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بررسی شده است .درنهایت ،در بخش نتیجه با بررسی برخی شکافها در مطالعات انسانشناسی
هایزیستمحیطیارائهشدهکهازسه
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مقدمه

1

تاریخچة انسانشناسی زیستمحیطی
مسئلةمحیطزیستدرتاریخانسان شناسیروندهایمتنوعیدارد.اینتنوعدرواژهشناسی،
مکاتب و گرایش هایی منعکس شده که این رشته در طول تاریخ خود برای مواجهه با
محیط زیست در پیش گرفته است .اهمیت محیطزیست برای صورتبندی مسئلة
انسانشناختی،ریشه در تمرکز انسان شناسیبر فرهنگ و روابطی داردکه میانفرهنگ و
محیط زیستبرقرارکردهاست.شناختودخیلکردنمحیط زیستهموارهیکیازپایههای
مطالعة انسان شناختی اولیه بوده است .مطالعات هنری مورگان برای دستهبندی جوامع بر
روابطمیانفرهنگ -محیطزیستمتکیاست.همچنین  مطالعاتبوآسوکروبرکهبهدنبال
ترسیمنواحیفرهنگیبهمثابةواحدهایفرهنگی -زیستمحیطیبودند،پایهایبرایتوسعة
بعدی مسئلة محیطزیست در انسان شناسی ،در قالب بوم شناسی فرهنگی شد (بروندیزیو و
همکاران .)2۱۰2،
۹
2
انسانشناسی زیستمحیطی و انسانشناسی بومشناختی دو چهره اصلی مسئلة

محیطزیست در انسانشناسی هستند .این دو زیرشاخههای انسانشناسی فرهنگی محسوب

بندیمیکنندو


شناختیرده

شناسیزیست

زمانذیلانسان

شوند.هرچندبرخیدومیراهم

می
شناسیمرتبطمیدانند(ساتنواندرسون.)2۱۰۹،بااین


اولیرابیشتربابخشفرهنگیانسان
روند.برخینیزمسئلةمحیطزیست


کارمی

تعویضبه

حالدربیشترمنابع،ایندوبهشکلقابل
در انسانشناسی را به دو دورة قدیم و جدید تقسیم میکنند که در آن ،انسانشناسی
بومشناختی که از دهة  ۰12۱متداول شد ،متعلق به دورة قدیمیتر است و انسانشناسی

زیستمحیطی مربوط به دورة جدیدتر که عمدة محبوبیت آن از دهة  ۰11۱آغاز میشود

(بروندیزو و همکاران .)2۱۰2 ،برخی نیز انسانشناسی زیستمحیطی را بعد کاربردی
شناختیای که حول

انسانشناسی بومشناختی درنظر میگیرند .با این حال ،سنتهای انسان

میتوانانواعمختلف
زیستشکلگرفتهاندمحدودبهایندونیستند.درشکل ۰


ةمحیط
مسئل
اینسنتهارامشاهدهکرد .


۰اینمقالهباحمایتبنیادملینخبگاننوشتهشدهاست.
Environmental Anthropology
Ecological Anthropology

2
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انسان

شکل  .1سنتهای انسانشناسی زیستمحیطی



منبع :بروندیزو و همکاران2112 ،

مطرحشد،اماریشههایآنرابایدازدهة

شناسیبومشناختیطیدهة۰12۱


عبارتانسان
۰
بومشناسی فرهنگی را مطرح کرد .وی با تکیه بر
 ۰1۹۱به بعد جست؛ جایی که استیوارد  
خوددرآمریکایشمالیوبعدهادرآمریکایجنوبی،نخستینانسانشناسی

مطالعاتمیدانی 

هایفرهنگومحیطزیستترکیبکرد.۰:تبیین

بودکهچهاررویکردرادرمطالعهمیان 
کنش

فرهنگ از حیث محیطزیستی که در آن جای گرفته (بهجای فرض وجود تنها یک رابطه
جغرافیایی با اقتصاد) .2 ،روابطمیان فرهنگ ومحیطزیست بهمثابة یک فرایند (نهفقط یک
مقیاس،بهجایمناطقیدراندازةناحیةفرهنگی،


زیستکوچک

.توجهبهمحیط
همبستگی)۹،

.ارتباطبومشناسیوتطورفرهنگیچندخطی(ساتنواندرسون .)2۱۰۹،

0
انسانشناسی بومشناختی دهة  ۰12۱مسئلة خود را ذیل نظریة کارکردگرایی و نظریة

شناسانبهدنبالمطالعةنقشاعمالفرهنگیواعتقادات


کند.انسان

بندیمی

هاصورت

سیستم
شانبامحیطزیست بودند.واحدتحلیلدراین


هایانسانیدرسازگاری

درتواناساختنجمعیت
سنت ،جمعیت بومشناختی و اکوسیستم ،بهمنزلة واحدهایی مجزا و جدا بود .برای فهم
بندیمسئلةاینسنتوتمایزشباسنتدهههایبعدی،تعریفراپاپورت 2ازجمعیت


صورت
Steward
Rappaport

1
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عهای از
مجموعهای از ارگانیسمها که بهطور مشترک دارای مجمو 

بومشناختی راهگشاست« :

ابزارهایمتمایزهستندکهباآنهامجموعةمشترکیازروابطمادیرادروناکوسیستمیکه

در آن مشارکت میکنند ،حفظ میکنند» (راپاپورت 2۹2 :۰12۰ ،به نقل از کتاک:۰111 ،
 .)20پرسشهایی که کتاک ۰در برابر این تعریف پیش میکشد تا با چالش کشیدن برخی
فرضیات این سنت را طرح کند ،پرسشهایی هستند مانند اینکه در جهان امروز (در سال
 )۰111که جریانهای مردم ،اطالعات و فناوری مرزهای فرهنگی را درنوردیدهاند ،ابزارهای
شدهدرهرگروهتاچهحدمیتوانندمتمایزباشند؟باتوجهبهتنوع


سازگاریفرهنگیاستفاده
فزایندهدرونجمعیتها،مجموعهروابطمادیدرون یکاکوسیستمتاچهحدمشترکاست؟

هاتنهادریکاکوسیستمفعالیتنمیکنند.استروسوارالو()2۱۱۹ازوجهی


امروزجمعیت
شناسیزیستمحیطیرا بهدودستةاصلیتقسیممیکنند.یکدسته


ترپژوهشانسان

کلی
پردازندودستةدیگر،انسانشناسانمعناگراییکه


رابطهمی
بومشناسانیکهبهزمینةمادیاین

بندیانسانشناسی


بهوجوهنمادینومبتنیبرنماداینرابطهتوجهدارند.مطابقایندسته
بومشناختی بیشتر به زمینههای مادی مانند فناوری میپردازد که با دغدغههای استیوارد

عنوانیکیازپایهگذاراناینحوزهسازگاریدارد .


به
محیطیشاملسیاستگرایی


شناسیزیست

شناختیوانسان

شناسیبوم

هامیانانسان

تفاوت
و ارزشگرایی ،مسئلة کاربرد ،واحد تحلیل ،مقایسه و روش است .مطالعات در انسانشناسی
بومشناختی بر هنجار نسبیتگرایی فرهنگی و خنثیبودن ارزشی متکی است؛ درحالیکه در

محیطینظریهوتحلیلباآگاهیسیاسیومسائلسیاسیآغشتهمیشود.


شناسیزیست

انسان
تغییرات در انسانشناسی زیستمحیطی آیینة تغییرات کلیتری است که در خود رشتة
شناسیپدیدآمدهاند.خاصهتغییرتمرکزکارمیدانیازیکجماعتیافرهنگمنفردبه


انسان
مطالعات چندمیدانه ،اهمیت توجه به ارتباطات فراگیری که همراه با جریانهای فناورانه،
تصویریواطالعاتیپدیدآمدهاندوهمچنینمطالعةتأثیرقدرتومنزلتبرواحدهایمحلی.

شوند.عالوهبر


ترتحلیلمی

محیطی،موضوعاتمطالعهدرمقیاسیبزرگ

شناسیزیست

درانسان
هاتأثیرمیگذارند،بهبازیگرانکلیدیدرتحلیل


ایکهبرآن

اصربیرونی
خوداکوسیستمها،عن

هایتحتعنوانجهانیشدن .


المللییاجریان

هایبین

شوند؛مانندسازمان

تبدیلمی
گونهبرمیشمارد:تعارضمیان


محیطیرااین

شناسیزیست

)موضوعاتانسان
کتاک(۰111
زیستگرایی ،حفاظت از تنوع زیستی (بهویژه با طرح حقوق و ارزش

توسعهگرایی و محیط

گیاهان و حیوانات در برابر حقوق بشر) ،آگاهی بومشناختی و ادراک خطر زیستمحیطی،
Kottak
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هایحقوقیونژادپرستیبومشناختی.ازمیاناینموضوعات،به


نهادوجنبش

هایمردم

سازمان
نظر کتاک ،نقش کاربردی انسانشناس زیستمحیطی ،نقش او بهعنوان یک عامل یا مدافع
سوعاملومدافعسیاستهاییباهدفحفاظتیا


یابد.ازیک

استکهدردوجهتنمودمی
بهبود محیطزیست و از سوی دیگر ،مدافع مردم محلیِ در معرض خطر از سوی نیروها و
زیستگرایی .


گراییومحیط

هایمختلفازجملهتوسعه

جنبش
صورتبندی مسئلة انسانشناسی زیستمحیطی
اگر وجود تنش میان پدیدهها را از محرکهای اولیه شکلگیری مطالعة علمی بدانیم،
پردازد:تنشمیانمعیشتهایمحلیوپروژه


محیطیبهسهنوعتنشمی

شناسیزیست

انسان
زیستمحیطی ،تنش میان جماعتها و حیاتوحش و تنش میان شیوههای سنتی زندگی و

).اینسهنوعتنشرامیتوانگسترشدادوابعاد

مدرنیته(کوپنیناوشورماناومیت2۱۰2،
هایزیستمحیطیمیان


هاافزود.تنشاولتنشیاستکههنگاماجرایپروژه

دیگریبرآن
دهد.نادیدهانگاشتن


کنندرخمی

محیطیخاصیزندگیمی

مجریانومردمیکهدرپهنةزیست
شیوههای فرهنگی زندگی در این پهنهها ،بیتوجهی به ذینفعان محلی و بیتوجهی به

پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت تغییرات حاصل از این پروژهها بر زندگی ساکنان از دالیل
توانذیلرویکردوتفکرانسانمحورجایدادکهدر


دادناینتنشاست.تنشدومرامی

روی
زیستنادیدهگرفتهمیشود.تنشسومتنش


هادرمحیط

یونقشآن
آنموجوداتغیرانسان
میان سبک زندگی ،تغییرات جهانی آن در چند دهة اخیر و نقشی است که در چالشهای
تواندرمطالعاتمرورشدهبهخوبی


محیطیدارد.اینسهنوعتنشرادرادامةمقالهمی

زیست
۰
توانبهخوبیدراینجمالتمیلتون مشاهدهکرد:


شناسیرامی

مشاهدهکرد.رویکردانسان
انسانشناسان میخواهند درنگ کنند و سؤاالتی را بپرسند :چرا به آنچه دانشمندان به ما
« 
شماریم؟چهنوعفرضهاییمبنایاین


هاودرختانرامهممی

گویند،معتقدیم؟چرانهنگ

می
صفهمجهانچهتفاوتیباشیوههایفهم

ادعاهستندکهزمیندرخطراست؟اینشیوةخا
هامتفاوتاند»(میلتون.)2:2۱۱2،میلتون(،۰11۹


هاداردوچراآن

جهاندردیگرفرهنگ
توانددرمسائلزیستمحیطیمشارکتکند،


شناسیمی

راکهانسان
)سهشیوةاصلی 

2۱۱2
معرفیمیکند:

منزلةبومشناسیانسانی؛ 


شناسیبه

زیستیاانسان

محیط
.۰مطالعةروابطانسان-
منزلةتفسیرگرانچندفرهنگیدانشوعملزیستمحیطی؛ 


شناسانبه

.انسان
2
ایفرهنگیبهعنوانیکابژةتحلیل .


منزلةپدیده

گراییبه

زیست

.مطالعةخودمحیط
۹
Key Milton
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تأکیدمیلتونبهویژهبرمورد۰و۹استکهمبتنیبرتعریفیاستکهازفرهنگبهعنوان

کارویژه اصلی انسانشناسی ارائه میدهد .او با مراجعه به تعاریفی از فرهنگ که در
شناختیمعرفیمیکندکهدردوشکل


اند،فرهنگرامکانیسمیبوم

شناسیمطرحبوده

انسان
اصلی وجود دارد .یکی فرهنگ را وسیله و واسطی میداند که مردم بهکمک آن با
محیطزیستشان تعامل میکنند .از این نظر ،فرهنگ امری ضروری است تا آنچه را که برای

حفظ خود نیازمندند از محیط پیرامونیشان بهدست آورند .دوم ،فرهنگ را وسیله و واسطی
زیستشانسازگارمیشوند.تفاوتمیانایندو،به


کندکهمردمازطریقآنبامحیط

معرفیمی
طزیست در توسعة جامعة انسانی نسبت داده میشود .اولی
میزان قدرتی است که به محی 
محیطزیست را منبع معیشتی انسان درنظر میگیرد و دومی بر این نکته داللت دارد که

دهد،آنراشکلمیدهد.بهنظر


زیستباشرایطیکهبرسرراهجامعةانسانیقرارمی

محیط
میلتون ،اگر فرهنگ بهمنزلة سازوکاری دیده شود که مردم بهکمک آن با محیطزیستشان
کنند،درنتیجهخودمطالعةفرهنگ،مطالعةبومشناسیانسانیاست .


تعاملمی
درنهایت اگر بخواهیم به شکلی خالصه موضوعاتی را که انسانشناسان زیستمحیطی به
هامیپردازند،بیانکنیم،بایدبهمواردزیراشارهکرد :


آن
محیطزیست (چه در معنای فیزیکال و چه در

میان کنشهای تاریخی و کنونی انسان -
معنای نمادین آن) ،سازگاریهای فرهنگی و تغییرات زیستمحیطی ،تعدد بازیگران
زیستمحیطی ،دانشهای فرهنگی مرتبط با محیطزیست ،تنوع اخالق زیستمحیطی و

ارزشهای آن ،عدالت زیستمحیطی ،درک و فهمهای متعدد از تغییرات زیستمحیطی،

ارزشهای زیستمحیطی و دین ،محیطزیست شهری و مسائلی مانند مهاجرت ،کمیابی و

سالمت(کوپنیناوشورماناومیت۹:2۱۰2،و .)0

پرسشها و مسئله
شناسیزیستمحیطیصورتگرفتتاشماییکلیازروندها،

دراینمقاله،مرورادبیاتانسان
هاورویکردهایاینحوزهبهدستآمد.شیوةمرور،مروررواییاستکهدر


موضوعات،دغدغه
آن مقالههای منتشرشده از سال  2۱۰2به زبان انگلیسی جمعآوری شدهاند .مقاالت
اند.یکیازحیثموضوعیکهبهآنپرداختهاندو


بندیشده

دوحیثدسته
آوریشدهاز 
جمع 

دیگری از حیث نگرش و رویکردی که در بررسی موضوعات داشتهاند .برای بررسی جامع
محیطیکاربردیعالوهبرجدیدترینمقاالت،بهسایرمنابعنیزرجوعشده


شناسیزیست

انسان
است؛ درنتیجه پرسشهایی که این مقاله در پی پاسخ به آنهاست و مسئلة کلی آن را
میسازند ،عبارتاند از :جدیدترین کوششهای انسانشناسان زیستمحیطی در مطالعة رابطه


شناسیزیستمحیطی؛مروریبرموضوعات،رویکردهاوکاربردها 2۰۹


انسان

انسان (فرهنگ) و محیطزیست مصروف چه موضوعاتی شده است؟ انسانشناسی چگونه به
نگرد؟انسانشناسانچهجایگاهی برایخود درچالشهای


هایآنمی

زیستوچالش

محیط
زیستمحیطی متصورند؟ انسانشناسی چه آوردههایی برای فهم و مواجهه با چالشهای

چهشکافهاییدرمقاالتمرورشدهوجوددارند؟

زیستمحیطیدارد؟


موضوعات انسانشناسی زیستمحیطی
فهم محلی و مسئلة سازگاری
حیطیمانندتغییراتاقلیمیمهمترینحوزة

هایزیستم


زیستوچالش

فهممحلیازمحیط
مطالعاتی انسانشناسان است .پژوهش دربارة درک و فهمی که اجتماعات انسانی از
محیطزیست پیرامون خود دارند و انواع معناهایی که میان فرهنگ و محیطزیست پیرامونی

تبادل میشوند ،بیشترین دغدغة انسانشناسی محیطزیستی بوده است .بسامد فراوان این
دغدغهدرونانسانشناسی،ارتباطیوثیقیداردکهاینرشتهبااجتماعاتمحلیسراسرجهان،

هایخرددارد.پیگیریمعناهایمتفاوتمحیطزیستدرمیاناجتماعاتمختلف،


ویژهگروه

به
دانسانشناسی

نگاریرا،بهمثابةروشیکهبخشمهمیازمعنایخو


براینکهامکانمردم

عالوه
را برمیسازد ،فراهم میکند ،بابخش دیگری از پویش انسانشناختی ،یعنی در جستوجوی
اینمودمییابدکهیکجماعت

تنوعبودنمرتبطاست.معنایمحیطپیراموندرطبقه 
بندی

برای تفکیک و تمایز محیط پیرامونش ارائه میدهد .طبقهبندی دخالت امر فرهنگی برای
ختنطبیعتاست؛بهشکلیکهآنرادرکمیکند؛بههمیندلیلپنداشتیکهساکنان

سا
ساوانبرزیلازآتشدارند،باپنداشتمدیرانمحیطزیستدرمنطقةجاالپوآیبرزیلمتفاوت

است.فاگوندس()2۱۰1باتکیهبراینتمایزمیانپنداشتمحلیوپنداشترسمیازآتش،به
هایمحافظتازجنگلمیپردازد.ساکنانمحلی،کیولومبوالها


نبودنطرح
تحلیلچراییمو 
فق
۰
سوزیرادرسهدستهجایمیدهند:مکانسوخته ،آتشیکه


ها)پدیدةآتش

برزیلی
(آفریقایی-
۹
2
گسترش مییابد یا آتشسوزی عمومی و آتشسوزی بیوقت .ذیل این طبقهبندی ،تمایز
دیگری سربرمیآورد و آن تمایز میان آتش خوب و آتش بد است؛ درحالیکه در معیارهای
دادهشده رسمی که پنداشت مقامات را شکل میدهد ،هیچیک از این
هنجارین ازپیش  
بندیها و تمایزات وجود ندارند .این اختالفات ادراکی میان مردم محلی و مقامات که
طبقه 

سازد،دربرنامههایحفاظتینادیده

آتشسوزیعمدیوناخواستهرانزدهریکمتفاوت  
برمی

انگاشته میشود که بهزعم نویسنده عامل موفقیتنداشتن آنهاست .بهدنبال فهم محلی
Queimada
Fogos gerais
Fogo fora do tempo

1
2
3
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پژوهش
2۰0

کندوآناولویتهاییاست


نگارافشامی

بودن،نکتةدیگریرابرمردم

محیطی

هایزیست

چالش
هایزیستمحیطیدارندکهعمدتاًبهتجربةزیستةچالشهای


کهمردممحلیدربارةچالش
زیستمحیطی در بستر کردوکارهای روزانه ،بهویژه فعالیتهای معیشتی برمیگردد .بیرل و

همکاران()2۱۰2درپیمایشیدرسهجزیرةاقیانوسیهنتیجهگرفتندبرخالفتصوررایجیکه
تهدید اصلی جزایر کوچک اقیانوسیه را باالآمدن سطح آب میداند ،ساکنان مهمترین
تهدیدهای قریبالوقوع را خشکسالی ،طوفانهای موسمی ،سیل ،فرسایش و اثرات آنها بر
پندارند.فهممحلیازاینچالشها،راهرابرایحوزةپژوهشی


سالمت،داراییوامورمالیمی
زیستی،یعنیسازگاریمیگشاید .


شناسیمحیط

دیگریدرانسان
هارادگرگونمیکند.


ایاقتصادیمحلیوراهبردهایاقتصادیآن
تغییراقلیمیفراینده
منزلةنیروییاستکهبهجمعیتهایروستایی


گرفتهتغییراقلیمیبه

هایصورت

نگاری

درمردم
هاراباچالشهاییمانندکاهش


کند،اقتصادهایمحلیآن

پذیرخسارتواردمی

وشهریآسیب
رومیکند(بولینگ،


هایاحشامروبه

هایصیدوفرسایشگله
تولیدکشاورزی،کاستنازحو 
زه
دنبالفهمراهبردهایسازگاری استکهمردم


نگاربه

).درمواجههبااینمسئله،مردم
2۱۰2
شانراباتغییراتجدیدیکهزندگیشانراتحتتأثیر


گیرندتاخودوجامعه

محلیدرپیشمی
قرار داده است ،سازگار کنند .بیرل و همکاران ( )2۱۰2در مطالعة سه جزیرة اقیانوسیه،
راهبردهایسازگاریساکناناینسهجزیرهرابرمیشمارند:مدیریتآب،کاشتومحافظتاز

سازیخانهها،احیایاراضی،مدیریتپسماند،آموزش


محصوالتودرختان،مرمتومستحکم
کودکان،مهاجرت،دعاوعبادتوبهبودوضعیتمالیخودفرد.همچنیننقلوانتقالدرون
جزیره و یافتن زمین برای اسکان مجدد برای آنهایی که از سیل و فرسایش زمین آسیب
اند،اهمیتدارد.بااینحالمطالعاتدیگریدرانسانشناسیبهنقدرویکردسازگاریو


دیده
مهمتر از آن ،پنداشتهای مضمر در آن پرداختهاند .کلپ ( )2۱۰2با تمرکز بر نقد گفتمانی

دنبالارائةبدیلهاییاستتابرنواقصمفاهیم


پذیریوسازگاریناشیازآن،به

مفهومآسیب
پذیریوانعطافپذیریفائقآید.اوباانجامکارمیدانیدریکیازجزایراقیانوسیه،بهنقد


آسیب
حلهای
گفتمان جهانی آسیبپذیری پرداخته است .به نظر او بحث سازگاری نمود غلبة راه 
پیشنهادی علوم طبیعی و جغرافیایی است که در ارتباط با رسانههای غربی ،همکاریهای
آکادمیک و بینالمللی ،این جزایر را بهمنزلة مناطق حاشیهای ،آسیبپذیر ،نیازمند توسعه و
هاصورتهایدانشو قدرتیهستندکهدربافتار


کنند.اینبرساخت

فقیروکوچکتصویرمی
اندکهدرنتیجةآن،بحثهایسازگاریدربرابرتغییرات


تغییراقلیمیباردیگرپیکربندیشده
کنندوعاملیتکنشگرانرانادیدهمیگیرند.کلپبهارائةسهبدیل


اقلیمیراغیرسیاسیمی
میپردازد که قابلیت سیاسیسازی مجدد بحثها در باب سازگاری و بازگرداندن عاملیت به


شناسیزیستمحیطی؛مروریبرموضوعات،رویکردهاوکاربردها 2۰2


انسان

هایسیستمیکمتروپیچیدگیهایازپایین


هابرویژگی

هارادارد.اینبدیل

نقطةتمرکزبحث
به باالی بیشتر ،عاملیت کنشگران محلی ،اهمیت به دانش محلی در مقابل علوم مستقر و
درنهایت ،ارائة رویکرد مبتنی بر شهروندی که بر جنبههای سیاسی و عاملیت تأکید دارد،
متمرکز هستند .این مسئله به پرسمان دیگری منتهی میشود که بر روابط اجتماعی میان
کنشگرانمختلفتغییراقلیممیپردازد .

تعامالت جهانی  -محلی
تمرکز انسانشناسی محیطزیستی بر مطالعة فهم محلی از چالشهای زیستمحیطی ،حوزة
گشایدوآنارتباطاتاجتماعیحولگفتمانمحیطزیستدرسطوح


پژوهشیدیگریرامی
محلیاست؛اینکهاینگفتماندرهریکازاینسطوحچگونهمنتقلمیشود،در

جهانی-ملی-
کندواینجابهجاییمقیاسچهپیامدهایی


یزبانچهتغییراتیمی
تماسبامعانیفرهنگیم
هایمتفاوتمبتنیبرفهمهایمتفاوتی

زیستخواهدداشت.جهان 
بینی


برایکنشگرانمحیط
که از طبیعت ،فرهنگ ،جهان و عدالت دارند ،وضعیتهای هنجاری متفاوتی برای مقابله با
)باتأکیدبراینمسئله،بهدنبال

هاییمانندتغییراقلیمشکلمیدهند.پارگارد(2۱۰1


چالش
مطالعة نقشی است که انسانشناسی میتواند در ارتباطات اجتماعی گفتمان تغییر اقلیم ،در
یک جماعت کوهستانی پرویی داشته باشد .او بهدنبال تفسیر نشانهها و نمادها ،تصورات و
هویتهایی است که در میان این مردم برای پذیرش گفتمان تغییر اقلیم و تبدیل آن به

اند؛درنتیجهپیوندمیانانسانشناسیارتباطات


عنصریمتعلقبهفرهنگخودشاندرکاربوده
تنهابهاینمسئلهمحدوداستکهتغییراقلیمچگونهتجربهوفهممیشود،


وتغییراقلیمنه
عتهایبومیمیانطرفینارتباطوهمچنین
بلکهدربرگیرندةنحوةمبادلةاینگفتماندرجما 
گذاریهاست؛بهعبارتدیگر،چگونگیارتباطمیان


هاوسیاست

چگونگیبازنماییآندررسانه
علومتغییراقلیموحوزةعمومی.جریاناطالعاتدربابتغییراقلیم،جریانیخطینیستکه
از اجتماعات علمی شروع شود و از طریق سازمانهای دولتی و خصوصی به حوزة عمومی
منتهی شود.ارتباطاتاقلیمی جریانی متنوعو پیچیدهاست کهدرشبکةروابطاجتماعیو
کندومعناهایجدیدیمیپذیرد.تغییراقلیم


گیرد،پیامآنتغییرمی

تعامالتفرهنگیقرارمی
ایجهانیاست،بهشکلیمحلیتجربهمیشود؛درنتیجهکنشگرانتغییراقلیم


هرچندپدیده
بایداینحقیقترابهرسمیتبشناسندکهتنهایکحقیقتدربارةتغییراقلیموجودندارد،
ایگفتوگوییمبتنیبرعالیقمشترک


بلکهحقایقبسیاریوجوددارندوارتباطاقلیمیرابطه
لهمراتبینیست
ایتکمنطقیودارایروابطسلس 


متخصصانوکاربرانشاست؛بنابراینرابطه
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پژوهش
2۰2

هایآسیبپذیرجنوب


هایدولتیوغیردولتیباجمعیت

کهاغلبدرتماسوتعاملسازمان
مشاهدهمیشود .

هابامحیطزیستو


هاونسبتآن

ها،اعتقاداتوارزش

کاوشعناصرفرهنگیماننداسطوره
نقشیکهدرنوعتعاملیکجماعتبامحیطپیرامونیشاندارند،حوزةپژوهشیدیگریدر

شناسیمحیطزیستیاست.الگوهایزندگیجمعیکهدرتعاملباطبیعتریشهدارند،


انسان
اسطورههاواعتقاداتیکهدرارتباطبامدیریتطبیعیهستندوتأثیرحکمتوبینشمحلیبر

حفاظت از طبیعت پیرامونی از جمله موضوعات این حوزة پژوهشی است .اسبا و همکاران
( )2۱۰1با مطالعة مردم بومی کالومپانگ در اندونزی بهدنبال فهم الگوها ،اسطورهها و
حکمتهایی هستند که در میان این جماعت به حفظ محیطزیست کمک کرده است.

زیستهمراستا


هایحفاظتازمحیط

نویسندگانشیوةزیستفرهنگیاینجماعتراباارزش
میدانند و استدالل میکنند ،در صورتی که آنها در اجرای سنن حقوقیشان آزاد باشند،

سامانمیدهند.بهگفتةنویسندگان،

ایدئولوژیفرهنگیشانرادرراستایمحافظتازطبیعت

تواندالگویکنشهایانسانیرادر


هایمردمکالومپانگکارکردیقانونیداردکهمی

اسطوره
کندکهبهمحیطزیستونظمزیستیآسیبینرساند.در

پاسداریازطبیعتبهنحویکنترل

واکنشبهاینموضوع،اینپرسشمطرحمیشودکهدرجهانکنونیکهبیشازهرچیزبا

شود،ذیلعنوانجهانیشدن،عناصرفرهنگی


تبادالتفرهنگی،معناییوفناورانهمشخصمی
محلی تا چه حدی میتوانند از سبک زندگی بیرونی تمییز داده شوند و اینکه آیا چنین
هایمحلیراباچالشمواجهنمیکنند؟کاراباسا()2۱۰1


تبادالتیکارکردهایحفاظتیارزش
۰
درمطالعةمنطقةحفاظتشدهکش-ککوا درترکیه،بهبررسینقشاینتبادالتفرهنگیبر

محیطزیست این منطقه پرداخته است .این جزیره مورد تهدید فعالیتهای گردشگری است.

کردنمباحثمرتبطبانظاماقتصادجهانیوجهانیشدن،بهارزیابیوضعیت


نویسندهبادخیل
حفاظتزیستمحیطیجزیرهپرداختهاست.مطابقباداوریاومسائلموجوددراینجزیره

متأثرازفرهنگمحلیآننیستودرصورتتداوماینفرهنگمحلی،فشارهاییکهاکنونبر
اینجزیرهوجوددارد،کاهشخواهدیافت .
گذاریعدالتگراییکهدرآن


محیطیوارتباطآنباتوسعةپایداروسیاست

عدالتزیست
نحوة استفاده از محیطزیست تبیین شده باشد ،از دیگر بحثهایی است که از نقشآفرینی
فرایندهای جهانیشدن در انسانشناسی محیطزیست متأثر شده است .بحث عدالت
ویژهکهتوسعهبهمثابة


محیطیدرارتباطبادوبحثمهمدیگراست:الزاماتتوسعهبه

زیست
گذاریها برشمرده میشود و همچنین اثراتی که

یک پیشفرض و اصل بدیهی در سیاست
Kaş-Kekova
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انسان

توانندبرپایداریزیستمحیطیداشتهباشند.بحثدیگرمرتبطبا


ایمی

هایتوسعه

سیاست
نیازهای انسانی و نحوة دسترسی به محیطزیست برای رفع آنهاست .ادکونلی ( )2۱۰2در
گذاریهادرقارةآفریقا،بهارتباطمیانلزومدسترسی


ایانتقادیوباتمرکزبرسیاست

مقاله
عادالنه بهمحیطزیستپاک،سالموامنونقشی کهاقتصادهایدرحالتوسعهدرتخریبو
زیستمحیطی بازی میکنند ،پرداخته است .وی با طرح مفهوم حکمرانی

بیعدالتی 

هایپایداررابهمنظوررفعتبعیض


بانیوارزیابیسیاست

دهی،دیده

محیطی،لزوماولویت

زیست
محیطیبیانکردهاست.بااینحال،انسانشناسان


محیطیومتعاقبآننابرابریزیست

زیست
قانونیومباحثزیستمحیطی،در

رتباطمیاننظامهایحقوقی -

دیگریهمهستندکهبها
نگارانهپرداختهاند.کلپ()2۱۰2درمطالعةجزیرةکریباتیدراقیانوسیة


اندازمردم

یکچشم
دنبالشرحوبسطتأثیراتیاستکهتغییراقلیمبرنظامحکمرانی،بهویژهمباحث


مرکزی،به
عدالت،قانونگذاریومهاجرت دراینجزیرهداشتهاست.نقطةثقلادعایکلپ،تحلیلاین

مسئله است که چگونه دولت گفتمانهای تغییر اقلیم را با کوشش خود برای نیل به نظام
حقوقی و منابع جدید ترکیب کرده است .آگاهی از تغییر اقلیمی مؤلفههای جدیدی برای
فرایندهای ایجاد قوانین نوظهور به همراه داشته است .ابزارهای کلپ برای این کار،
انسانشناسی احکام قانونی نوظهور ،ایدة فرایندهایی از پایین به باالی ساخت عدالت و

تکثرگراییحقوقیاست.تحتتأثیرتغییراتناشیازتغییراقلیم،نویسندهاستداللمیکندکه

از یک سو مفاهیم جدید تعلق ،مهاجرت و همبستگی در اقیانوسیه تطور یافتهاند و از سوی
گذاریتغییرکردهاند .


هایفراملیتی،هنجارهاوفرایندهایقانون

دیگر،ارزش
اشیاء :واقعیتهای اجتماعی تام
دامنة مطالعات انسانشناسی زیستمحیطی برخی از مهمترین اشیایی را دربرمیگیرد که در
چالشهای زیستمحیطی جایگاهی برجسته دارند .آب و پالستیک دو نمونه از این موارد

۰
هستند که میتوان آنها را نمونههایی از یک «واقعیت اجتماعی تام» مدنظر مارسل موس 
دانست .اشیائی که در ماهیت طبیعی و مادی خود متوقف نماندهاند و در تقاطع قلمروهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فناورانه نقشی وصلکننده دارند؛ چنانکه مطالعة آب یا
پالستیک ،همزمان مطالعة جنبههایی از این قلمروها نیز محسوب میشود .مشارکت
هابهآنمتکیاست.آبنهتنهایک

شناساندرمطالعاتمرتبطباآب،بهنوعتلقی  
آن


انسان
منبع حیاتی ،بلکه مادهای است که قلمروهای متعدد زندگی اجتماعی را به یکدیگر متصل
شناسانمیتوانبهپنجموضوعمحوریدرحوزةآب


کند.ازجملهموضوعاتمدنظرانسان

می
Marcel Mauss
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اشارهکرد:اشکالمتفاوتارزشگذاریآب،توزیعنابرابرآب،قوانینونهادهاییکهبراستفاده

هایآبوگفتمانهایمتعارضیکهنوعمدیریتآبراشکل


کنند،سیاست

رانیمی

ازآبحکم
میدهند و درنهایت مطالعة نظامهای دانش متعدد و اغلب متعارضی که کنشگران مختلف

هایدانشدریکدستهبندی


یابند.ایننظام

هادراینمیدانحضورمی

درگیرآببااتکابهآن
شوند.همچنینبینشهای


اولیهبهدودستهنظامدانشمحلیونظامدانشعلمیتقسیممی
دستمیآورندنیز


هایمرتبطباآببه

شناسانباکارمیدانیدرمیدان

هانسان
نگارانهایک


مردم
ازدیگرحوزههایمرتبطاست(ارالووکتان .)2۱۰۱،

ایمیدانیدرهندباتلفیقنقشمعرفتیوکنشگرانة


)درمطالعه
پاتاکونیکتر(2۱۰1
ناسیمیتوانددرمطالعةپالستیک،

پردازندکهانسانش


هاییمی

شناسی،بهبررسیحوزه

انسان
بهمنزلة امری پارادایمیک و مسئلة زمان حاضر درپیش گیرد .حیات اجتماعی پالستیکها و

چرخةزندگیآنهادرتولید،مصرف،گردش،توزیع،بازیافتوتجزیه،هریکمجزایابهشکلی
جامع در کنار یکدیگر ،پایة تحلیلهای انسانشناختی را میسازد .در این باره ،انسانشناس
نقشی دوگانه برعهده دارد .از یک سو تسهیلگری است که میتواند نهادهای مردمی
محیطزیستی و صنایع پالستیک را برای کاهش خطرات بهداشتی انسان و محیط ،همراستا

کردهودرفرایندطراحی،اجراونظارتباهدفکاهشخطراتپالستیکبازیگریکندواز
سوی دیگر ،نقش معرفتی خود را در توضیحدادن و روشنکردن موضوعات پیچیدة حیات
اجتماعیپالستیکایفاکند.موضوعاتیمانندروشنکردنمعیارهایمتنوعدربارةاستفادهاز

آب ،اثر کربن و آلودگی زیستمحیطی ،اولویتبخشی به جنبههای آسیبشناختی و ارائة
بدیلهای متناسب با زمینههای محلی و پاسخگو به نیازهای محلی .وجه دیگر مشارکت

انسانشناسی در مطالعة پالستیک و نهفقط پالستیک ،مطالعة ذینفعان متنوع است.

هایذینفعانمختلفاز


ارائهدهندتابرداشت
اندازهایاجتماعی 


توانندچشم

شناسانمی

انسان
سیاستهای مسئولیتپذیری دربارة هریک از چرخههای حیات پالستیک مشخص شود.

متصدیان صنایع پالستیک ،سیاستگذاران ،مصرفکنندگان ،جمعآوران پسماندها و اعضای
گروههای مردمی از جمله ذینفعانی هستند که بدون توجه به چگونگی مشارکت آنها در

چرخة پالستیک و فهمی که از آن دارند ،هرگونه مداخله در راستای کاهش پیامدهای
زیستمحیطیمحکومبهشکستاست.


چرخش گونهای در مردمنگاری
شناختی،کههمزمانهمروش،همبصیرتوهم


عنوانساختارمحوریکارانسان

نگاریبه

مردم
زیستدارد؟دراینباره


شود،چهموضعیدرمطالعةمحیط

شناختیمحسوبمی

کنشانسان
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انسان

میتوان از چرخش گونهای در مردمنگاری نام برد که سنتی به نام مردمنگاری چندگونهای۰

شکل داده است« :ژانر جدیدی از نوشتن و پژوهش در انسانشناسی» (کرکسی و هلمریش،
ایرویکردیفراانسانیدرانسانشناسیاجتماعی -فرهنگیاست


نگاریچندگونه

).مردم
2۱۰۱
اجداازگونههایغیرانسانیکهدرزندگیانسان

کهمدعیآناستکهنمیتوانیمانسانیتر

رسمیتشناختن


محور،به

هایتفکرانسان

حضوردارندبفهمیم.تأکیداینرویکردبرمحدودیت
عاملیت گونههای غیرانسانی و ادغام اجتماعی ،تاریخی و بومشناختی آنها ،درون شرح و
هاشکلدادهاند(الک.)2۱۰2،


ودیگرگونه
هاییاستکهانسانها


هایزندگیدرمحیط

تبیین
عنوانبخشیازیکچشمانداز،


شناسیبه

تاپیشازاین،موجوداتغیرانسانیدرحواشیانسان
ایآنهادرمرکزصحنه


نگاریچندگونه

غذابرایانسانیانمادهاحضورداشتند،امادرمردم
کروبها کهزمانیبهیکزندگیسادهوعادی

گیرند.حیوانات،گیاهان،قارچهاومی

قرار می
محدود میشدند ،اکنون زندگی سیاسی و بیوگرافیک دارند .مردمنگاری چندگونهای بر این
تمرکزمیکندکهچگونه معیشتارگانیسمهانیروهای سیاسی ،اقتصادیوفرهنگیرا شکل

یمناطقتماسیرامطالعهمیکنند

نگارانچندگونها


گیرد.مردم

هاشکلمی

دهدوتوسطآن

می
که خطوط جداکنندة فرهنگ و طبیعت در آنها شکسته شده؛ جایی که مواجهات میان
هاوکنامهایمشترکیراتولیدکردهاست(کرکسی


هایاندیشمندودیگرموجودات،بوم

انسان
همیتواندارزش
دنبالفهمایناستکهمردمنگاریچگون 

وهلمریش.)2۱۰۱،کیک( 2۱۰2
)به
طبیعترابازنماییکندونشاندهدکهحیوانات،گیاهانودیگرموجودات،جهانراچگونه
محیطیدولتهاونهادهای


هایزیست

هاییکهازپروژه

نگاری

کنند.مردم

سازندودرکمی

می
دادنچگونگیمواجهةاینپروژههابابومیان،


دنبالنشان

غیردولتینوشتهشدهاست،بیشتربه
هاوتأکیدبرایننکتهبودهاستکهحفاظت،فرایندیاجتماعیوپروژهای


انگاشتنآن

نادیده
دادناینشکافاستکهمردمنگاریچیزهایاندکیدربارة


دنبالنشان

سیاسیاست.کیکبه
جهانهای حیوانات ،گیاهان یا چشماندازهای فراانسانی درون مناطق حفاظتشده
زیست 

میگوید .همچنان که زندگیهای فراانسانی ،اشکال متنوع عاملیت و اثربخشی طبیعت و

2
مردمنگاری را
ارزشهای آن را نادیده میگیرد .بر همین اساس ،کیک مفهوم وحشیکردن  

جهانهای متنوع
مطرح میکند که به معنای پرکردن منظر متنی مردمنگاری با زیست 
فراانسانی ،طبیعت و حقایق سیارهای بحران بومشناختی است .هدف آن ،نوشتن ارزشها،
نگاریها و واردکردن این جهانهای طبیعی درون

کنشگران و اطالعات فراانسانی در مردم
داستانگوییمتناستتاعاملیتطبیعترانشاندهد .

Multispecies Ethnography
Wilding

1
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نقشهای انسانشناس :رویکردهای انسانشناسی به مسئلة محیطزیست
یک انسانشناس در مواجهه با مسئلهای محیطزیستی آن را چگونه میبیند و در پیگیری
دنبالفهمچهمسائلیمیرود؟کریتوهمکاران()2۱۱2برایپاسخبه


زیستیبه

مسئلةمحیط
این پرسش نقشهایی را مطرح میکنند که یک انسانشناس میتواند در چنین مطالعهای
هاییهستندکهدریکمطالعةانسانشناختیدر


هاوسویه

صریحدامنه
هابهدنبالت
بپذیرد.آن 

شناسبهمثابةتفسیرگر،مترجم،کنشگر،مدافع،آموزشگر،


زیستوجوددارد.انسان

بابمحیط
۰
تسهیلگروواسط.رویکردکنشگرایموردنظرکریتکهباکاریمیدانیدرجمهوریساخا 

است،باتوسعةمدلهایفرهنگیتأثیراتمحلیتغییرات

درشمالشرقسیبریتقویتشده
هایدانشعلمیغربیتداوممییابدوباانتشار


شود،باپرکردنشکاف

اقلیمیجهانیآغازمی
اطالعات و استفاده از آنها برای توسعة راهبردهای سازگاری ،پیشنهادهای سیاستگذارانه و
گیرد.نقشهایبرشمرده،همگیدرارتباطیمنطقیبایکدیگرند


هایهواداریپایانمی

جنبش
ایکهتاریخچةآنبهبحثهایی


هاییازیکمنظومةفکریهستند.منظومه

کههریکبخش
شناسیحولبحثبازنماییدردهههای2۱و2۱میالدیمطرحشدند.


گرددکهدرانسان

بازمی
نگاریهایکالسیکهموجودداشتند.


هادرمردم

هرچندبرخیازآن
مسئلة صدا
صدابخشیدنبهنیروهایمختلفوگاهمتعارضدریکمیدانازکارویژههایاساسییکمتن

شناسیرادردووجهمعرفیمیکند.


)بحثصدادرانسان
مردمنگاریاست.آپادورای۰122( 2

شودومتنمردمنگارانهایجادنوعی


دهیمی

وگوسازمان

سو،کارمیدانیبراساسگفت
ازیک 
نظم خالقانة گفتوگوهایی است که در میدان صورت گرفتهاند؛ درنتیجه مسئلة صدا مسئلة
گوناگونیوبازنماییاستواینکهمتنتاچهحدموفقشدهاست،واقعیتمیدانیرااززاویة
صداهای مختلف و روایتهای مختلف بازنمایی کند .ضروری است مردمنگاری بهمثابة متنی
چندصداونهیکنواختمدنظرقراربگیرد.ازسویدیگر،مسئلةصدامسئلةقدرتاست.چه
قدرتی که یک مردمنگار در بازنمایی صداهای دیگران دارد ،زمانی که نوشتن متن را آغاز
میکندوچهقدرتیکهدریکمیدانبهشکلینامتوازنتوزیعشدهاستوصداهاییرادر

حاشیه برده و صداهایی را در بطن میدان بهعنوان سخنگویان اصلی نشانده است .در
بودن،توجیهگربسیاریازموضوعاتیاست


زیستنیزتوجهبهچندصدایی

شناسیمحیط

انسان
که انسانشناسان در بررسی چالشهای محیطزیست به آنها پرداختهاند :توجه به ادراکات
Sakha Republic
Appadurai

1
2

شناسیزیستمحیطی؛مروریبرموضوعات،رویکردهاوکاربردها 22۰


انسان

زیستودخیلکردن


ایوصدایخودطبیعتومحیط

ندگونه
کردنمردمنگاریچ


محلی،مطرح
هایدیگریاستکهیکانسانشناس


هایحفاظتی.بحثصدامبدأنقش

مردممحلیدرپروژه
میتواند در چالشهای زیستمحیطی بپذیرد .نقش مدافع نقشی است که با آگاهی از

چندصداییوچندروایتیبودنمیدانامکانتحققمییابد.دفاعازمردممحلیوتنوعمعنایی

کردناینتنوعاتدرپروژهها،گشایندةنقش


محیطیوتالشبرایدخیل

حولمسائلزیست
هایتسهیلگریکهمبتنیبرروشهایمشارکتیاست(چمبرز۰110،


ارزش
تسهیلگریاست.
و  ،)۰110ارتباط وثیقی با رویکرد انسانشناختی محیطزیستی در مطالعة موضوعات مورد
عالقة خود خواهد داشت .اینکه واقعیت چه کسی بهحساب میآید (چمبرز )۰112 ،و اینکه
اولویت با چه کسانی است :متخصصان یا کاربران (چمبرز .)2۱۰0 ،به چالشکشیدن درک
سانانگار کهدر بخشاول مرورشد (فاگوندس،)2۱۰1،ذیلبحثچندصدایی
مدیریتییک 

مطرحمیشود .

ترینچالشهادرفرایندهایتسهیلگریو


نفعانمختلفومتعارض،یکیازکلیدی

بحثذی
کندکهطرحهابرایکیستومنافعومضارناشی


چندصداییاستکهاینپرسشرامطرحمی
هایمختلفتقسیممیشود.همچنین


هاباچهتوزیعیمیانافراد،اجتماعاتوسازمان

ازآن
نگرشیکهبهنهادهایدولتیدرجوامعوجوددارد،ازدیگرابعاداینمسئلهاستکهفرایند
ایکهمردممحلیازپروژههای


دهد.تجربه

هاراتحتتأثیرقرارمی

آمیزطرح

اجرایموفقیت
پیشین دارند ،بهویژه نوع رفتار کارگزاران و نتایج آنها بر میزان مشارکت و پذیرش یا عدم
شناسیمحیطزیستیترسیممیدان


هایانسان

راست؛درنتیجهیکیازکارویژه
پذیرشتأثیرگذا
قدرتوجایگاهذینفعاندرآناست.بهاینمسئلهبهویژهدردوموردازمقاالتمرورشده

بهصراحتتوجهشدهبود(بیرل2۱۰2،؛پاتاکونیکتر .)2۱۰1،

زنجیرههای مقیاسی و معرفتی
شناسیبارویکردچندعلیتیآندرتبیینتکمیلمیشود.این


چندصداییبودنرویکردانسان
امر خود به دو رویکرد منتهی میشود :رویکرد جامعیتبخشی به تبیین با دخیلکردن
سویههای مختلف اثرگذار و اثرپذیر یک پدیده و دیگری در وجه آسیبشناختی و نگرش

شناسیمحیطزیستی،ذیلرویکردجامعیت،

کاربردیدربررسیآنپدیده.درمطالعاتانسان
منطقهای -محلییکیازنکاتکلیدی

توجهبهزنجیرةفضایی -زمانیمیانسطوحجهانی -
هایسیاسیواقتصادیآنهادرسطوحجهانی


محیطیوسویه

هایزیست

گیریپدیده

است.ره
و محلی ،همزمان از معیارهای جامعیت مطالعه در این حوزه محسوب میشود؛ برای نمونه
کردنمباحثمرتبطبانظاماقتصادجهانیوجهانیشدن،بهارزیابی


)بادخیل
کاراباسا(2۱۰1
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ایدرترکیهمیپردازد.انواعمختلفتعامالتیکهفرهنگمحلی


محیطیجزیره

تغییراتزیست
میتواند با جریانهای مختلف مالی ،فناورانه ،جمعیتی ،رسانهای و فکری (آپادورای)۰112 ،

هایزیستمحیطی


داشتهباشدوتغییراتیکهپیایندچنینتعامالتیخواهدبود،برنوعچالش
شناسیکهازویژگیهای


ایانسان
آننقطةجغرافیاییتأثیرگذارخواهدبود.ظرفیتبین 
رشته

ستکمکمیکندتادرتبیینچرایی

شناسانمحیطزی


شود،بهانسان

اساسیآنمحسوبمی
وقوع چالشهای زیستمحیطی ،افق وسیعتری را درنظر بگیرند .چنانکه بیرل ( )2۱۰2در
هایزیستمحیطیجزایراقیانوسیهبهتغییراتاجتماعیاینجزایر،خاصهفرایند


تحلیلچالش
زندگیمیپردازد.ارالووکتان


شدنونوسازی،رشدجمعیتوالگوهایمصرفوسبک

شهری
محیطیازنقشیکهمطالعاتمردمنگارانه


هایزیست

چالش
راهحل»
()2۱۰۱نیزباتمرکزبر« 
رشتهای داشته باشد ،سخن میگویند .آنها در پی معرفی
میتواند در ساخت رویکردی بین 

حلهایفناورانه،اقتصادی،بوروکراتیکوسیاسی،همراهتطبیق
رویکردیهستندکهدرآنراه 

بازمینهوبافتارخاصهرمنطقهبتوانندبامسئلةجهانیآبروبهروشوند .

از سوی دیگر در وجه آسیبشناختی ،انسانشناسان بهدنبال علتشناسی چندبعدی
محیطیهستند.آسیبشناسیاجتماعیدرپی


هایزیست

هایچالش

پذیری

هاوآسیب

آسیب
)استکهبهمعنیرهگیریعللیاستکهبه

علتها»(اسمیت2۱۰2،
هایعلتهای 

فهم« 
علت
شرایط آسیبشناختی قابلمشاهده در جامعه منجر شده است؛ پیشرفتن هرچه عمیقتر در
تر.وجهکاربردیمطالعاتانسانشناسی

هایعمیقتروساختاری


هاورسیدنبهعلت

سلسلةعلت
آسیبشناسیاجتماعیبه

شناختیآنمیتواندمطرحشود .


زیستیدرپیوندباوجهآسیب

محیط
حوزهای از دانش ارجاع میدهد که با اصطالحات دیگری مانند «مسائل اجتماعی»،

وبیسازمانیاجتماعیهمراهاستکهعموماًبهشکل
شناسیوانسانشناسیکاربردی 


جامعه
مترادف بهکار میروند (شاترلند .)۰102 ،بولینگ ( )2۱۰1در توصیف رویکرد انسانشناسی
هایناشیازتغییراتاقلیمیمیپردازد


شناسیچندبعدیآسیب

زیستیبهضرورتعلت

محیط
آمیزراطرحمیکند.


هایخشونت

ومسائلیمانندفقیرسازی،مهاجرتودرگیری
انسانشناس بهمثابة مترجم
نقش مترجمی انسانشناس نقشی است که ازجایگاه او بهعنوان واسط میانمیدان و دانش
شناسمحیطزیستدانشتغییر


خیزد.انسان

گذارانبرمی

رسمیومیانمردممحلیوسیاست
هایآنرابرایحضوردرمیدانوتعاملبامردممحلیبهزبانآنهاترجمه


اقلیموسنجه
کندوبهکمکآنبهارزیابیدانش


کند،واکنشودانشمردممحلیدربارةآنرادریافتمی

می
هایجدیدیمیپردازدکهحاصلبینشحضوردرمیدانومواجهه


مرسوموشایدطرحدیدگاه
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انسان

بادانشمحلیاست.درنتیجه،اوابتدادانشعلمیموجودرابهاقتضائاتمیدانیترجمهمیکند

تا در گفتوگو با میدان آن را به اشتراک بگذارد .سپس دانش محلی را که نتیجة تجربة
مستقیم تغییر اقلیم از سوی مردم محلی است ،به ادبیاتی ترجمه میکند که در متن
مردمنگاری بازنمایی میشود .از سوی دیگر ،نقش مترجمی انسانشناس در فرایند

)آنراحاویسهمرحلهمیداند.ابتدا

گذارینمودمییابد.امریکهبولینگ(2۱۰2


سیاست
یهایتغییراقلیمومفاهیممرتبطباآندرسطحجهانی،سپستحلیلچگونگی
مفهومپرداز 

هادرموقعیتهای


هایملیودرنهایتترجمةاینمفاهیموسیاست

هابهسیاست

تبدیلآن
شناسیبرایترجمةمفاهیم،سیاستهاودانشمحلی


محلیمختلف.بااینحال،پویشانسان
نمیتواند پویشی خطی باشد که از جزئی آغاز و به جزئی دیگر ختم شود .درمقابل پویش

تواندمطلوبشمردهشودوبابینشوتاریخانسانشناسینیزسازگاریبیشتری


ایمی

چرخه
داشته باشد؛ جایی که مفاهیم به میدان عرضه میشوند و میدان مفاهیم را اصالح میکنند.
هازاینرابطةگفتوگوییباشندکهخودبایدوارد

هامیتوانندبرخاست


گذاری

همچنینسیاست
گفتوگو با میدان شوند .جایی که نقشهای مترجمی ،واسطهگری ،تسهیلگری و کنشگری

شناسیکیمیشوند .


انسان
انسانشناسی زیستمحیطی کاربردی 
محیطیپرداختهایمکهبه


شناختیدرمباحثزیست

دراینبخش،بهوجوهیازمشارکتانسان
هایزیستمحیطیداشتهباشد.ضمن


هاوبحران

توانددرچالش

گرددکهمی

نوعکاربردیبازمی
بندیهای کاربرد در
بحث کوتاهی دربارة ریشههای مدخل کاربردی ،به انواع مختلف صورت 
محیطی،موضوعاتوحوزههاینفوذآنودرنهایتمالحظاتیکهدراین


شناسیزیست

انسان
وجودداردپرداختهایم .

باره
هایواقعیبرایجهانیپایدارتروعادالنهتربوده


شناسیهموارهدرحالکشفامکان
« 
انسان
هاوفرانسبوآسدربرطرفکردن


است.ازکاراولیةلوئیسهنریمورگاندربابحقوقبومی
تصورغلطعمومیدربابمفهومنژادتاکارلوراتامپسوندرنیمةقرنبیستمکهتالشداشت
محیطیقبیلههوپیرابهبودبخشدتانمونههایمعاصرتریهمچون


شرایطاجتماعیوزیست
هایشکارمیکند،

نانسیشپرهیوزکهبررویمحافظتازحقوقانسانیابتداییاطالع 
رسان

امهریزیرا
ایدهگنجاندنچشماندازهایمردمکوهستانیدرتوسعهپایداروبرن 

رابرترودزکه
ترویجمیدهدوشهادتحقوقیودفاعیکهاوژنهونازحقوقمعیشتیسنتیقبایلبومی

کند،درهمةاینمواردانسانشناسی،سنتیدیرپادرارائه

آمریکادر  Pacific northwest
می
زیستمحیطیدارد»(الکیرووتتو .)2-۰:2۱۰۹،

حلهاییبرایمسائلاجتماعی-
راه 


هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
220

شناساندرموضوعاتموردمطالعهشان،نگرشی


هایبحثمشارکتومداخلةانسان
ازری 
شه
استکهبهجایگاهیکدانشمندوجوددارد.اینکهآیابایدمشاهدهگریبیرونیبودوفاصلةخود

راباموضوعومیدانحفظکردیابایدبهمیدانمتعهدبود.برخیمشارکتدرمسائلاخالقی
را،بهویژه درمواردیکهحقوقمردممحلیموردمطالعهمحلبحثاست،وجهیطبیعیاز

دانند.برخینیز،ضمنترجیحمشاهدهگری


منزلةتحلیلگرجامعهمی

شناسبه

نقشیکانسان
منفصل ،هرگونه دخالتی در تغییرات اجتماعی را ناسازگار با تحلیل جدی میدانند .میلتون
شناختینهانسانشناسانرابه


کندکهنظریةانسان

نهاستداللمی
()2۱۱2درتوضیحایندوگا
کندونهمانعآنمیشودتاچنینموضعیبگیرند.بهگفتةاو


اتخاذموضعاخالقیموظفمی
مشارکتدرکنشگریهایمدافعانهکامالًبااصولنظریةانسانشناختیتطابقداردوضرورتی

ناسرابهمنزلةتحلیلگرفرهنگبهجداشدنازموضوعاتاخالقی

درآنوجودنداردکهانسانش

ملزمکند.هرچندبههماناندازه،ضرورتیانسانشناسرابهاتخاذیکموضعاخالقیخاص

ملزمنمیکند.


حوزههای کاربرد
محیطزیست

محیطی،چشماندازیکهاینرشتهبهرابطةانسان -


شناسیزیست

درحوزةانسان
دارد،همدربرگیرندةفهمتبیینیتغییردرمحیطزیستاست(کهدرآنبهمطالعةفرایندهایی

میپردازد که فعالیتهای انسانی و تغییر زیستمحیطی را به یکدیگر متصل میکند) و هم

حلهای
شود؛بنابراینراه 


هاییاستکهبهاینتغییراتدادهمی

هاوپاسخ

واکنش
شاملفهم
هایمدیریتیزیستمحیطیازجملهمواردموردمطالعه


هایاجتماعیونظام

سیاسی،جنبش
شناسیزیستمحیطیکاربردی


توانانسان

)؛درنتیجهمی
است(کریتونوتال 2۱۰2،ب۹12:
حلهایموجودونقدوبررسی
دومدانستکهدرآنمطالعةانواعراه 

رامتمرکزبراینوجه 
آنها راه را بر کنشگری فعاالنه انسانشناسی میگشاید .مهمترین پرسشهای پیشروی

انسانشناسی زیستمحیطی کاربردی ،دامنة گستردهای از مسائل اخالقی و عملگرایانه را

انسانشناسان در برابر شرکای پژوهشی آنها (و اساساً
دربرمیگیرد؛ از واکنش و مسئولیت  

گریازبینشهاییکه


قبولوجودشرکایپژوهشی)تاچگونگیترجمه،دفاع،آموزشومیانجی
ترینضربههای

میتوان درفرایند کارکردن باجماعتهاو مکانهایی بهدستآورد کهسخت

تافهمپیچیدگیهایزندگیروزمرهمتأثرازتغییر

تغییراقلیمبرپیکرآنهاواردشدهاست

اقلیم،ازچگونگیترجمةدانشبهکنشتاچگونگیترجمةآسیبپذیریبهتوانمندشدن،از

چگونگی برقراری ارتباط میان بینشهای انسانشناختی و سیاستگذاران دارای نفوذ تا
بحثها(کریتونوتال2۱۰2،
چگونگیطرحدعاویانسانشناختیبرایمشارکتبیشتردر 
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انسان

الف .)۰۱ :اصل اساسی انسانشناسی زیستمحیطی کاربردی ،پذیرش این استدالل است که
مسئولیت انسانشناس نه فراهمآوردن چشماندازی از زندگی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
ایندیدگاههاو

چالشکشیدن


اندازهایعلمی،بلکهدربه

هاوچشم

ها،دیدگاه

برایتأییدمدل
مدلهای علمی و پژوهش دربارة رابطة آنها و واقعیات فرهنگی زیستهشده است (کریت و

نوتال2۱۰2،ب .)۹12:
انسانشناسی و پیوند آن با بیرون از آکادمی با نامهای متفاوتی مشخص میشود:

۹
2
۰
،انسانشناسیدرگیر ومردمنگاریانتقادیکه

،انسانشناسیکاربردی

انسانشناسیعمومی

هرکدام تعاریف ،حوزة کاربرد و نفوذ متفاوتی دارند .در انسانشناسی زیستمحیطی کاربردی،
هامیپردازیم.

بندیآنراترسیممیکنندکهدرادامهبهآن


هابخشیازصورت

هریکازاینسنت
شناسیدرگیرراباویژگیهایهمکارانه،نقادانه،بازتابنده،پرکتیکال


)انسان
بستمن(2۱۰۹
(به این معنا که متمایل به موفقیت اهداف مشترک است) و ارزشمحور (به این معنا که
درگیربودن مبتنی بر فهم مشترکی است که شیوة خاصی از زندگی را بهتر از دیگر شیوهها
کندکهدرسطوحمختلفدانش،بازنماییها،زمینةمادیووضعموجود


پندارد)توصیفمی

می
متمایل به تغییرپذیری است .همچنان که بیشتر به شکلی خودآگاهانه تالش میکند علیه
نابرابری قدرت ،بهجای تقویت آن عمل کند .این تعریف از انسانشناسی درگیر خواستار
مواجهه،دفاع،کاراکتیویستیوگرایشیاخالقیبهتغییراجتماعیازسویانسانشناساست.

شناسیدرگیربراینمونهدرمقایسهبامردمنگاریانتقادی،


بستمنوجهممیزةانسان
بهنظر
تأکید بر همکارانهبودن آن است؛ امری که بهویژه در پروژههای زیستمحیطی بخش
جداییناپذیری از کار است .درنهایت ،بستمن با معرفی ده کلیدواژه که از مفاهیم نظری

انسانشناسی استخراج شدهاند ،چارچوب مفهومی انسانشناسی درگیر را معرفی میکند:

گرایی/مردمنگاری،ترجمه،قیاس(نا)پذیری،تعهد،نقد،سابجکتویتی،جریانیاگردش،


تجربه
ها/تخیل.فراتررفتنازنقدفرهنگیغیردرگیربهدنبال


نوظهوروانباشتی،بدیل
گسستگی]،امر[
هایعملیوقرینموفقیتهمساز


اطرح،تحلیلوبازتعریفامکان
آناستتاانسانشناسیراب
شناساندرساختنجهانبهمنزلةیک


)کهبهبررسیمشارکتانسان
کند.الکیرووتتو(2۱۰۹
پردازند،خواستاراینهستندکهبافرارفتنازنقشهایمعمولانسانشناساندر

اکوتوپیا  0
می
کنندگانفعالپروژههایاکوتوپیایی


هامشارکت

زیفرهنگ،آن
شناخت،توصیف،تحلیلوواسا
وحتیخالقانآنهاباشند .
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موضوعات کاربرد
وینتروپ ( )2۱۰۹بهعنوان یک انسانشناس زیستمحیطی که بیرون از نهاد آکادمی و در
پروژههای کاربردی در ایاالتمتحده کار میکند ،مسائلی عملی را که انسانشناسی

گونهبرمیشمارد:حفاظتازاقتصادهایمعیشتیکه


شود،این

هادرگیرمی

محیطیباآن

زیست
با توسعة انرژی به چالش کشیده شدهاند ،طراحی برنامههای حفاظت از تنوع زیستی که در
هاحمایتمیشودوهمچنینیافتنراهبردهای


هایمحلیازآن

جایتضعیفجماعت
آن 
هابه

محیطی.اوباارائةدستهبندیکلی،چهارحوزة


یبرایسازگاریباتغییراتزیست
متناسبمحل
کند:بخشمنابع(آب،شیالت،دامپروری)،


محیطیراطرحمی

شناسیزیست

ایفاینقشانسان
نظامهای مدیریتی (مدیریت مشترک ،منابع مشترک ،نظامهای تصدیگری زمین و اعمال

محیطی(عدالتزیستمحیطیو


معیشتی)،حقوقواخالقزیست
محلیبرایمدیریتمنابع
بهویژه اثر آن بر سالمت ،حقوق فرهنگی مرتبط با تغییرات زیستمحیطی و حقوق مالکیت

فکری بهویژه دانش بومشناختی سنتی) و عوامل تغییر یا واکنش به تغییرات (تغییر اقلیم،
فجایعطبیعی،ازدسترفتنگونههاوحفظتنوعزیستی،توسعةاقتصادیواستخراجمنابعو

آلودگی)(وینتروپ .)222:2۱۰۹،
)ازوجهیدیگرمشارکتانسانشناختیدربابتغییراقلیمراباارجاعبهیک

فینان(2۱۰2
کارمیدانی،دارایسهبعدمیداند.نخستبعدتوزیعیاست.توصیفتوزیعدسترسیبهمنابعو

راهبردهای مدیریت منابع میان جماعتها و گروهها که در آن انسانشناس بهدنبال توصیف
تحلیل معیشتی جماعتهاست تا مواردی مانند عوامل تنشزای محیطی ،داراییهای خانوار
(سرمایة انسانی ،فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیر) راهبردهای بسیج و تخصیص منابع و
پیامدهاییماننددرآمد،امنیتغذایی،سالمتوآموزشرامشخصکند.بعددومنهادیاست.
تحلیل نهادی است که در آن جماعت محلی با نیروهای نفوذ گستردهتری مانند بازارها،
هایدولتیمرتبطمیشود.درتحلیلنهادی،روابطقدرت،اشکال


هایسیاسیوسازمان

نظام
تمداخالتبیرونیبهبحثگذاشتهمیشوند.

وابستگی،اعوجاجاتبازارمحلیوجهانیوتأثیرا
بهبیانیدیگر،اینبعدبرمجموعهمنابعومداخالتیمتمرکزاستکهفراترازظرفیتخود
جماعت هستند ،همانند کارهای زیرساختی ،فناوریهای جدید از حیث دسترسی و
محلیاست.مدلهای

موجودبودن،منابعاطالعاتوشبکهها.بعدسوم،توانمندسازیمدیریت

توسعة جماعتمحور و راهبردهای مدیریتی اشتراک دارایی ،از جمله رویکردهایی هستند که
بیشترینتطابقرابارویکردانسانشناختیدارند.اینبعدبافرایندسازگاریباتغییراتاقلیمی

همراهاستومیتوانآنرانوعیسازگاریدانست(فینان.)۰2۹-۰22:2۱۰2،
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انسان

مهمترین موضوع برای انسانشناسی زیستمحیطی کاربردی را شاید بتوان بحث تغییر

هاوبحرانهادامنزده


زیستپدیدآمدهوبهچالش

سوتغییراتیکهدرمحیط

دانست.ازیک
استوازسویدیگر،تغییراتیکهمتعاقبآن،چهبهعنوانپیامدهایمستقیماینتغییرات

زیستمحیطی و چه ناشی از پروژههای مختلف زیستمحیطی ،در زندگی گروههای انسانی

براین،محیطزیستگرایاندرسراسرجهانازتغییراتفرهنگیو


مختلفپدیدآمدهاست.عالوه
هابهدنبالتغییرفهم،نگرشواستفادةمردمازطبیعتهستند.بر
کنند.آن 


اجتماعیدفاعمی
هامیتوانندبرایفهماین


ایاستکهآن

شناسانآورده

کاربردیانسان
همیناساس،مشارکت
تغییرات،مواجهةانتقادیباآنهاوحضورفعالدررونداینتغییراتداشتهباشند .

کنشگران و ذینفعان کاربرد
کتاک ( )۰111در بخش آخر مقالة مهم خود به بررسی تغییراتی میپردازد که برنامههای
زیستمحیطی برای جماعتها و فرهنگها پیشنهاد میدهند .او ابتکارات زیستمحیطی و

ریزیشدة اجتماعی -اقتصادی میداند .او با ارجاع به
تغییرات پیآیند آنها را تطور برنامه 
«قاعدة رومر» که مطابق آن انتظار میرود ،مردم در مقابل پروژههایی که نیازمند تغییرات
ویژهاگردرامورمعیشتیشاننیزمداخلهکند،مقاومت


هاباشد،به

روزمرةآن
اساسیدرزندگی
کنند ،به بررسی انگیزههای کنشگران مختلف پروژههای زیستمحیطی برای اصالح رفتار
ارزشهای دهقانی مواردی انتزاعی مانند آموختن یک شیوة بهتر ،ارتقای دانش
میپردازد « .

بینانهوزمینیاست.آنها


هاواقع

تییادموکراسینیست.اهدافآن
فنی،حفاظتازتنوعزیس
هایبرنجرابهبودبخشند،برایبرگزاریمراسموجشنبهجمعآوری


خواهندبازدهزمین

می
منابعبپردازند،قادربهپرداختمالیاتباشندو...اهدافوارزشهایتولیدکنندگانمعیشتیبا

اهداف و ارزشهای تولیدکنندگان نقدی متفاوت است ،همچنان که با اهداف و ارزشهای
).درنتیجه،نقشانسانشناسیدراینجا

برنامهریزانتوسعهمتفاوتاست»(کتاک۹0:۰111،

هایارزشیمتفاوتیاستکهاهدافکوتاهمدتوبلندمدتمتفاوتوگاه


کردنسیستم

دخیل
داللکتاک،اینمسئلهروشنکنندةجایگاهفرهنگدر

متعارضدریکپروژهدارند.بنابهاست
هاییاست؛چراکهتغییردرمقابلساختارهایموجود،هموارهبهمنزلة


هاوپروژه

چنینبرنامه
میراث اجتماعی -فرهنگی ،رخ میدهد و مسیر و ماهیت آن تحت تأثیر الگوهای اجتماعی-
فرهنگیتعیینمیشود .

لحاظکردن سیستمهای ارزشی متفاوت یعنی حضور همزمان ذینفعان مختلف در یک

زمانی،کهعالوهبرنگرشمتفاوتیکهبهعناصرمختلفدرگیردریکپروژه

موقعیتمکانی -
هاتوزیعمیشود.


محیطیدارند،پیامدهایآنبهشکلینابرابروگاهناعادالنهمیانآن

زیست
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پرسش اساسی پیشروی انسانشناسی در بحث ذینفعان این است که چگونه جماعتهای
محلی ،تصمیمگیران و ذینفعان گستردهتر را برای برآوردن اصول و لوازم پایداری هماهنگ
کنند .بنا به استدالل پونتنی ( )2۱۰2انسانشناسان با فراهمکردن چشماندازی میانفرهنگی
میتوانند در فرایند تصمیمگیری ،مجموعة گستردهای از انتخابها را مطرح کنند .آنها در

هاییکهآنهارابهشکلی


نفعانوهمچنینشیوه

هایبالقوهبرایذی

بازتعریفوگسترشنقش
ایوملیمیتوانندایفاینقشکنند


سودمندکنارهمآورد،درقالبابتکاراتمحلیومنطقه
(پونتنی ۹۰2 :2۱۰2 ،و )۹۰0؛ برای نمونه انسانشناسان از روشهای اقدامپژوهی مشارکتی
(بوتانو پترسون)2۱۰2،وفرایندتبادل مشارکتیدانش(کریتوفدروف)2۱۰۹،استفاده
کردهاند تا دانشی را که مردم محلی از تجربة زیستن در شرایط تغییرات اقلیمی بهدست

آوردهاند ،با دادهها و اطالعات علمی دانشمندان تغییر اقلیم مواجه کنند .این روشها که با

برگزاریرویدادهاییمیانهردوذینفعهمراهبودهاست،درراستاینیلبهفهمیمشترک

تأثیرگذاربودهاست .
درنهایتبایدبهانسانشناسیعمومیاشارهکردکهمسئلةمحوریآنطرحبینشودانش

ستمحیطی،اینمسئلهازاین
شناختیدرحوزةعمومیاست.درحوزةانسانشناسیزی 


انسان
جهتمهماستکهمحیطزیستگراییبهگفتمانیعمومیتبدیلشدهاستومشارکتفعال

انسانشناسان در این گفتمان برای دخیلکردن بینش خود و بیان رویکرد خود ،مستلزم

هاییاستمانندایفاینقشمدافعومیانجی،انتشاریافتههایپژوهشیدر


گرفتنفعالیت

پیش
ها،مردمومدیرانرادرگیرکند،استفادهازروشهای


ترتاحوزةعمومی،رسانه

سطحیوسیع
پژوهشمشارکتیودخیلکردنشرکایپژوهشیکهشاملاعضاییازداخلجماعتورهبرانی

تواننددرسیاستگذاریتأثیرگذارباشند(چارنلیودورهام.)2۱۰۱،


استکهمی

نتیجهگیری
این مقاله بهدنبال بررسی زیررشتة انسانشناسی زیستمحیطی بهویژه با تمرکز بر سه حوزة
موضوعات ،رویکردها و کاربردها بوده است .برای بررسی موضوعات ضمن بررسی مقالههای
تاکنون،مقایسهایمیاناینمقاالتومطالعاتقبلیصورتگرفتتا

منتشرشدهازسال2۱۰2
خصشدن تغییراتی که در موضوعات مدنظر انسانشناسان صورت گرفته ،به
عالوهبر مش 

شکافهای موجود نیز پرداخته شده است .مهمترین موضوعات موردتوجه انسانشناسان در

مقاالتجدید،تداومموضوعاتیاستکهبهشکلسنتیدراینحوزهوجودداشتهاست.بررسی
ایزیستمحیطی،درکناربررسیراهبردهایسازگاریبا

هایمحلیازچالشه


هاوفهم

تجربه
نگارانهبهعنوانروشورویکرد


ترینموضوعاتهستند.بررسیمردم

اینتغییرات،همچنانمهم
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انسان

شناسی،دراینمطالعاتبهمنزلةیکاصلبدیهیحضوردارد.بااینحال


معرفتیاصلیانسان
شناسیزیستمحیطیرا


ایکمیدرمطالعاتانسان
شناسانکاربردینبوددادهه


برخیانسان
نقد میکنند .به استدالل آنها ،حضور دادههای کمی و ترکیب آنها با رویکرد کیفی متون
شناختیبهتعیینالگوهایکلیوترسیمتصویریجامعازروندهایزیستمحیطیکمک


انسان
میکند .بهزعم این دسته از انسانشناسان ،از آنجا که بیشتر مطالعات زیستمحیطی در

گروههایی با حضور متخصصان حوزههای مختلف و بهویژه با تسلط دانشمندان علوم طبیعی

انجام میشود ،ترکیب رویکرد کمی و کیفی به انسانشناسان کمک میکند تا بتوانند
گذاریها داشته باشند (وینتروپ .)2۱۰2 ،در همین راستا،

تأثیرگذاری بیشتری در سیاست
نگاریهایمنتشرشدهازسال ۰122تا 2۱۱2رااز


)درپژوهشیتک
چارنلیودورهام(2۱۰۱
حیث حضور دادههای کمی و دادههای زیستمحیطی در آنها و همچنین گرایش به
سیاستگذاری مطالعه کردهاند .مطابق نتایج این بررسی ،روند استفاده از دادههای کمی و

نگاریها در این سالها کاهشی بوده است .از سال  2۱۱2تا 2۱۱2

زیستمحیطی در تک

کمتریناستفادهازایندادههادر 0۱سالموردمطالعه،مشاهدهشدهاست.درعینحال،از

نگاریهابهمسائلسیاستیتوجهاندکیشدهاست،


دراینتک
سال۰122تامیانةدهة۰12۱
اما از سالهای بعد ،افزایش شدیدی در تمرکز سیاستی مشاهده شده است .در مقالههای
مرورشده در این پژوهش نیز این روندها قابلمشاهده هستند .توجه به سیاستگذاری و
روندهای قانونی در کنار رویکردی کامالً کیفی از مشخصههای این مقالهها هستند .توجه به
سیاست ،آنچنان که در مقدمه نیز آمده است ،یکی از مشخصههای انسانشناسی
محیطیجدیدمحسوبمیشود .


زیست
دیگر مشخصة مقاالت بررسیشده ،در تداوم سنت انسانشناختی ،توجه به گروهها و
ایبودهاست.مطالعةجماعتهاییدرکشورهایجنوبکهبیشتریناثرات


هایحاشیه

جماعت
شناسانزیستمحیطیرا


بیشترینتوجهانسان
محیطیرانیزتجربهکردهاند،


هایزیست

چالش
هایاخیرگرایشیدرانسانشناسیپدیدآمدهاستکه


جلبکردهاست.بااینحالدرسال
مطالعة گروهها و جماعتهای فرادست را تشویق میکند و آن را مکمل مطالعة فرودستان
جوامعوگروههاییکهتحت

محیطیعالوهبر 


شناسیزیست

داند.برهمیناساس،درانسان

می
اند،مطالعةگروههاوجوامعیکهبیشترین


محیطیقرارگرفته

هایزیست

تأثیرتغییراتوچالش
تأثیرگذاریرادرایجاداینتغییراتدارندضروریاست.برهمیناساس،مطالعةفرایندهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در کشورهای صنعتی ،مطالعة دانش فرهنگی گروههایی مانند
گرایان،مدیرانصنعتی،دانشمندان،روزنامهنگاران


زیست

گذاران،محیط

کنندگان،سیاست

مصرف
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زیستمیگذارند،ضروریاست(کریتونوتال،


ونخبگانمالیکهبیشترینتأثیررابرمحیط
2۱۰2ب .)۹11:
بخش مهمی از مقالة حاضر معطوف به رویکردی بود که انسانشناسی به مسئلة
گراییکهدرآنوجهمعرفتیمطالعةانسانشناختیبا


زیستدارد؛یعنیرویکردکنش

محیط
شناسیآمیختهمیشود.درصورتیکهبخواهیمازآنچهدراینمقاله،


گرایانسان

وجهکنش
بهویژه در بخشهای رویکرد کاربردی بحث شده است ،مدلی ارائه دهیم که انسانشناسی

محیطیجامعرانشاندهد،بایدازدستکمسهنوعجامعیتسخنبگوییم :

زی 
ست
شناسبههمراهشرکایمعرفتیخوددرمیدان،بهدنبال


.جامعیتمعرفتیکهدرآنانسان
۰
ارائه گفتمانیاز محیطزیستاست که برواقعیاتتجربهشدهدرمیدانمتکیاست؛زیرا
واقعیات زیستمحیطی واقعیاتی هستند که به شکل فرهنگی تجربه شدهاند و معنا و
مفهومی که نزد گروهها و افراد مختلف دارند ،بسیار متفاوت است .در کنار گفتمانهای
ها،جامعیتمعرفتیمیتواند


علمیموجودوگاهدرراستایاصالحوارائةبدیلبرایآن
هایزیستمحیطیغنابخشد .


درکماراازچالش
شناسعالوهبروجه


شناسدارد.انسان

هاییاستکهیکانسان

معیتکنشیگویاینقش
.2جا
تفسیرگریخوددرمطالعةواقعیاتاجتماعیوفرهنگی،نقشهایدیگرینیزداردکهدر

این مقاله بررسی شدند؛ از جمله نقش مترجمی ،میانجیگری ،تسهیلگری ،مدافع و
آموزشدهنده که همة آنها درنهایت کنش انسانشناختی را برمیسازند .در حوزة

تردارد؛چراکهحوزةمحیطزیست


محیطیجامعیتکنشیاهمیتیویژه

شناسیزیست

انسان
زیستبهمسئلهایاخالقی


ایهمراهباکنشگریاست.همچنینمسئلةمحیط
اساساًحوزه
تبدیل شده است که زندگیهای انسانی و غیرانسانی را تهدید میکند ،چه بهصورت
مستقیم و چه در قالب انواع طرحهای زیستمحیطی که از سوی نهادهای عمومی و
خصوصیاجرامیشوند .

۰
هایزیستمحیطی،اموریجهانی 


.جامعیتمقیاسیدیگرضرورتاینحوزهاست.چالش
۹
گذارند.درانسانشناسی


شوندواثرخودرابرجایمی

شکلیمحلیتجربهمی

هستندکهبه
زیستمحیطی ،مطالعة امر محلی باید با پیوندهایی که اتفاقاً در انسانشناسی

2
شدهاند ،به مطالعة امر جهانی متصل شود .مردمنگاری چندمیدانه (مارکوس،
بینی 
پیش 

۹
یشدن (رابرتسون )2۱۰2 ،از جمله ابزارهایی هستند که در
 )۰112و نظریة جهانمحل 
شناسهستندتاچنینامریتحققیابد.


خدمتانسان
1

Global
Multi-sited Ethnography
3
Glocalization Theory
2

 2۹۰رویکردهاوکاربردها،شناسیزیستمحیطی؛مروریبرموضوعات
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