسای هنجارهای متفاوت و تا حدی
متنااض با هنجارها ی مورد حوایت نهادهای جامعه و هوچنین تعارض با این نهادها بر اسای
اصول و عقاید بدیل است .اینگونه پادفرهنگها دارای نگانههای عویقی از هوکاریهای
سازما یافته اجتواعی در نقد فرهنگ سیاسی نهادهای مرسوم موجود است و از هوینرو ،بر
اولویت احترام به طبیعت در مقابل توامی نهادهای بگری تأکید میکنند ).(Homer,1994: 39
بااهایاانترتیااب نظریااهپااردازا مکتااب انتقااادی ،جناابشهااای اجتواااعی موجااود در نظااام
سرمایهداری را بهعنوا تالش برای تبیین نیازهای جدید و بازسازی مخاطرات کارکردی گذشته
در چارچوب عقالنیت زیستجها  12میدانند .آنا از این طریق توانستند فرهنگهاای مخاالف
ارزشهای موجود در سرمایهداری صنعتی را ارائه دهند .با اینکه ایان نهضات عوادتاً متکای باه
سازما های مردمی است ،اما کنش محیطزیستی بار مبناای آفریاد رویادادهای ماورد عالااه
رسانهها عول میکند .محیطزیستگرایا  ،با آفرید رویدادهایی کاه توجاه رساانههاا را جلاب
میکند ،اادر خواهند بود تا به مخاطبانی بیش از اعضا و هوادارا مستقیم خود دست یابناد .در
چنین روندی شاهد شکلگیری موج سیاسی جدیدی هستیم که مبتنی بار رونادهای انتقاادی
نسبت به گسترش بیشازحد تولید صنعتی بودآ و بهعنوا عامل تعیینکنندآ تعاادل ااتصاادی
برای زیست سالم و پایدارتر تلقی میشود.
بنابراین جنبشهای اجتواعی زیساتمحیطای کاه توساط نظریاهپاردازا مکتاب انتقاادی
مطرحشدآ را میتوا بهعنوا تفسیر ارزشها و هنجارهاای جدیاد بارای ارتقاای اابلیاتهاای
بازتولید جامعه دانست .هرگاآ چنین روندی ایجاد شاود ،طبیعای اسات کاه سالوک اجتوااعی

11. K.Both
12. Life Word Rationality
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جدیدی در مقابله با تخریب شرایط محیطی ارائه شدآ کاه برخای آ را عامال اضاطراب بارای
انسا میدانند.
بسیاری از انسا شناسا که بر مؤلفههایی مانند هوبستگی اجتوااعی و انساجام کاارکردی
تأکید دارند را میتوا در زمرآ افرادی دانسات کاه باه مکتاب انتقاادی ماالی ،نقاد مخااطرات
زیستمحیطی ااتصاد سرمایهداری پیوستهاند .بر اسای این رویکرد ،جابهجایی گستردآ جوعیت
در اثر فگار زیستمحیطی باعث بروز منازعات مربوط باه هویات گروهای 13،باهویاژآ باه شاکل
برخوردهای اومی خواهد شد .هماکنو موضوعات زیستمحیطی میتواند عامل ظهور االبهای
هویتی باشد .افرادی هوانند کوهن پارادایم معطو به هویت را در االب موضوعات حفظ صالح،
موضوعات زیستمحیطی حقوق بگر مورد بررسی ارار میدهند .الگاوهاای عوال ایان گاروآهاا
عووماً ماهیت ایررسوی و خودجوش خواهد داشت .این افراد بر این اعتقادند که واتی تخریاب
محیطزیست ،زندگی مردم را به مخاطرآ اندازد یا به کیفیت زندگی آنهاا لطواهای جادی زناد،
مردم ،منطقه خود را ترک میکنند و درنتیجه وارد محیط جدیدی میشوند کاه باا نگاانههاا و
شاخصهای آ بیگانه هستند .این امر نوع مگارکت آنا را تغییر خواهد داد و موجهاای جدیاد
اجتواعی بهگونهای است که افراد را ناچار به مهاجرت و عبور از محیط اجتواعی خود مایکناد.
درنتیجه پناهندگا زیست محیطی را میتوا داداه جدید امنیات بارای جامعاه و نظاامهاای
سیاسی دانست ).(Suhrke, 1993: 41
یکی دیگر از دالیل ظهور جنبشهای اجتواعی در االب مکتب انتقادی را مایتاوا فقادا
منابع ااتصادی در چارچوب نگانههای محیطزیستگرایی دانست .زمانی که منابع ااتصادی ی
حوزآ جغرافیایی در هر کگوری تخریب میشود ،طبیعی است که چناین رونادی مایتواناد بار
تخلیه منابع ااتصادی کگورها تأثیر بگذارد .آلنتور  14در زمرآ نظریهپردازانی است که بر نقش
آگاهی کنگگر تأکید داشته است .وی به هوراآ ایرمن بار ضارورت گاذار از جامعاه صانعتی باه
جامعه فراصنعتی تأکید داشته و در این ارتباط جنبشهای اجتواعی را اجتنابناپذیر میدانناد.
جنبشهای محیطزیست در زمرآ جنبشهای اجتواعی مترای محسوب میشاوند؛ بناابراین ،در
تحلیل نهایی ،مقصود از مدیریت کرآ زمین ،کنترل درگیریها است ،اماا در چاارچوب توساعه-
محیط زیست ،احتواالً چند مسئله مورد توجه ارار میگیرد کاه ریگاه در فگاارهای مهااجرت،
درگیری زیستمحیطی و خگونت ضد نخبگا دارد.

13. Group Identity
14. Alain Tourain
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تور و ایرمن بر این اعتقادند که در جنبشهای اجتواعی مدر نگانههای خگونت کااهش
مییابد .واکنشهای انجامشدآ ،در االب هویت و بار اساای مخالفات باا فضاای موجاود انجاام
میگیرد ،اما هد آ را باید معناسازی و هویت تفسیری جدیدی دانست که طی دورا تحرک
اجتواعی حاصل میشود .منابع ااتصادی موجود ،در چنین شرایطی دچاار تخریاب مایشاود و
پیامدهای ااتصادی و اجتواعی خود را نیز بهجا خواهد گذاشت؛ اما ایان امار باهمنزلاه ناابودی
محسوب نویشود (مصلینژاد:1387 ،

.)145

در رویکرد وااعگرایی ،محیطزیست را فقط در گرو بازیگرا دولتی دانستهاناد و در رویکارد
لیبرالیسم با وجود برابریهای بیا شدآ برای هوگا  ،هنوز مفهوم هزیناه -فایادآ در آ نهفتاه
است و دولت -ملتها بازیگرا اصلی هستند که در بسیاری از موارد بنا بر فایدآای که برای هار
کدام در نظر گرفته میشود ،راآحلهای جهانی و داداههای مساائل جهاانی کاه در چاارچوب
نظام جهانی درآمدآاند ،در دستور کار آنهاا اارار نوایگیارد .اماا باا ورود باه دورآ پساامدر و
اهویتیافتن جها در االب ی

نظام ،چارآاندیگیهای اخالای بسیار جلوآگر هستند کاه آ را

در ایجاد مفاهیوی هوچو توسعه و صلح پایدار در رویکرد زیساتمحیطای ایان اندیگاه یااری
کردآاند؛ چرا که پیش از هر اادامی در جهت پیگرفت ،ما نیازمند به مکاانی بارای رساید باه
اهدافوا هستیم و آ مکا جایی جز زمین نیست.

انسانشناسی

محیطزیستو

.4
گفتوا انسا شناسی و محیطزیست چه رابطهای با یکدیگر دارند؟
پدیدهایفرهنگی

محیطزیست

.1-4
در این راستا دو موضوع را باید در نظر گرفت؛ نخست آنکه در برخورد با مسائل زیستمحیطای،
دانش انسا شناسا دربارآ تناوع فرهنگ انساانی مهم اسات .بایااد انساا شناسای را باهمثاباه
بومشناسی انسانی دانست و از یافتههای آنا به هوا روشی که از یافتههای بومشناساا دیگار
استفادآ میشود ،بهرآ برد .دوم آنکه موکن است انسا شناسا از رویکرد ویژآ خود برای بررسی
محافظت از محیطزیست بهمثابه ی

پدیدآ فرهنگی استفادآ کنند که این امر به رشاد اندیگاه

محیطزیستی میانجامد ).(Milton, 1996: 122
برایتعاملانسانهاباآنیاابزاریبرایتطابق

وسیلهای

محیطزیست

.2-4
نکته مهوی که باید به آ توجه داشت این است که فرهنگ سازوکار بومشناختی است .بسیاری
از انسا شناسا معتقدند که فرهنگ وسیلهای است که از آ طریق انسا ها باا محایطزیسات
خود وارد تعامل میشوند؛ این فرهنگ برای بقا امری ضروری است؛ زیرا بدو آ  ،انسا ها ااادر
نخواهند بود تا از محیط خود هر آنچه را که برای سالمت فیزیکی و اجتواعیگا ضروری است،
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به دست آورند .البته چنین دیدگاهی بهطور جهانی پذیرفته شدآ نیست؛ اما بههرروی این تفکار
در اندیگه انسا شناسی بودآ است .دوم آنکه برخی از انسا شناسا بر این باورناد کاه فرهناگ
وسیلهای است که از آ طریق نهتنها انسا ها با محیطزیستگا وارد تعامل میشاوند ،بلکاه باا
آ تطابق هم مییابند .تفاوت میا این دیدگاآها در درجه ادرتی اسات کاه محایطزیسات در
رشد جامعه انسانی اعوال میکند .درحالیکه مورد نخست با محیطزیست تنهاا باهمثاباه منباع
بقای انسانی روبهرو می شود ،دومی با ایجاد شرایطی بارای رشاد جامعاه انساانی ،باه آ شاکل
میبخگد .برخی از انسا شناسا  ،محیطزیست را بهعنوا نخستین حرکتدهنادآ 15در تکامال
فرهنگی بگری دانستهاند .هیچی
فرهنگ نیستند .ی

از این انگارآها نامتجانس با شیوآهای گوناگو مفهومساازی

فرهنگ موکن است بهمثابه شیوآ کلی زندگی یا روش تفکر پیرامو فهام

از جها یا بهمثابه فرایندی که از آ طریق مردم با زیست محیطگا وارد تعامل شدآ یا تطابق
مییابند ،درک شود .انسا شناسی بومشناختی 16،که تورکز مگخص و اصلی آ بر ارتباط میا
بگر و محیطزیست او استوار است ،داستانی طوالنی دارد که تا حدی موازی ،اما تا اندازآای هام
جدا از جریا نظری اصلی یادشدآ است .نکته مهوی که باید به آ اشارآ شود این است که اگار
فرهنگ بهمثابه سازوکاری اسات کاه از طریاق آ انساا هاا باا محایطزیستگاا وارد تعامال
میشوند ،بنابراین این انگارآ به ذهن متبادر میشود که بررسی خاود فرهناگ (و فرهناگهاا)-
دروااع کل انسا شناسی و فرهنگ -هوا مطالعه بومشناسی انسانی است .این امر تاا انادازآای
توا انسا شناسی را در رابطه با گفتوا محیطزیستی روشانتار مایساازد؛ چارا کاه مساائل
زیستمحیطی ،معووالً بهصورت مسائل بومشناختی یا شیوآ اندرکنش سازوارآها باا محیطگاا
تعریف میشوند .هوچنین فعالیتهاای انساانی ،مهامتارین نواینادآ تغییارات زیساتمحیطای
هستند .رشتهای که ادعای بررسی بومشناسی انسانی را داشاته باشاد ،بایاد در بررسای مساائل
زیستمحیطی نیز نقش محوری و مرکزی ایفا کند ).)Milton, 1996: 123
گراییدرانسانشناسی،مدافعتغییراتاجتماعیاست


زیست

محیط
.۳-4
شیوآ دیگری که از آ طریق انسا شناسی با گفتوا محیطزیساتی پیوناد مایخاورد ،تحلیال
حفاظت از محیطزیست است .در بسیاری از جوامع ،حافظا محیطزیست 17مدافعا فرهناگ و
تغییرات اجتواعی هستند .آنها از مردم میخواهند که در رابطه با محیطزیست شیوآهای درک،
ارزشها و کاربری خود را تغییر دهند .البته موفقیت آنها به این بستگی دارد که تا چه میزا در

15. Prime Mover
16. Ecological Anthropology
17. Environmentalists
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اانعکرد دیگرا از صحت تفسیرشا و اهویت و ضرورت موضوع مورد بررسی موفق باودآاناد.
حفاظت از محیطزیست ،نظریهپردازا خود را یافته و از دات نظر آنها بهرآمند است.
گسترش دورنوای انسا شناختی پیرامو حفاظت از محیطزیسات و معرفای آ باهمنظاور
تحلیل بهمثابه ی

پدیدآ فرهنگی ،نیازمند تغییر برخی از مفاهیم آ است .در کااربرد روزمارآ،

واژآ حفاظت از محیطزیست به داداه نگهداری از محیطزیست ،بهویژآ از فعالیتهای زیاا باار
بگر اطالق میشود .حفاظت از محیطزیست ویژگی جامعهای است که نام جامعه صنعتی 18را بر
آ میگذارند .از آنجاییکه این بحث بهنسبت جدید و پدیدآای رو به رشد است ،تحلیلگرا ناام
جنبش اجتواعی 19بر آ میگذارند و به سبب اینکه حفاظت از محیطزیست تبادیل باه جزئای
مهم و متواایز در گفتواا سیاسای شادآ ،آ را یا

ایادئولوژی هام مایشاوارند .طرفادارا

محیطزیست مدام به برخی از جوامع ایرصنعتی بهعنوا الگویی برای جامعه پایادار یاا نگهادار
اشارآ میکنند

)(Milton, 1996: 124

محیطزیست

.5روانشناسیو
در بحث کارکردهای محیطزیست در روانگناسی بیش از هر امری نیاز به ی

دانش نظری است

تا بتوا استداللورزیهای این علم را بیگتر درک کرد.
.1-5رفتارمحیطیبرایرفعنیازهایاساسی
انسا برای برطر کرد نیازهای اساسای خاود باه ارتبااط محیطای کااه نتیجااه آ رفتااار
محیطای اسات ،نیازمند است .به هوین دلیل ،در طول زنادگی خااود بااا دو تصاویم اساسای
«چگونگی براراری ارتباط با دیگرا و محیطزیست» مواجه است؛ بهگوناهای کاه رواباط وی باا
دیگرا دیر یا زود بر محیط زیست او تاأثیر مای گاذارد و در پاای آ  ،تغییاار و دگرگاااونی در
محیط زیست و درنهایت رفتار مطلوب محیطی یا معضالت محیطای ایجاااد مای شاود (کیاال و
کیال.)25 :1384 ،
در زمینه رفتارهای مراابت از محیط طیبعی ،الگو های نظری مختلفی وجود دارد .هر ی

از

این الگوها ترکیب مختلفی از عناصر و مؤلفهها مانند نگرشها ،ارزشها و هنجارهاا را در تبیاین
رفتارهای نوعدوستانه محیط طبیعی مؤثر دانستهاند .نظریه کنش منطقی معتقاد اسات کاه دو
متغیر نگرشها و هنجارهای ذهنی تعیینکنندآ رفتار مراابت محیطی است .نگارش نسابت باه
ی

رفتار ،ارزیابی شخص از رفتار معینی است .ایان نگارشهاا باهوسایله بااور شاخص درباارآ

پیامدهای ناشی از اجرای ی

رفتار و پاسخ هیجانی و عاطفی فرد نسبت به این پیامدها تعیاین
18. Industrial
19. Social Movement
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می شوند .این نظریه معتقد است که تصویم شخص برای انجام رفتارهای نوعدوساتانه محیطای
در حالتی افزایش می یابد که نگرش او نسبت به رفتار مطلوب باشاد .در ایان نظریاه ،هنجارهاا،
مؤلفهای اجتواعی و دروااع فگار اجتواعی تصوری و ادراکای فارد بارای انجاام یاا تارک رفتاار
هستند .این الگوی نظری فرض میکند که اگر هنجارهای ذهنی نسبت باه رفتاار ناوعدوساتانه
محیطی مطلوب باشند ،اصد و تصویم شخص برای اجرای رفتار افزایش مییابد

(Cordano et al,

).2010: 17
20

الگوی برانگیختگی هنجار شوارتز ( )1994الگوی نظری دیگاری بارای تبیاین رفتارهاای
نوعدوستانه محیطی است .در این الگو سه عامل پیگاایند؛ یعنای آگااهی از پیامادها ،احساای
مسئولیت شخصی و هنجارهای شخصی در رفتار مراابت محیطی مؤثرند .این الگو را از آ جهت
برانگیختگی هنجار می نامند که آگااهی از پیامادهای آسایبزای باالقوآ و احساای مسائولیت
شخصی موجب فعالشد هنجارهای شخصی فرد می شود و آنها نیاز موجاب رفتاار مایشاوند.
نظریه هنجارها -باورها -ارزش ها نیز معتقاد اسات کاه رفتاار ناوعدوساتانه محیطای از طریاق
فعالشد هنجارهای کو

رخ میدهد .این نرمها یا هنجارها از سه عامل ارزشهاای شخصای،

احسای تهدید نسبت به ارزش ها و باور فرد مبنی بر توانایی خاود بارای کااهش ایان تهدیادها
ناشی میشوند .تفاوت این الگو با الگوی برانگیختگی هنجار در این است که الگوی برانگیختگای
هنجار ،تنها بر ارزش های نوعدوستانه تأکیاد مایکناد ،درحاالی کاه نظریاه هنجارهاا -باورهاا-
ارزشها ،سایر ارزشها را نیز در برمیگیرد و هوچنین در این نظریه باورهای مرتبط فرد بهطاور
مستقیم ارزیابیکنندآ هستند ).(Stern et al, 1995: 162
برخی از پژوهگگرا روانگناسی در تحقیقات خود ایان پرسش را مطرح میکنناد کاه آیااا
درک افاراد از اتکاای متقابلگا باا محایط طبیعای ،رفتاار محیطای آنهاا را تحات تاأثیر اارار
میدهد؟ این پژوهگگرا از دیدگاآ نظری ،اتکای مقیاسای را بارای سانجش تعهاد باه محایط
طبیعای متقابل ارائه میدهند .مطالعه آنها نگا میدهد که ساطح باااالی تعهاد باه طبیعات،
رفتارهاای مثبت به نفع طبیعت را باعث میشود؛ یعنی هرچه تعهاد افاراد نسابت باه طبیعات
بیگتر بود ،رفتارهای مثبتی نسبت به طبیعت داشتند .نتیجهای که از این تحقیقاات باه دسات
آمد ،این بود که تعهد نسبت به طبیعت ،چارچوب نظری جدیدی است که شیوآ رفتار محیطای
افراد را پیشبینی میکند .با وجود پژوهش های مختلف ،هنوز این مسئله روشن نیست کاه چاه
عواملی سبب میشود فرد رفتار جامعهپسندانه حفظ و مراابت از محیطزیساات را انجاام دهاد
).(Perkinz, 2010: 79
20. Schwartz
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برای چندین دهه ،دانگوندا علوم اجتواعی انگیزآ افاراد بارای درگیرشاد در رفتارهاای
نوعدوستانه محیطی را بررسی کردآاند .در رویکرد روانگناسی محیطی بارای ارتقاای رفتارهاای
مراابت از محیط ،بر ارتباط انسا با طبیعت؛ یعنی تواایالت عاطفی ،عگق ذاتی و درونی تأکید
میشود .ارتباط و پیوستگی با طبیعت ،عبارت از این است که افاراد تاا چاه انادازآ خودشاا را
جزئی از طبیعت میدانند .متأسفانه بیگتر انسا ها توایل دارند جهاا را بار اساای یا
کامل و ی

خاود

دیگری بنگرند و بر این اسای ،جها را به بخشهای مجزا تجزیه میکنند .در ایان

حالاات خااود در اینجااا و نزدیاا

و هوااهچیااز و دیگااری در خااارج و دورتاار ااارار دارنااد.

تجزیهوتحلیلهای اینچنینی این تصور را تقویت میکناد کاه جهاا طبیعای باهساادگی یا
سیستم مکانیکی است کااه انساا هاا مایتوانناد از آ بهارآبارداری یاا آ را تخریاب کنناد.
درحالیکه محققا وابستگی درونی ،توام حیات را مورد تأکید ارار مایدهناد و بار نقاش بگار
به عنوا بخگی از اکوسیستم زمین و طبیعت ایرسلسلهمراتبی که در آ توام اجزا ،یکادیگر را
متأثر میساازند ،تأکیاد مایکنناد ).(Schultz, 2000: 392
به زعم ویلسو  )1993( 21انسا ها برای تعلق و ارتباط ،به سایر موجودات زندآ نیااز درونای
دارند .بر اسای این نظریه ،انسا ها بهصورت ناهگیار مایکوشاند باا بقیاه موجاودات ،بهتارین
توایالت عاطفی را شکل دهند و این پایه و اسای انگیزآ ما برای مراابت و محافظت از محیط را
فراهم میکند و شواهد عگق و عالاه انسا ها به موجودات زندآ را میتاوا در رابات و عالااه
انسا به طبیعت ،مناظر طبیعی ،پرورش گیاها در منزل و نگهاداری حیواناات مگااهدآ کارد
).(Ulrich, 1993: 101
محیطزیستوایجادمسئولیتاخالقی

.2-5
شولتز )2000( 22نیز رابطه هیجانی ذاتی با طبیعت را بهعنوا احترام به زندگی تعریف میکناد
و معتقد است این تجربه ،احترام ،ی

نگرش مراابت خالق و عویاق را باه وجاود مایآورد کاه

نهایت کوشش انسانی و اسای هوه نظامهای اخالاای اسات .ایان احتارام انساا بارای دنیاای
طبیعی موجب بروز هیجا  ،حیرت و شگفتی در رویارویی با پیچیادگی طبیعات مایشاود .بار
اسای دیدگاآ وی ،این هیجا های پایدار هوراآ با ارزش اائلشد بیگتر برای طبیعت ،موجاب
احسای مسئولیت اخالای در برابر طبیعت میشاود .بار اساای دیادگاآ برخای از روانگناساا
محیطی ،مگکالت زیستمحیطی هنگامی ایجاد شد که افراد خودشا را جدا و متوایز از دنیای
پیرامونی خودشا در نظر گرفتند .آنها ریگه این مگاکالت بگار را در احسای مادر و جدیاد
21. Wilson
22. Schultz
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انسا از خود دانستند .بناابراین مگاکالت محیطای هنگاامی آشاکار شاد کاه افاراد احساای
پیوستگی ،ارتباط و هوگامی با محیط طبیعی را نداشتند).(Frantz, et al, 2005: 430
جودیت پالنت 23نیز بر این باور است که جامعه اربی پیش از دورا صنعتی ،از استعارآ های
ارگانی

مادر طبیعت و مادر زمین استفادآ کرد تا خود ،جامعاه و طبیعات را شارح دهاد .ایان

استعارآ ها به عنوا منبع ادرتوندی برای آنچاه آنهاا وظیفاه اخالاای خاود مایدانساتند تاا از
محیطزیست مراابت و حوایت کنند ،در نظر گرفته میشد؛ زیرا زمین به عنوا موجودی زنادآ
شناخته میشد .انقالب علوی روشنگری این استعارآ های ارگانی
جایگزین کرد و جها دیگر به عنوا ی

را باا اساتعارآ هاای مکانیا

ارگانیسم زندآ شناخته نویشاد ،بلکه به عناوا یا

ماشین در نظر گرفته میشد و طبیعت منبعی برای استفادآ بگری بود .دروااع ،مایتاوا گفات
این مگکالت هنگامی بیگتر شد که انسا در مفهوم مادر خاود ،خاودش را باه عناوا عضاو
سادآای از محیط طبیعی گستردآ ندانسته و نوعی حالت برتری نسابت باه طبیعات را در خاود
احسای کردآ است ).(Nisbet, 2009: 734

محیطزیستوفلسفه

.6
.1-6کارکرداخالقی
در فلسفه و رابطه آ با محیطزیست ،بیگتر از هار اماری بار اخاالق تأکیاد مایشاود .باا ایان
سوتوسو شاخهای ایجاد میشود به نام فلسفه اخالق محیطزیست کاه فیلساوفا بسایاری در
این بارآ سخن گفتند .از آنجایی که در این رشته تورکز بر روی کارکرد محایطزیسات از زاویاه
فلسفه اخالق است ،ادوارد ویلسو  24با طرح این پرسش که به چه دلیل انسا میباید به حفاظ
تنوع زیستی توجه داشته باشد ،نگا میدهد که دالیل این کار هوه از ی

سنخ نیست .چیزها

و فرایندهای طبیعی از راآهای بسیاری برای ما اهویت دارند و به هوین ترتیب تغییرات حاصال
در آنها و ازجوله تغییراتی که ما خود به وجود میآوریم ،نیز از راآهای بسیار بار رفااآ ماا تاأثیر
خوب یا بد میگذارند .یکی از عرصههای طرفدارا این عرصه ،تنوع گوناههاای موجاودات روی
زمین (تنوع زیستی) است .انقراض گونهها اگرچه فرایندی مستقل از فعالیتهای انساانی اسات
که طی هزارا سال در جریا بودآ ،اما فعالیتهای انسا ازجوله انهدام جنگلهای پربارا این
فرایند را سرعت بخگیدآ است .بسیاری از طرفدارا محایطزیسات عقیادآ دارناد کاه افازایش
انقراض گونهها به راآهای مختلف منافع انسا را تهدید میکند .در فلسفه دالیال زیاادی بارای
حفظ تنوع زیستی ،وجود دارد ی

دلیل آ است که گونههای خاص حیاوا و گیااآ بارای ماا
23. Judith Plant
24. Edward Wilson
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دارو ،اذا و مواد خام فراهم میکنند و از بین رفتن تنوع زیستی ،ما را از منبع این گوناه چیزهاا
اطعاً محروم خواهد کرد (بنسو .)179 :1382 ،
وسایرگونههاست

طبیعتوکیفیاتعاطفیآن،نتیجهبرهمکنشبینگونهانسانها

.1-1-6
هوچنین پیشبینی اینکه کدام موجودات در نگهداری اکوسیستمها که تعویم حیات ما به آنهاا
وابسته است اهویت تعیینکنندآ دارند ،ایرموکن است .اندیگوندا این عرصه نه عقیدآ دارناد
که تنها هوین دلیل وجود دارد و نه فکر میکنند که تنهاا پاذیرفتن اهویات خادمات طبیعات
برای به وجودآمد اخالق محیطزیست دیرپا کفایت میکند؛ چرا که با پذیرش آ  ،امکاا ایان
توهم به وجود آمدآ یا تقویت میشود که انسا میتواناد بارای ایان گوناه خادمات جاایگزینی
بجوید تا آنجا که حتی محیطهای زیست مصنوعی برای خود بسازد .حتای اگار چناین چیازی
میسر میبود که برخی از فالسفه امکا چنین محیطزیست ساختگی را نویپذیرند ،باز هم ایان
فکر ،اهویت این وااعیت را که انسا همدوش با سایر گونههاای تکامال یافتاه و طبیعات ماا و
بهخصوص کیفیات عاطفی آ تا حد بسیار وامدار ،منگأ و تاریخ برهم کنش بین گونه ما و سایر
گونههاست ،نادیدآ میگیرد (بنسو .)180 :1382 ،
محیطزیستعاملیبرایشناختخویشتن

.2-1-6
در فلسفه اخالق زیستمحیطی اذعا میشود که برای درک و شناخت از خود نیااز باه تواامی
تنوع جها طبیعت داریم .جهانی که رمز منگأ ما در آ نهفته است؛ چرا که از گذشته تکااملی
ما نیازهای عاطفی سر میکگد که تنها توای ماا باا جهاا طبیعات آنهاا را سایراب مایکناد
(ویلسو .)266 :1391 ،
.2-6کارکردهایابزاریوذاتی
تفاوتهای موجود بین این دالیل را زمانی میتوا به بهترین وجه دریافت که آنها را به صاورت
تفاوتهایی که فالسفه معووالً بین ارزشهای ابزاری و ایر ابزاری اائل هساتند ،ببینایم .تواایز
بین ارزش درونی و ارزش ابزاری در مباحث محیطزیست در فلسفه بسایار اهویات دارد .ارزش
ابزاری ارزشی است که به خاطر دیگر چیزهاست ،اما ارزش درونی به ارزشی گفته میشاود کاه
فقط به خاطر خود آ چیز باشد؛ صرفنظر از اینکه میتواند برای هد دیگری نیز مورد استفادآ
ارار گیرد یا خیر .حال اگر به ارزش درونی محیطزیست باور داشته باشیم ،فارغ از نفع یاا ضارر
انسا ها ،طبیعت یا محیطزیست ارزش درونی دارد و به هوین دلیل است که ما حق تخریب یاا
سوءاستفادآ از آ را نداریم .اما اگر به چنین ارزشی باور نداشته باشیم؛ تنها بدین دلیل تخریاب
محیطزیست مونوع خواهد بود که زندگی انسا ها را باه خطار مایانادازد .اکثار دیادگاآهاای
اخالای اربی انسا محور هستند ،یعنی فقط برای انسا ارزش درونی اائل هستند و برای دیگر
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موجودات نظیر حیوانات و گیاها تنها ارزش ابزاری اائلند ،یا ارزش درونی انساا را باه میازا
اابل توجهی بیگتر از ارزش درونی دیگر موجودات میدانند .بارای مثاال ارساطو معتقاد اسات
طبیعت هوه چیز را برای استفادآ انسا آماادآ کاردآ اسات .البتاه برخای از فیلساوفا تاالش
میکنند تا استداللی به نفع ارزش درونی محیطزیست بیابند ،هرچند برخی دیگر موافق نیستند
و معتقدند حتی با نگاآ انسا محورانه نیز میتوا با تخریب محیطزیست و بدرفتاری با حیوانات
مخالفت کرد .مدافعا چنین دیدگاهی معتقدند هوه وظایف ما در برابر محیطزیست از وظاایف
ما در ابال انسا ها اابل استنتاج است .از نظر آنا هد اخالق محیطزیست ،زمینهای اخالاای
برای سیاستهای ما برای حفظ محیطزیست اسات و بناابراین چناین دیادگاهی بارای اهادا
عولی ما کافی است .به هر حال در این شاخه از فلسفه مانند دیگار شااخههاا ،دیادگاآ واحاد و
مورد پذیرش هوه ،نه موکن است و نه مطلوب و با توجه باه اینکاه ایان شااخهای نوپاا اسات،
اختال نظرها بیگتر است (ویلسو .)145 :1391 ،
با توجه به مطالعات محقق در این حوزآ ،به جز موارد باال میتاوا اشاارآ کارد کاه در ایان
رشته بسیاری بر این باورند که محیطزیست دارای کارکردهای دیگر هوچو کاارکرد شاناختی
نیز میباشد؛ چرا که ،محیط زیست نهتنها منگأ شناخت علاوم دیگار از جولاه ریاضای و خاود
فلسفه است ،بلکه منگأ خیر و برکت و رشد و نوو است و درمجواوع باا ایان دیادگاآ ،مخالفات
خود را با تسلط بر محیطزیست اعالم میکنند.

فرجام
باوجود تالشها و تحقیقاتی کاه در دانگاگاآهاای مختلاف و ساازما هاای مربوطاه در حیطاه
محیطزیست صورت گرفته است.
میتوا گفت هنوز در این حوزآ ،پژوهشهای متنی و روشمند دایقی صورت نگرفته اسات
و به محیطزیست بیگتر از منظر مسائل تخصصی پرداخته شدآ است؛ حال آنکه علوم انسانی که
هم آگاآسازی میکنند و هم میتوانند تبدیل به مواعیتهایی برای حل مسائل مربوطاه شاوند،
هیچگاآ از این منظر مطالعه نگدند که تحتتأثیر کدام کارکردها و ساختارهای کاال اجتوااعی
تولید شدآاند و خود به عنوا گفتوا فرهنگی ،تولیدکنندآ چه کارکرد زیستمحیطی هستند؟
از آنجاییکه در بسیاری از دانگکدآهای علوم انسانی ،محیطزیست جایگاآ چندا مگخصای
را به خود اختصاص ندادآ است ،در بررسی مفاهیم کلی و موضوع اساسی این امر توافاق نظاری
وجود ندارد؛ در صورتی که در دهه گذشته به دلیل بحارا هاای محایطزیساتی ،گفتواا هاای
مربوط به آ نیز ،شدت و حدت ویژآای به خود گرفته است .به هوین دلیال در نقااط مختلاف
جها بسیاری از رشتههای علوم انسانی در بحث محیطزیستی وارد شدآ و آ را تبدیل به یا
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موضوع میا رشتهای کردآاند .باا ایان وجاود ،تاأثیر علاوم انساانی بار سیاساتودارا و فعااال
زیستمحیطی با کندی و آهستگی هوراآ بودآ است.
پرسوا اساسی در این حوزآ ،معطو به شناخت و پژوهش مبتنی بر روشهایی اسات کاه
انسا از طریق آ محیطزیست پیرامونش را درک میکند و با آ وارد کنش متقابل مایشاود.
بنابراین در این مقاله سعی بار آ شاد تاا محایطزیسات در برخای از ایان علاوم بررسای و باا
بهرآگیری از نظریه وداک به چارچوب آ اوت بخگیدآ شود؛ چرا کاه در پاژوهشهاایی کاه از
روشهایی چو تحلیل روایت ،تحلیل گفتوا و به طور کل روشهای کیفی استفادآ میکنناد؛
از این حیث کاه باید با درنظر گرفتن زباا های بهکاررفته در متو مختلف بهعنوا رخدادهای
ارتباطی ،به الیههای پنها آنها که مصداای از ابزار ادرت هستند ،پای برناد و بازنواایی رواباط
ادرت در الورو محیطزیست را مگخص کنند ،تحلیلگرا در ابتدا نیازمند ی

نظام معناایی و

دانش زمینهای میباشند تا مگخص شود ژانر بهکارگرفته شدآ در کدام دستهبندی کاه در ایان
مقاله انجام شد ،ارار دارد و مطوئناً این امر حاصل نخواهاد شاد ،مگار آنکاه باا توجاه باه امار
جهانیشد و مرتبطبود توامی حوزآها به یکادیگر ،مفهاوم محایطزیسات نیاز باا رویکاردی
بینارشتهای مورد مطالعه ارار گیرد.
منابع فارسی
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درخگه ،جالل (« ،)1384جستاری در اندیگاههای باومگارایی» ،دانشسیاسی ،شوارآ .160-166 :1
رحوانی ،بیژ و بتول مجیدی (« ،)1388عوامال مؤثر بر مگارکت زنا در حفظ محیطزیسات شاهری
با تأکید بر نگرش اکوفوینیستی» ،فصرلنامهجغرافیراییآمایش ،شوارآ .16-38 :7
فراهانیفرد ،سعید (« ،)1388اصالح الگوی مصر و محیطزیست» ،فصلنامهاقتصاداسرالمی ،ساال
نهم ،شوارآ .97 -123 :34
تاریخاندیشهونظریاتانسانشناسی ،تهرا  :نی.

فکوهی ،ناصر (،)1386
نظریههاورویکردها ،تهرا  :سوت.

روابطبینالملل؛

اوام ،عبدالعلی (،)1388
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کاستلز ،مانوئل ( ،)1385عصراطالعات اقتصاد،جامعهوفرهنگ ظهورجامعهشبکهای ،ترجواه
افگین خاکباز ،تهرا  :طرح نو.

کیال ،مهساا و مهرنوش (« ،)1383حقوق محیطزیست در منظر ااانو اساسای» ،مجموعرهمقراالت
نخستینهمایشحقوقمحیطزیستایران ،تهارا  :بر زیتو .

گیدنز ،آنتونی ( ،)1381راهسوم بازسازیسوسیالدموکراسی ،ترجواه مناوچهر صابوری ،تهارا :
شیرازآ.
لیتل ،دانیال ( ،)1385تبییندرعلوماجتماعی درآمردیبرهفلسرفهعلرماالجتمرا  ،ترجواه
عبدالکریم سروش ،تهرا  :موسسه فرهنگی صراط.
مصلینژاد ،عبای (« ،)1387بررسی جنبههای مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی»،
محیطشناسی ،سال سیوچهارم ،شوارآ .139‐148 :46
مکنزی ،یا و دیگارا ( ،)1375مقدمهایبرایدئولوژیهایسیاسی ،ترجواه محواد اائاد ،تهارا :
مرکز.
مهرآیین ،مصاطفی ( ،)1392نظریههایتولیدفرهنگ (هنر،ادبیاتواندیشره) ،تهارا  :مؤسساه
رخداد تازآ.
شناسیمحیطزیست؛مسائلورویکردها ،تهرا  :مؤسسه رخداد


جامعه
مهرآیین ،مصطفی (،)1393
تازآ.
هیوود ،اندرو ( ،)1379درآمدیبرایدئولوژیهایسیاسی ،ترجوه محود رفیعی مهرآباادی ،تهارا :
دفتر مطالعات سیاسی و بینالوللی وزارت امور خارجه.
جامعهشناسیفرهنگ ،ترجوه مصطفی مهرآیین ،تهرا  :مؤسسه رخداد تازآ.

وسنو ،روبرت (،)1392
ویلسو  ،ادوارد ( ،)1391سوسیوبیولوژی(تلفیرقنروین)زیسرتشرناختیاجتمراعی ،ترجواه
عبدالحسین وهابزادآ ،مگهد :جهاد دانگگاهی.
یهایسیاسیمدرن ،ترجوه مرتضی ثاابفر ،تهرا  :اقنوی.
وینسنت ،اندرو ( ،)1378ایدئولوژ 
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