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 چکیده
شودکههدفنهاییآنشناسیفرهنگیمحسوبمیهایانسانمحیطیاززیررشتهشناسیزیستانسان

محیط بررسیانواعروابطمیانانسانو در منابعحوزةزیستپیرامونشاست. کاوشدر با اینمقاله،

نگرششناسیزیستانسان و رویکردها آن، شناساییموضوعاتمتداول به برایفهممحیطی هاییکه

ایم.برهمیناساس،ساختارهایکاربردیآنپرداختهزیستداردودرنهایتکوششمحیط-رابطةانسان

ت.دربخشنخست،بامرورجدیدترینمقاالتمقالةحاضردربخشبدنهبهسهبخشتقسیمشدهاس

انسان بهزبانانگلیسیدرحوزة بهبررسیبهاین2۱۰2محیطیازسالشناسیزیستمنتشرشده سو،

موضوعاتیازشناسانزیستترینموضوعاتیکهموردتوجهانسانمهم محیطیبودهپرداختهشدهاست.

فرهنگیمحلیچالش تجربة اینچالشمحهایزیستجمله با روندهایسازگاری و مهمیطی ترینها

دهند.دربخشدوم،رویکردخاصیکهموضوعاتهستندکهتداومعالیقپیشیناینحوزهرانشانمی

انسانهایزیستشناساندرتعریفنسبتخودباچالشانسان شناسانمحیطیدارندبررسیشدهاست.

چالش در مشارکت زیستبرای مینقشمحیطیهای تعریف خود برای مختلفی جملههای از کنند؛

تنوعایننقش تسهیلگروکنشگر. میانجی، مترجم، گویایظرفیتیاستکهانسانتفسیرگر، شناسیها

شناسیترینمنابعیکهبهانسانمحیطیدارد.بخشسومبامرورمهمهایزیستبرایمشارکتدرچالش

مشارکتامحیطیکاربردیپرداختهزیست و انواعمختلفکاربردها محیطیشناسیزیستهایانسانند،

شکاف برخی بررسی با نتیجه بخش در درنهایت، است. شده انسانبررسی مطالعات در شناسیها

محیطیارائهشدهکهازسههایزیستشناسیدربررسیچالشمحیطی،مدلیازمشارکتانسانزیست

امعیتکنشیوجامعیتمقیاسیتشکیلشدهاست.هریکازاینسهجزءمحوریجامعیتمعرفتی،ج

است.شناسانبودهجزءدرمطالعاتاینحوزهمدنظرانسان

زیستانسانهای کلیدی:  واژه انسانشناسی بوممحیطی، کاربردی، فرهنگی،شناسی شناسی

ای.نگاریچندگونهشدن،مردممحلیجهان
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 ۰۹11،بهاروتابستان۰1پیاپی،شماره۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش2۱2

 1مقدمه

 محیطی زیستشناسی  تاریخچة انسان

اینتنوعدرواژهزیستدرتاریخانسانمسئلةمحیط شناسی،شناسیروندهایمتنوعیدارد.

گرایش و بامکاتب مواجهه برای خود تاریخ طول در رشته این که شده منعکس هایی

محیطمحیط اهمیت است. گرفته پیش در صورتزیست برای مسئلةزیست بندی

تمرانسان ریشهدر انسانشناختی، میانفرهنگوکز روابطیداردکه فرهنگو شناسیبر

شناختودخیلمحیط هایزیستهموارهیکیازپایهکردنمحیطزیستبرقرارکردهاست.

انسان برایدستهمطالعة مطالعاتهنریمورگان است. بوده اولیه برشناختی بندیجوامع

دنبالمطالعاتبوآسوکروبرکهبهزیستمتکیاست.همچنینمحیط-روابطمیانفرهنگ

پایهزیست-مثابةواحدهایفرهنگیترسیمنواحیفرهنگیبه ایبرایتوسعةمحیطیبودند،

محیط انسانبعدیمسئلة قالببومزیستدر در وشناسی، )بروندیزیو شناسیفرهنگیشد

(.2۱۰2همکاران،

زیستانسان انسان2محیطیشناسی بومو مسئلة۹شناختیشناسی اصلی چهره دو

انسانمحیط زیرشاخهزیستدر دو این هستند. انسانشناسی محسوبهای فرهنگی شناسی

کنندوبندیمیشناختیردهشناسیزیستزمانذیلانسانشوند.هرچندبرخیدومیراهممی

(.بااین2۱۰۹نند)ساتنواندرسون،داشناسیمرتبطمیاولیرابیشتربابخشفرهنگیانسان

زیستروند.برخینیزمسئلةمحیطکارمیتعویضبهحالدربیشترمنابع،ایندوبهشکلقابل

انسان میدر تقسیم جدید و قدیم دورة دو به را انسانشناسی آن، در که شناسیکنند

بوم دهة از که قدیمی۰12۱شناختی دورة به متعلق شد، انسانتمتداول و است شناسیر

زیست دهة از آن محبوبیت عمدة که جدیدتر دورة به مربوط می۰11۱محیطی شودآغاز

 همکاران، و انسان2۱۰2)بروندیزو نیز برخی زیست(. کاربردیشناسی بعد را محیطی

میشناسیبومانسان سنتشناختیدرنظر اینحال، با حولشناختیهایانسانگیرند. ایکه

توانانواعمختلفمی۰اندمحدودبهایندونیستند.درشکلزیستشکلگرفتهةمحیطمسئل

هارامشاهدهکرد.اینسنت

                                                            
 اینمقالهباحمایتبنیادملینخبگاننوشتهشدهاست.۰
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 محیطی شناسی زیست های انسان . سنت1شکل 

 2112منبع: بروندیزو و همکاران، 

هایآنرابایدازدهةمطرحشد،اماریشه۰12۱شناختیطیدهةشناسیبومعبارتانسان

استیوارد۰1۹۱ جاییکه بعدجست؛ بربوم۰به تکیه ویبا مطرحکرد. شناسیفرهنگیرا

شناسیخوددرآمریکایشمالیوبعدهادرآمریکایجنوبی،نخستینانسانمطالعاتمیدانی

.تبیین۰زیستترکیبکرد:هایفرهنگومحیطکنشبودکهچهاررویکردرادرمطالعهمیان

ح محیطفرهنگاز )بهیث گرفته جای آن در که یکرابطهزیستی تنها فرضوجود جای

 اقتصاد(، محیط2جغرافیاییبا روابطمیانفرهنگو فقطیکمثابةیکفرایند)نهزیستبه.

جایمناطقیدراندازةناحیةفرهنگی،مقیاس،بهزیستکوچک.توجهبهمحیط۹بستگی(،هم

(.2۱۰۹فرهنگیچندخطی)ساتنواندرسون،شناسیوتطور.ارتباطبوم0

بومانسان شناسی دهة نظریة۰12۱شناختی و کارکردگرایی نظریة ذیل را خود مسئلة

انسانبندیمیهاصورتسیستم دنبالمطالعةنقشاعمالفرهنگیواعتقاداتشناسانبهکند.

بودند.واحدتحلیلدراینزیستشانبامحیطهایانسانیدرسازگاریدرتواناساختنجمعیت

بوم جمعیت بهسنت، اکوسیستم، و فهمشناختی برای بود. جدا و مجزا واحدهایی منزلة

ازجمعیت2هایبعدی،تعریفراپاپورتبندیمسئلةاینسنتوتمایزشباسنتدههصورت
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راهبوم شناختی ارگانیسممجموعه»گشاست: از بهای که مجموها مشترکدارای ازعهطور ای

هامجموعةمشترکیازروابطمادیرادروناکوسیستمیکهابزارهایمتمایزهستندکهباآن

آنمشارکتمی حفظمیدر کنندکنند، » ۰12۰)راپاپورت، :2۹2 کتاک، نقلاز :۰111به

پرسش20 کتاک(. که تعریفپیشمی۰هایی این برابر برخیدر چالشکشیدن با تا کشد

این پرسشفرضیات کند، طرح سالسنترا )در امروز جهان در اینکه مانند هستند هایی

جریان۰111 که درنوردیده( را فرهنگی فناوریمرزهای اطالعاتو ابزارهایهایمردم، اند،

توانندمتمایزباشند؟باتوجهبهتنوعشدهدرهرگروهتاچهحدمیسازگاریفرهنگیاستفاده

یکاکوسیستمتاچهحدمشترکاست؟ ها،مجموعهروابطمادیدرونفزایندهدرونجمعیت

استروسوارالو)هاتنهادریکاکوسیستمفعالیتنمیامروزجمعیت (ازوجهی2۱۱۹کنند.

پژوهشانسانکلی دستةاصلیتقسیممیشناسیزیستتر بهدو یکدستهمحیطیرا کنند.

شناسانمعناگراییکهپردازندودستةدیگر،انسانرابطهمیشناسانیکهبهزمینةمادیاینبوم

مطابقایندسته نمادینومبتنیبرنماداینرابطهتوجهدارند. شناسیبندیانسانبهوجوه

زمینهبوم به بیشتر میشناختی فناوری مانند مادی دغدغههای با که استیواردپردازد های

حوزهسازگاریدارد.گذاراناینعنوانیکیازپایهبه

گراییمحیطیشاملسیاستشناسیزیستشناختیوانسانشناسیبومهامیانانسانتفاوت

ارزش انسانو مطالعاتدر روشاست. و مقایسه تحلیل، واحد کاربرد، مسئلة شناسیگرایی،

نسبیتبوم هنجار خنثیشناختیبر درحالی بودنارزشیمتکیگراییفرهنگیو است؛ درکه

شود.محیطینظریهوتحلیلباآگاهیسیاسیومسائلسیاسیآغشتهمیشناسیزیستانسان

انسان در زیستتغییرات کلیشناسی تغییرات آیینة رشتةمحیطی خود در که است تری

اند.خاصهتغییرتمرکزکارمیدانیازیکجماعتیافرهنگمنفردبهشناسیپدیدآمدهانسان

چندمی جریانمطالعات با همراه که فراگیری ارتباطات به توجه اهمیت فناورانه،دانه، های

اندوهمچنینمطالعةتأثیرقدرتومنزلتبرواحدهایمحلی.تصویریواطالعاتیپدیدآمده

برشوند.عالوهترتحلیلمیمحیطی،موضوعاتمطالعهدرمقیاسیبزرگشناسیزیستدرانسان

گذارند،بهبازیگرانکلیدیدرتحلیلهاتأثیرمیایکهبرآناصربیرونیها،عنخوداکوسیستم

شدن.هایتحتعنوانجهانیالمللییاجریانهایبینشوند؛مانندسازمانتبدیلمی

شمارد:تعارضمیانگونهبرمیمحیطیرااینشناسیزیست(موضوعاتانسان۰111کتاک)

محیطتوسعه و زیستگرایی )بهگرایی، زیستی تنوع از ارزشحفاظت و حقوق طرح با ویژه

بوم آگاهی بشر(، حقوق برابر در حیوانات و زیستگیاهان خطر ادراک و محیطی،شناختی
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شناختی.ازمیاناینموضوعات،بههایحقوقیونژادپرستیبومنهادوجنبشهایمردمسازمان

نقشکاربردیانسان کتاک، بهمحیطی،شناسزیستنظر مدافعنقشاو یا یکعامل عنوان

ازیکاستکهدردوجهتنمودمی هاییباهدفحفاظتیاسوعاملومدافعسیاستیابد.

محیط وبهبود نیروها سوی از معرضخطر در محلیِ مردم مدافع دیگر، سوی از و زیست

گرایی.زیستگراییومحیطهایمختلفازجملهتوسعهجنبش

 محیطی شناسی زیست ئلة انسانبندی مس صورت

پدیده میان تنش وجود محرکاگر از را شکلها اولیه بدانیم،های علمی مطالعة گیری

هایمحلیوپروژهپردازد:تنشمیانمعیشتمحیطیبهسهنوعتنشمیشناسیزیستانسان

تنشمیانجماعتزیست حیاتمحیطی، و تنشمیانشیوهها وهایسنتیزندگیوحشو

اینسهنوعتنشرامی2۱۰2مدرنیته)کوپنیناوشورماناومیت، توانگسترشدادوابعاد(.

تنشاولتنشیاستکههنگاماجرایپروژهدیگریبرآن افزود. محیطیمیانهایزیستها

انگاشتندهد.نادیدهکنندرخمیمحیطیخاصیزندگیمیمجریانومردمیکهدرپهنةزیست

پهنههایشیوه این در زندگی بیفرهنگی ذیها، به بیتوجهی و محلی بهنفعان توجهی

اینپروژهپیامدهایکوتاه از بلندمدتتغییراتحاصل دالیلمدتو از زندگیساکنان بر ها

محورجایدادکهدرتوانذیلرویکردوتفکرانساندادناینتنشاست.تنشدومرامیروی

تنشسومتنشزیستنادیدهگرفتهمیهادرمحیطیونقشآنآنموجوداتغیرانسان شود.

چالش در نقشیاستکه و اخیر دهة چند تغییراتجهانیآندر هایمیانسبکزندگی،

خوبیتواندرمطالعاتمرورشدهبهمحیطیدارد.اینسهنوعتنشرادرادامةمقالهمیزیست

رویکردانسان میمشاهدهکرد. اینجمالتمیلتونتوانبهشناسیرا مشاهدهکرد:۰خوبیدر

ماشناسانمیانسان» به دانشمندان آنچه به چرا بپرسند: سؤاالتیرا و درنگکنند خواهند

هاییمبنایاینشماریم؟چهنوعفرضهاودرختانرامهممیگویند،معتقدیم؟چرانهنگمی

هایفهمصفهمجهانچهتفاوتیباشیوهادعاهستندکهزمیندرخطراست؟اینشیوةخا

دیگرفرهنگ آنجهاندر داردوچرا متفاوتها «اندها 2۱۱2)میلتون، میلتون)2: .)۰11۹،

اصلی2۱۱2 سهشیوة کهانسان( مسائلزیستشناسیمیرا محیطیمشارکتکند،توانددر

 کند:معرفیمی

شناسیانسانی؛منزلةبومشناسیبهزیستیاانسانمحیط-.مطالعةروابطانسان۰

محیطی؛منزلةتفسیرگرانچندفرهنگیدانشوعملزیستشناسانبه.انسان2

عنوانیکابژةتحلیل.ایفرهنگیبهمنزلةپدیدهگراییبهزیست.مطالعةخودمحیط۹
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عنوانهاستکهمبتنیبرتعریفیاستکهازفرهنگب۹و۰ویژهبرموردتأکیدمیلتونبه

انسان اصلی میکارویژه ارائه درشناسی که فرهنگ از تعاریفی به مراجعه با او دهد.

کندکهدردوشکلشناختیمعرفیمیاند،فرهنگرامکانیسمیبومشناسیمطرحبودهانسان

می واسطی و وسیله را فرهنگ یکی دارد. وجود بهاصلی مردم که باداند آن کمک

برایملمیزیستشانتعامحیط که را آنچه فرهنگامریضروریاستتا ایننظر، از کنند.

محیطپیرامونی نیازمندنداز واسطیشانبهحفظخود وسیلهو فرهنگرا دوم، دستآورند.

شوند.تفاوتمیانایندو،بهزیستشانسازگارمیکندکهمردمازطریقآنبامحیطمعرفیمی

محی به که است قدرتی میطمیزان داده نسبت انسانی جامعة توسعة در اولیزیست شود.

میمحیط درنظر انسان معیشتی منبع را کهزیست دارد داللت نکته این بر دومی و گیرد

دهد.بهنظردهد،آنراشکلمیزیستباشرایطیکهبرسرراهجامعةانسانیقرارمیمحیط

فرهنگبه اگر شمیلتون، دیده سازوکاری بهمنزلة مردم که محیطود با زیستشانکمکآن

شناسیانسانیاست.کنند،درنتیجهخودمطالعةفرهنگ،مطالعةبومتعاملمی

انسان درنهایت که موضوعاتیرا شکلیخالصه به بخواهیم محیطیبهشناسانزیستاگر

پردازند،بیانکنیم،بایدبهمواردزیراشارهکرد:هامیآن

کنونیانسانهایتامیانکنش درمحیط-ریخیو چه معنایفیزیکالو در زیست)چه

سازگاری آن(، نمادین زیستمعنای تغییرات و فرهنگی بازیگرانهای تعدد محیطی،

دانشزیست محیطمحیطی، با مرتبط فرهنگی زیستهای اخالق تنوع وزیست، محیطی

زیستارزش عدالت آن، فهمهای و درک امحیطی، متعدد زیستهای تغییرات محیطی،ز

زیستارزش محیطهای دین، و ومحیطی کمیابی مهاجرت، مانند مسائلی و شهری زیست

(.0و2۱۰2:۹سالمت)کوپنیناوشورماناومیت،

 ها و مسئله پرسش
محیطیصورتگرفتتاشماییکلیازروندها،شناسیزیستدراینمقاله،مرورادبیاتانسان

دستآمد.شیوةمرور،مروررواییاستکهدرهاورویکردهایاینحوزهبهموضوعات،دغدغه

مقاله آن سال از منتشرشده جمع2۱۰2های انگلیسی زبان شدهبه مقاالتآوری اند.

یکیازحیثموضوعیکهبهآنپرداختهبندیشدهدوحیثدستهشدهازآوریجمع اندواند.

داشته موضوعات بررسی در که رویکردی و نگرش حیث از جامعدیگری بررسی برای اند.

برجدیدترینمقاالت،بهسایرمنابعنیزرجوعشدهمحیطیکاربردیعالوهشناسیزیستانسان

پرسش درنتیجه ایناست؛ که آنهایی به پاسخ پی در رامقاله آن کلی مسئلة و هاست

عبارتمی جدیدترینکوششسازند، رابطهشناسانزیستهایانسانانداز: مطالعة محیطیدر
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محیط و )فرهنگ( انسانانسان است؟ موضوعاتیشده بهزیستمصروفچه شناسیچگونه

چالشمحیط انسانهایآنمیزیستو چالششناسانچهجایگنگرد؟ هایاهیبرایخوددر

انسانزیست متصورند؟ آوردهمحیطی چه چالششناسی با مواجهه و فهم برای هایهایی

 هاییدرمقاالتمرورشدهوجوددارند؟چهشکافمحیطیدارد؟زیست

 محیطی شناسی زیست موضوعات انسان
 فهم محلی و مسئلة سازگاری

ترینحوزةحیطیمانندتغییراتاقلیمیمهممهایزیستزیستوچالشفهممحلیازمحیط

انسان ازمطالعاتی انسانی اجتماعات که فهمی و درک دربارة پژوهش است. شناسان

محیطمحیط میانفرهنگو معناهاییکه انواع و دارند زیستپیرامونیزیستپیرامونخود

می انسانتبادل دغدغة بیشترین محیطشوند، بشناسی است. بوده اینزیستی فراوان سامد

شناسی،ارتباطیوثیقیداردکهاینرشتهبااجتماعاتمحلیسراسرجهان،دغدغهدرونانسان

زیستدرمیاناجتماعاتمختلف،هایخرددارد.پیگیریمعناهایمتفاوتمحیطویژهگروهبه

شناسیدانسانمثابةروشیکهبخشمهمیازمعنایخونگاریرا،بهبراینکهامکانمردمعالوه

برمی فراهممیرا پویشانسانسازد، بخشدیگریاز با یعنیدرجستکند، وجویشناختی،

یابدکهیکجماعتاینمودمیبندیتنوعبودنمرتبطاست.معنایمحیطپیراموندرطبقه

می ارائه پیرامونش محیط تمایز و تفکیک طبقهبرای برایدهد. فرهنگی امر دخالت بندی

درکمیسا بهشکلیکهآنرا بههمیندلیلپنداشتیکهساکنانختنطبیعتاست؛ کند؛

زیستدرمنطقةجاالپوآیبرزیلمتفاوتساوانبرزیلازآتشدارند،باپنداشتمدیرانمحیط

(باتکیهبراینتمایزمیانپنداشتمحلیوپنداشترسمیازآتش،به2۱۰1است.فاگوندس)

پردازد.ساکنانمحلی،کیولومبوالهاهایمحافظتازجنگلمینبودنطرحفقتحلیلچراییمو

،آتشیکه۰دهند:مکانسوختهسوزیرادرسهدستهجایمیها(پدیدةآتشبرزیلی-)آفریقایی

آتشگسترشمی یا عمومییابد آتش2سوزی بیو طبقه۹وقت.سوزی این تمایزذیل بندی،

تمدیگریسربرمی آن و درحالیآورد است؛ آتشبد آتشخوبو میان معیارهایایز در که

از هنجارین میدادهپیش شکل را مقامات پنداشت که رسمی هیچشده ایندهد، از یک

مقاماتکهبندیطبقه محلیو مردم اختالفاتادراکیمیان این ندارند. تمایزاتوجود و ها

نزدهریکمتفاوتآتش هایحفاظتینادیدهسازد،دربرنامهبرمیسوزیعمدیوناخواستهرا

می بهانگاشته که موفقیتشود عامل نویسنده آنزعم بهنداشتن محلیهاست. فهم دنبال

                                                            
1
  Queimada 

2
  Fogos gerais 

3
  Fogo fora do tempo 
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هاییاستکندوآناولویتنگارافشامیبودن،نکتةدیگریرابرمردممحیطیهایزیستچالش

بهتجربةزیستةچالشمحیطیدارندکهعمهایزیستکهمردممحلیدربارةچالش هایدتاً

بهزیست روزانه، کردوکارهای بستر در فعالیتمحیطی برمیویژه معیشتی وهای بیرل گردد.

(درپیمایشیدرسهجزیرةاقیانوسیهنتیجهگرفتندبرخالفتصوررایجیکه2۱۰2همکاران)

می آب سطح باالآمدن را اقیانوسیه کوچک جزایر اصلی ساکتهدید مهمداند، تریننان

خشکتهدیدهایقریب را طوفانالوقوع اثراتآنسالی، فرسایشو سیل، برهایموسمی، ها

برایحوزةپژوهشیپندارند.فهممحلیازاینچالشسالمت،داراییوامورمالیمی ها،راهرا

گشاید.زیستی،یعنیسازگاریمیشناسیمحیطدیگریدرانسان

دگرگونمیایاقتصادیمحلیوراهبردهایاقتصادیآنتغییراقلیمیفراینده را کند.ها

هایروستاییمنزلةنیروییاستکهبهجمعیتگرفتهتغییراقلیمیبههایصورتنگاریدرمردم

هاییمانندکاهشهاراباچالشکند،اقتصادهایمحلیآنپذیرخسارتواردمیوشهریآسیب

کند)بولینگ،رومیهایاحشامروبههایصیدوفرسایشگلهزهتولیدکشاورزی،کاستنازحو

مردم2۱۰2 اینمسئله، درمواجههبا استکهمردمدنبالفهمراهبردهایسازگارینگاربه(.

شانراتحتتأثیرشانراباتغییراتجدیدیکهزندگیگیرندتاخودوجامعهمحلیدرپیشمی

 کنند. سازگار است، داده )قرار همکاران و اقیانوسیه،2۱۰2بیرل جزیرة سه مطالعة در )

شمارند:مدیریتآب،کاشتومحافظتازراهبردهایسازگاریساکناناینسهجزیرهرابرمی

ها،احیایاراضی،مدیریتپسماند،آموزشسازیخانهمحصوالتودرختان،مرمتومستحکم

مالیخودفرد.همچنیننقلوانتقالدرونکودکان،مهاجرت،دعاوعبادتوبهبودوضعیت

برایآن مجدد یافتنزمینبرایاسکان و فرسایشزمینآسیبجزیره سیلو از هاییکه

بااینحالمطالعاتدیگریدرانساندیده شناسیبهنقدرویکردسازگاریواند،اهمیتدارد.

پنداشتمهم آن، از آنپرداختهتر در کلپ)هایمضمر نقدگفتمانی2۱۰2اند. بر تمرکز با )

هاییاستتابرنواقصمفاهیمدنبالارائةبدیلپذیریوسازگاریناشیازآن،بهمفهومآسیب

پذیریفائقآید.اوباانجامکارمیدانیدریکیازجزایراقیانوسیه،بهنقدپذیریوانعطافآسیب

اوگفتمانجهانیآسیب نظر به است. راهپذیریپرداخته غلبة هایحلبحثسازگارینمود

رسانه با ارتباط در که است جغرافیایی و طبیعی علوم همکاریپیشنهادی غربی، هایهای

بین بهآکادمیکو را اینجزایر مناطقحاشیهالمللی، آسیبمنزلة وای، توسعه نیازمند پذیر،

قدرتیهستندکهدربافتارهایدانشوهاصورتکنند.اینبرساختفقیروکوچکتصویرمی

هایسازگاریدربرابرتغییراتاندکهدرنتیجةآن،بحثتغییراقلیمیباردیگرپیکربندیشده

غیرسیاسیمی نادیدهمیاقلیمیرا کلپبهارائةسهبدیلکنندوعاملیتکنشگرانرا گیرند.

قابلیتسیاسیمی که بحثپردازد بابسازگاریسازیمجدد در عاملیتبهها بازگرداندن و
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هایازپایینهایسیستمیکمتروپیچیدگیهابرویژگیهارادارد.اینبدیلنقطةتمرکزبحث

و مستقر علوم مقابل در دانشمحلی به اهمیت محلی، عاملیتکنشگران بیشتر، باالی به

جنبه بر که شهروندی بر مبتنی رویکرد ارائة عاملیدرنهایت، و سیاسی دارد،های تأکید ت

منتهیمی دیگری پرسمان به مسئله این هستند. میانمتمرکز روابطاجتماعی بر که شود

پردازد.کنشگرانمختلفتغییراقلیممی

 محلی -تعامالت جهانی 

انسان محیطتمرکز چالششناسی از محلی فهم مطالعة بر زیستزیستی حوزةهای محیطی،

می آنارتباطاتاجتماعیحولگفتمانمحیطپژوهشیدیگریرا زیستدرسطوحگشایدو

شود،درمحلیاست؛اینکهاینگفتماندرهریکازاینسطوحچگونهمنتقلمی-ملی-جهانی

معانیفرهنگیم اینجابهیزبانچهتغییراتیمیتماسبا جاییمقیاسچهپیامدهاییکندو

هایمتفاوتیهایمتفاوتمبتنیبرفهمبینیزیستخواهدداشت.جهانبرایکنشگرانمحیط

وضعیت عدالتدارند، و جهان فرهنگ، طبیعت، از باکه مقابله برای متفاوتی هایهنجاری

پارگارد)هاییمانندتغییراقلیمشکلمیچالش دنبال(باتأکیدبراینمسئله،به2۱۰1دهند.

انسان نقشیاستکه درشناسیمیمطالعة اقلیم، ارتباطاتاجتماعیگفتمانتغییر توانددر

به او باشد. داشته پرویی نشانهیکجماعتکوهستانی تفسیر ودنبال تصورات نمادها، و ها

برایهویت مردم این میان در که است بههایی آن تبدیل و اقلیم تغییر پذیرشگفتمان

شناسیارتباطاتاند؛درنتیجهپیوندمیانانسانعنصریمتعلقبهفرهنگخودشاندرکاربوده

بهاینمسئلهمحدوداستکهتغییراقلیمچگونهتجربهوفهممیوتغییراقلیمنه شود،تنها

هایبومیمیانطرفینارتباطوهمچنینعتبلکهدربرگیرندةنحوةمبادلةاینگفتماندرجما

هاست؛بهعبارتدیگر،چگونگیارتباطمیانگذاریهاوسیاستچگونگیبازنماییآندررسانه

علومتغییراقلیموحوزةعمومی.جریاناطالعاتدربابتغییراقلیم،جریانیخطینیستکه

سازمان طریق از و شود شروع علمی اجتماعات داز عمومیهای حوزة به خصوصی و ولتی

شبکةروابطاجتماعیو استکهدر پیچیده ارتباطاتاقلیمیجریانیمتنوعو منتهیشود.

پذیرد.تغییراقلیمکندومعناهایجدیدیمیگیرد،پیامآنتغییرمیتعامالتفرهنگیقرارمی

بهشکلیمحلیتجربهمیهرچندپدیده درنتیجهایجهانیاست، کنشگرانتغییراقلیمشود؛

بهرسمیتبشناسندکهتنهایکحقیقتدربارةتغییراقلیموجودندارد، بایداینحقیقترا

وگوییمبتنیبرعالیقمشترکایگفتبلکهحقایقبسیاریوجوددارندوارتباطاقلیمیرابطه

بنابراینرابطه مراتبینیستلهمنطقیودارایروابطسلسایتکمتخصصانوکاربرانشاست؛
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پذیرجنوبهایآسیبهایدولتیوغیردولتیباجمعیتکهاغلبدرتماسوتعاملسازمان

شود.مشاهدهمی

زیستوهابامحیطهاونسبتآنها،اعتقاداتوارزشکاوشعناصرفرهنگیماننداسطوره

ژوهشیدیگریدرشاندارند،حوزةپنقشیکهدرنوعتعاملیکجماعتبامحیطپیرامونی

الگوهایزندگیجمعیکهدرتعاملباطبیعتریشهدارند،شناسیمحیطانسان زیستیاست.

هاواعتقاداتیکهدرارتباطبامدیریتطبیعیهستندوتأثیرحکمتوبینشمحلیبراسطوره

همکاران و اسبا است. پژوهشی حوزة این موضوعات جمله از پیرامونی طبیعت از حفاظت

به2۱۰1) اندونزی در کالومپانگ بومی مردم مطالعة با اسطوره( الگوها، فهم ودنبال ها

محیطحکمت حفظ به جماعت این میان در که هستند است.هایی کرده کمک زیست

راستازیستهمهایحفاظتازمحیطنویسندگانشیوةزیستفرهنگیاینجماعتراباارزش

میمی استدالل و آنکنند،دانند که صورتی حقوقیدر سنن اجرای در باشند،ها آزاد شان

دهند.بهگفتةنویسندگان،سامانمی شانرادرراستایمحافظتازطبیعتایدئولوژیفرهنگی

درتواندالگویکنشهایمردمکالومپانگکارکردیقانونیداردکهمیاسطوره هایانسانیرا

زیستونظمزیستیآسیبینرساند.درکندکهبهمحیطنحویکنترلپاسداریازطبیعتبه

اینپرسشمطرحمی شودکهدرجهانکنونیکهبیشازهرچیزباواکنشبهاینموضوع،

شدن،عناصرفرهنگیشود،ذیلعنوانجهانیتبادالتفرهنگی،معناییوفناورانهمشخصمی

می حدی چه تا تمیمحلی بیرونی زندگی سبک از چنینتوانند آیا اینکه و شوند داده یز

(2۱۰1کنند؟کاراباسا)هایمحلیراباچالشمواجهنمیتبادالتیکارکردهایحفاظتیارزش

درترکیه،بهبررسینقشاینتبادالتفرهنگیبر۰ککوا-شدهکشدرمطالعةمنطقةحفاظت

تهدیدفعالیتمحیط مورد اینجزیره است. پرداخته یگردشگریاست.هازیستاینمنطقه

شدن،بهارزیابیوضعیتکردنمباحثمرتبطبانظاماقتصادجهانیوجهانینویسندهبادخیل

داوریاومسائلموجوددراینجزیرهحفاظتزیست مطابقبا محیطیجزیرهپرداختهاست.

رمتأثرازفرهنگمحلیآننیستودرصورتتداوماینفرهنگمحلی،فشارهاییکهاکنونب

اینجزیرهوجوددارد،کاهشخواهدیافت.

گراییکهدرآنگذاریعدالتمحیطیوارتباطآنباتوسعةپایداروسیاستعدالتزیست

محیط از استفاده بحثنحوة دیگر از باشد، نقشزیستتبیینشده از استکه آفرینیهایی

جهانی انسانفرایندهای در محیطشدن اشناسی شده متأثر عدالتزیست بحث ست.

الزاماتتوسعهبهزیست مثابةویژهکهتوسعهبهمحیطیدرارتباطبادوبحثمهمدیگراست:

پیش سیاستیک در بدیهی اصل میگذاریفرضو برشمرده کهها اثراتی همچنین و شود

                                                            
1
 Kaş-Kekova 
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پایداریزیستایمیهایتوسعهسیاست بحثدیگرمرتبطباتوانندبر محیطیداشتهباشند.

محیط به دسترسی نحوة و انسانی آننیازهای رفع برای )زیست ادکونلی در2۱۰2هاست. )

بهارتباطمیانلزومدسترسیگذاریایانتقادیوباتمرکزبرسیاستمقاله هادرقارةآفریقا،

بهمحیط اقتصادهایدرحالعادالنه نقشیکه امنو سالمو تخریبوزیستپاک، توسعهدر

میزیستعدالتیبی بازی حکمرانیمحیطی مفهوم طرح با وی است. پرداخته کنند،

منظوررفعتبعیضهایپایداررابهبانیوارزیابیسیاستدهی،دیدهمحیطی،لزوماولویتزیست

شناسانمحیطیبیانکردهاست.بااینحال،انسانمحیطیومتعاقبآننابرابریزیستزیست

درقانونیومباحثزیست-هایحقوقیرتباطمیاننظامدیگریهمهستندکهبها محیطی،

مردمیکچشم کلپ)نگارانهپرداختهانداز اقیانوسیة2۱۰2اند. کریباتیدر مطالعةجزیرة در )

به بهمرکزی، ویژهمباحثدنبالشرحوبسطتأثیراتیاستکهتغییراقلیمبرنظامحکمرانی،

دراینجزیرهداشتهاست.نقطةثقلادعایکلپ،تحلیلاینگذاریومهاجرتعدالت،قانون

دولتگفتمان چگونه استکه نظاممسئله به براینیل کوششخود با را اقلیم هایتغییر

مؤلفه اقلیمی تغییر از آگاهی است. ترکیبکرده جدید منابع و برایحقوقی جدیدی های

داشته همراه به نوظهور قوانین ایجاد کار،فرایندهای این برای کلپ ابزارهای است.

وانسان عدالت ساخت باالی به پایین از فرایندهایی ایدة نوظهور، قانونی احکام شناسی

کندکهتکثرگراییحقوقیاست.تحتتأثیرتغییراتناشیازتغییراقلیم،نویسندهاستداللمی

یک هماز مهاجرتو تعلق، مفاهیمجدید اقیانوسیسو یافتهبستگیدر تطور سویه از اندو

اند.گذاریتغییرکردههایفراملیتی،هنجارهاوفرایندهایقانوندیگر،ارزش

 های اجتماعی تام اشیاء: واقعیت

مهمشناسیزیستدامنةمطالعاتانسان دربرمیمحیطیبرخیاز درتریناشیاییرا که گیرد

زیستچالش های آب دارند. برجسته جایگاهی مواردمحیطی این از نمونه دو پالستیک و

می نمونهتوانآنهستندکه را یکها واقعیتاجتماعیتام»هاییاز مارسلموس« ۰مدنظر

متوقفنمانده مادیخود ماهیتطبیعیو در اشیائیکه قلمروهایدانست. تقاطع در و اند

وصل نقشی فناورانه و سیاسی اقتصادی، چناناجتماعی، دارند؛ یاککننده آب مطالعة ه

هم جنبهپالستیک، مطالعة میزمان محسوب نیز قلمروها این از هایی مشارکتشود.

بهنوعتلقیانسان آبنهآنشناساندرمطالعاتمرتبطباآب، تنهایکهابهآنمتکیاست.

ماده بلکه حیاتی، متصلمنبع یکدیگر به را اجتماعی زندگی متعدد قلمروهای ایاستکه

توانبهپنجموضوعمحوریدرحوزةآبشناسانمیکند.ازجملهموضوعاتمدنظرانسانمی
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 Marcel Mauss 
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گذاریآب،توزیعنابرابرآب،قوانینونهادهاییکهبراستفادهاشارهکرد:اشکالمتفاوتارزش

هایمتعارضیکهنوعمدیریتآبراشکلهایآبوگفتمانکنند،سیاسترانیمیازآبحکم

نظامدهنمی مطالعة درنهایت و مختلفد کنشگران که متعارضی اغلب و دانشمتعدد های

بندیهایدانشدریکدستهیابند.ایننظامهادراینمیدانحضورمیدرگیرآببااتکابهآن

هایشوند.همچنینبینشاولیهبهدودستهنظامدانشمحلیونظامدانشعلمیتقسیممی

آورندنیزدستمیهایمرتبطباآببهشناسانباکارمیدانیدرمیدانهانسانایکنگارانهمردم

(.2۱۰۱ارالووکتان،هایمرتبطاست)ازدیگرحوزه

تلفیقنقشمعرفتیوکنش(درمطالعه2۱۰1پاتاکونیکتر) گرانةایمیدانیدرهندبا

توانددرمطالعةپالستیک،ناسیمیشپردازندکهانسانهاییمیشناسی،بهبررسیحوزهانسان

حیاتاجتماعیپالستیکبه درپیشگیرد. زمانحاضر مسئلة امریپارادایمیکو ومنزلة ها

هادرتولید،مصرف،گردش،توزیع،بازیافتوتجزیه،هریکمجزایابهشکلیچرخةزندگیآن

تحلیل پایة یکدیگر، کنار در انسانجامع میهای را اینسازشناختی در انساند. شناسباره،

 یک از دارد. برعهده دوگانه مینقشی که است تسهیلگری مردمیسو نهادهای تواند

هممحیط محیط، برایکاهشخطراتبهداشتیانسانو صنایعپالستیکرا راستازیستیو

ونظارتباهدفکاهشخطراتپالستیکبازیگریکندو اجرا ازکردهودرفرایندطراحی،

توضیح در را خود نقشمعرفتی دیگر، روشنسوی و حیاتدادن پیچیدة موضوعات کردن

موضوعاتیمانندروشن کند. ازاجتماعیپالستیکایفا استفاده کردنمعیارهایمتنوعدربارة

زیست آلودگی و کربن اثر اولویتآب، جنبهمحیطی، به آسیببخشی ارائةهای و شناختی

ببدیل متناسب زمینههای مشارکتا دیگر وجه محلی. نیازهای به پاسخگو و محلی های

نهانسان و پالستیک مطالعة در ذیشناسی مطالعة پالستیک، است.فقط متنوع نفعان

نفعانمختلفازهایذیارائهدهندتابرداشتاندازهایاجتماعیتوانندچشمشناسانمیانسان

مسئولیتسیاست هریهای دربارة چرخهپذیری از شود.ک مشخص پالستیک حیات های

سیاست پالستیک، صنایع مصرفمتصدیان جمعگذاران، اعضایکنندگان، و پسماندها آوران

ذیگروه جمله از مردمی مشارکتآنهای چگونگی به توجه بدون که هستند درنفعانی ها

کاه راستای در مداخله هرگونه دارند، آن از که فهمی و پالستیک پیامدهایچرخة ش

 محیطیمحکومبهشکستاست.زیست

 نگاری ای در مردم چرخش گونه

زمانهمروش،همبصیرتوهمشناختی،کههمعنوانساختارمحوریکارانساننگاریبهمردم

بارهزیستدارد؟دراینشود،چهموضعیدرمطالعةمحیطشناختیمحسوبمیکنشانسان
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چرخشگونهمی مردمایتواناز مردمدر نام کهسنتیبه برد ۰اینگاریچندگونهنگارینام

 است: انسان»شکلداده پژوهشدر نوشتنو هلمریش،«شناسیژانرجدیدیاز )کرکسیو

فرهنگیاست-شناسیاجتماعیایرویکردیفراانسانیدرانساننگاریچندگونه(.مردم2۱۰۱

ازگونهتوانیمانسانیترکهمدعیآناستکهنمی جدا هایغیرانسانیکهدرزندگیانسانا

تأکیداینرویکردبرمحدودیت شناختنرسمیتمحور،بههایتفکرانسانحضوردارندبفهمیم.

گونه بومعاملیت و تاریخی اجتماعی، ادغام و غیرانسانی آنهای وشناختی شرح درون ها،

(.2۱۰2اند)الک،هاشکلدادهودیگرگونههاهاییاستکهانسانهایزندگیدرمحیطتبیین

انداز،عنوانبخشیازیکچشمشناسیبهتاپیشازاین،موجوداتغیرانسانیدرحواشیانسان

امادرمردم نمادهاحضورداشتند، برایانسانیا هادرمرکزصحنهایآننگاریچندگونهغذا

می قارچقرار گیاهان، حیوانات، میگیرند. و عادیکروبها و کهزمانیبهیکزندگیساده ها

می بیوگرافیکدمحدود و سیاسی زندگی اکنون مردمشدند، چندگونهارند. ایننگاری بر ای

شکلکندکهچگونهمعیشتارگانیسمتمرکزمی فرهنگیرا اقتصادیو نیروهایسیاسی، ها

کنندیمناطقتماسیرامطالعهمیانگارانچندگونهگیرد.مردمهاشکلمیدهدوتوسطآنمی

آن در طبیعت و فرهنگ جداکنندة خطوط میانکه مواجهات که جایی شده؛ شکسته ها

هایمشترکیراتولیدکردهاست)کرکسیهاوکنامهایاندیشمندودیگرموجودات،بومانسان

تواندارزشهمینگاریچگوندنبالفهمایناستکهمردم(به2۱۰2(.کیک)2۱۰۱وهلمریش،

چگونه گیاهانودیگرموجودات،جهانرا بازنماییکندونشاندهدکهحیوانات، طبیعترا

هاونهادهایمحیطیدولتهایزیستهاییکهازپروژهنگاریکنند.مردمسازندودرکمیمی

هابابومیان،دادنچگونگیمواجهةاینپروژهدنبالنشانغیردولتینوشتهشدهاست،بیشتربه

ایهاوتأکیدبرایننکتهبودهاستکهحفاظت،فرایندیاجتماعیوپروژهانگاشتنآننادیده

نگاریچیزهایاندکیدربارةدادناینشکافاستکهمردمدنبالنشانسیاسیاست.کیکبه

چشمجهانزیست یا گیاهان حیوانات، حفاظتهای مناطق درون فراانسانی دهشاندازهای

زندگیمی که همچنان وگوید. طبیعت اثربخشی و عاملیت متنوع اشکال فراانسانی، های

میارزش نادیده را وحشیهایآن کیکمفهوم همیناساس، بر نگاریرامردم2کردنگیرد.

می مردممطرح متنی منظر پرکردن معنای به که زیستکند با متنوعجهاننگاری های

حق و طبیعت سیارهفراانسانی، بومایق بحران ارزشای نوشتن آن، هدف است. ها،شناختی

مردم در فراانسانی اطالعات و جهاننگاریکنشگران این واردکردن و درونها طبیعی های

گوییمتناستتاعاملیتطبیعترانشاندهد.داستان

                                                            
1
  Multispecies Ethnography 

2
  Wilding 
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 زیست شناسی به مسئلة محیط شناس: رویکردهای انسان های انسان نقش

مسئلهیکانسان با مواجهه محیطشناسدر میای چگونه را آن پیگیریزیستی در و بیند

(برایپاسخبه2۱۱2رود؟کریتوهمکاران)دنبالفهمچهمسائلیمیزیستیبهمسئلةمحیط

پرسشنقش میاین مطرح را یکانسانهایی که مطالعهشناسمیکنند چنین در ایتواند

شناختیدرهاییهستندکهدریکمطالعةانسانهاوسویهصریحدامنهدنبالتهابهبپذیرد.آن

مثابةتفسیرگر،مترجم،کنشگر،مدافع،آموزشگر،شناسبهزیستوجوددارد.انسانبابمحیط

۰گرایموردنظرکریتکهباکاریمیدانیدرجمهوریساخاتسهیلگروواسط.رویکردکنش

هایفرهنگیتأثیراتمحلیتغییراتاست،باتوسعةمدلدرشمالشرقسیبریتقویتشده

یابدوباانتشارهایدانشعلمیغربیتداوممیشود،باپرکردنشکافاقلیمیجهانیآغازمی

آن از استفاده پیشنهاداطالعاتو راهبردهایسازگاری، برایتوسعة وهایسیاستها گذارانه

هایبرشمرده،همگیدرارتباطیمنطقیبایکدیگرندگیرد.نقشهایهواداریپایانمیجنبش

منظومهکههریکبخش هاییایکهتاریخچةآنبهبحثهاییازیکمنظومةفکریهستند.

میالدیمطرحشدند.2۱و2۱هایشناسیحولبحثبازنماییدردههگرددکهدرانسانبازمی

 وجودداشتند.هایکالسیکهمنگاریهادرمردمهرچندبرخیازآن

 مسئلة صدا

هایاساسییکمتنصدابخشیدنبهنیروهایمختلفوگاهمتعارضدریکمیدانازکارویژه

کند.شناسیرادردووجهمعرفیمی(بحثصدادرانسان۰122)2نگاریاست.آپادورایمردم

کارمیدانیبراساسگفت ازیک رانهایجادنوعینگاشودومتنمردمدهیمیوگوسازمانسو،

گفت میدانصورتگرفتهنظمخالقانة در مسئلةوگوهاییاستکه صدا مسئلة درنتیجه اند؛

اززاویة گوناگونیوبازنماییاستواینکهمتنتاچهحدموفقشدهاست،واقعیتمیدانیرا

روایت ضروریاستمردمصداهایمختلفو نگاریبههایمختلفبازنماییکند. متنیمثابة

مسئلةقدرتاست.چه ازسویدیگر،مسئلةصدا ونهیکنواختمدنظرقراربگیرد. چندصدا

یکمردم که آغازقدرتی را متن نوشتن که زمانی دارد، دیگران صداهای بازنمایی در نگار

درمی کندوچهقدرتیکهدریکمیدانبهشکلینامتوازنتوزیعشدهاستوصداهاییرا

برده بهحاشیه میدان بطن در را صداهایی درو است. نشانده اصلی سخنگویان عنوان

گربسیاریازموضوعاتیاستبودن،توجیهزیستنیزتوجهبهچندصداییشناسیمحیطانسان

انسان چالشکه بررسی در محیطشناسان آنهای به پرداختهزیست ادراکاتها به توجه اند:
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  Sakha Republic 

2
  Appadurai 
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کردنزیستودخیلایوصدایخودطبیعتومحیطندگونهنگاریچکردنمردممحلی،مطرح

شناسهایدیگریاستکهیکانسانهایحفاظتی.بحثصدامبدأنقشمردممحلیدرپروژه

چالشمی در زیستتواند ازهای آگاهی با که است نقشی مدافع نقش بپذیرد. محیطی

دفاعازمردممحلیوتنوعمعنایییابد.چندصداییوچندروایتیبودنمیدانامکانتحققمی

گشایندةنقشکردناینتنوعاتدرپروژهمحیطیوتالشبرایدخیلحولمسائلزیست ها،

۰110هایمشارکتیاست)چمبرز،هایتسهیلگریکهمبتنیبرروشارزش تسهیلگریاست.

 انسان۰110و رویکرد با وثیقی ارتباط محیط(، موشناختی مطالعة در موردزیستی ضوعات

واقعیتچهکسیبه اینکه خواهدداشت. حسابمیعالقةخود اینکه۰112آید)چمبرز، و )

 )چمبرز، کاربران یا متخصصان است: کسانی چه با چالش2۱۰0اولویت به درک(. کشیدن

سانمدیریتییک شد)فاگوندس، بخشاولمرور کهدر ذیلبحثچندصدایی2۱۰1انگار ،)

شود.مطرحمی

هادرفرایندهایتسهیلگریوترینچالشنفعانمختلفومتعارض،یکیازکلیدیبحثذی

هابرایکیستومنافعومضارناشیکندکهطرحچندصداییاستکهاینپرسشرامطرحمی

آن سازماناز اجتماعاتو چهتوزیعیمیانافراد، با همچنینهایمختلفتقسیممیها شود.

ازدیگرابعاداینمسئلهاستکهفرایندنگرشیکهبهنه ادهایدولتیدرجوامعوجوددارد،

تحتتأثیرقرارمیآمیزطرحاجرایموفقیت را تجربهها پروژهدهد. هایایکهمردممحلیاز

به نتایجآنپیشیندارند، کارگزارانو رفتار نوع عدمویژه پذیرشیا میزانمشارکتو بر ها

زیستیترسیممیدانشناسیمحیطهایانسانراست؛درنتیجهیکیازکارویژهپذیرشتأثیرگذا

بهاینمسئلهبهویژهدردوموردازمقاالتمرورشدهقدرتوجایگاهذی نفعاندرآناست.

(.2۱۰1؛پاتاکونیکتر،2۱۰2صراحتتوجهشدهبود)بیرل،به

 های مقیاسی و معرفتی زنجیره

شود.اینشناسیبارویکردچندعلیتیآندرتبیینتکمیلمیچندصداییبودنرویکردانسان

می منتهی رویکرد دو به خود جامعیتامر رویکرد دخیلشود: با تبیین به کردنبخشی

آسیبسویه وجه در دیگری و پدیده یک اثرپذیر و اثرگذار مختلف نگرشهای و شناختی

زیستی،ذیلرویکردجامعیت،شناسیمحیطیده.درمطالعاتانسانکاربردیدربررسیآنپد

محلییکیازنکاتکلیدی-ایمنطقه-زمانیمیانسطوحجهانی-توجهبهزنجیرةفضایی

هادرسطوحجهانیهایسیاسیواقتصادیآنمحیطیوسویههایزیستگیریپدیدهاست.ره

هم محلی، معیارهایجامعیتمو از محسوبمیزمان حوزه این در نمونهطالعه برای شود؛

شدن،بهارزیابیکردنمباحثمرتبطبانظاماقتصادجهانیوجهانی(بادخیل2۱۰1کاراباسا)
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پردازد.انواعمختلفتعامالتیکهفرهنگمحلیایدرترکیهمیمحیطیجزیرهتغییراتزیست

جریانمی با تواند فناورانه، رسانههایمختلفمالی، جمعیتی، فکری)آپادورای، (۰112ایو

محیطیهایزیستداشتهباشدوتغییراتیکهپیایندچنینتعامالتیخواهدبود،برنوعچالش

ظرفیتبین هایشناسیکهازویژگیایانسانرشتهآننقطةجغرافیاییتأثیرگذارخواهدبود.

بهانساناساسیآنمحسوبمی کندتادرتبیینچراییستکمکمیزیشناسانمحیطشود،

چالش زیستوقوع وسیعهای افق چنانمحیطی، بگیرند. درنظر را )تری بیرل در2۱۰2که )

محیطیجزایراقیانوسیهبهتغییراتاجتماعیاینجزایر،خاصهفرایندهایزیستتحلیلچالش

ردازد.ارالووکتانپزندگیمیشدنونوسازی،رشدجمعیتوالگوهایمصرفوسبکشهری

نگارانهمحیطیازنقشیکهمطالعاتمردمهایزیستچالش«حلراه»(نیزباتمرکزبر2۱۰۱)

ساخترویکردیبینمی در سخنمیرشتهتواند باشد، آنایداشته پیمعرفیگویند. در ها

،همراهتطبیقهایفناورانه،اقتصادی،بوروکراتیکوسیاسیحلرویکردیهستندکهدرآنراه

روشوند.بازمینهوبافتارخاصهرمنطقهبتوانندبامسئلةجهانیآبروبه

آسیب وجه در دیگر سوی انساناز بهشناختی، علتشناسان چندبعدیدنبال شناسی

وآسیبآسیب آسیبهایزیستهایچالشپذیریها شناسیاجتماعیدرپیمحیطیهستند.

گیریعللیاستکهبه(استکهبهمعنیره2۱۰2)اسمیت،«هاعلتهایهایعلتعلت»فهم

آسیب قابلشرایط پیششناختی است؛ شده منجر جامعه در عمیقمشاهده هرچه دررفتن تر

شناسیتر.وجهکاربردیمطالعاتانسانتروساختاریهایعمیقهاورسیدنبهعلتسلسلةعلت

شناسیاجتماعیبهآسیبتواندمطرحشود.شناختیآنمیزیستیدرپیوندباوجهآسیبمحیط

میحوزه ارجاع دانش از ای مانند دیگری اصطالحات با که اجتماعی»دهد ،«مسائل

بهشکلوبی شناسیکاربردیشناسیوانسانجامعه سازمانیاجتماعیهمراهاستکهعموماً

به میمترادف کار )شاترلند، بولینگ)۰102روند انسان2۱۰1(. رویکرد توصیف در شناسی(

پردازدهایناشیازتغییراتاقلیمیمیشناسیچندبعدیآسیبزیستیبهضرورتعلتمحیط

 کند.آمیزراطرحمیهایخشونتومسائلیمانندفقیرسازی،مهاجرتودرگیری

 مثابة مترجمشناس به انسان

بنقشمترجمیانسان او جایگاه از دانشهشناسنقشیاستکه عنوانواسطمیانمیدانو

زیستدانشتغییرشناسمحیطخیزد.انسانگذارانبرمیرسمیومیانمردممحلیوسیاست

مردممحلیبهزبانآناقلیموسنجه تعاملبا میدانو در برایحضور ترجمههایآنرا ها

کمکآنبهارزیابیدانشکندوبهکند،واکنشودانشمردممحلیدربارةآنرادریافتمیمی

پردازدکهحاصلبینشحضوردرمیدانومواجهههایجدیدیمیمرسوموشایدطرحدیدگاه
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کندبادانشمحلیاست.درنتیجه،اوابتدادانشعلمیموجودرابهاقتضائاتمیدانیترجمهمی

گفت در کتا را سپسدانشمحلی بگذارد. اشتراک به را آن میدان با تجربةوگو نتیجة ه

می ترجمه ادبیاتی به است، محلی مردم سوی از اقلیم تغییر متنمستقیم در که کند

میمردم بازنمایی انساننگاری مترجمی نقش دیگر، سوی از فرایندشود. در شناس

امریکهبولینگ)گذارینمودمیسیاست حاویسهمرحلهمی2۱۰2یابد. آنرا ابتدا( داند.

هایتغییراقلیمومفاهیممرتبطباآندرسطحجهانی،سپستحلیلچگونگییپردازمفهوم

بهسیاستتبدیلآن درنهایتترجمةاینمفاهیموسیاستها موقعیتهایملیو در هایها

هاودانشمحلیشناسیبرایترجمةمفاهیم،سیاستمحلیمختلف.بااینحال،پویشانسان

باشدنمی پویشیخطی پویشتواند درمقابل شود. ختم دیگر جزئی به و آغاز جزئی از که

شناسینیزسازگاریبیشتریتواندمطلوبشمردهشودوبابینشوتاریخانسانایمیچرخه

میدانعرضهمی مفاهیمبه جاییکه باشد؛ اصالحمیداشته میدانمفاهیمرا کنند.شوندو

وگوییباشندکهخودبایدواردهازاینرابطةگفتتوانندبرخاستهامیگذاریهمچنینسیاست

نقشگفت جاییکه شوند. میدان با واسطهوگو تسهیهایمترجمی، کنشگریگری، لگریو

شوند.شناسیکیمیانسان

محیطی کاربردی شناسی زیست انسان

کهبهایممحیطیپرداختهشناختیدرمباحثزیستدراینبخش،بهوجوهیازمشارکتانسان

محیطیداشتهباشد.ضمنهایزیستهاوبحرانتوانددرچالشگرددکهمینوعکاربردیبازمی

ریشه دربارة مختلفصورتبحثکوتاهی انواع به کاربردی، دربندیهایمدخل کاربرد های

موضوعاتوحوزهشناسیزیستانسان هاینفوذآنودرنهایتمالحظاتیکهدراینمحیطی،

ایم.وجودداردپرداختهباره

تربودههایواقعیبرایجهانیپایدارتروعادالنهشناسیهموارهدرحالکشفامکانانسان»

ازکاراولیةلوئیسهنریمورگاندربابحقوقبومی کردنهاوفرانسبوآسدربرطرفاست.

یستمکهتالشداشتتصورغلطعمومیدربابمفهومنژادتاکارلوراتامپسوندرنیمةقرنب

هایمعاصرتریهمچونمحیطیقبیلههوپیرابهبودبخشدتانمونهشرایطاجتماعیوزیست

کند،هایشکارمیرساننانسیشپرهیوزکهبررویمحافظتازحقوقانسانیابتداییاطالع

ریزیراامهاندازهایمردمکوهستانیدرتوسعهپایداروبرنایدهگنجاندنچشمرابرترودزکه

دهدوشهادتحقوقیودفاعیکهاوژنهونازحقوقمعیشتیسنتیقبایلبومیترویجمی

در درهمةاینمواردانسانمیPacific northwestآمریکا ارائهکند، در سنتیدیرپا شناسی،

(.2-2۱۰۹:۰)الکیرووتتو،«محیطیداردزیست-هاییبرایمسائلاجتماعیحلراه
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شان،نگرشیشناساندرموضوعاتموردمطالعههایبحثمشارکتومداخلةانسانشهازری

گریبیرونیبودوفاصلةخوداستکهبهجایگاهیکدانشمندوجوددارد.اینکهآیابایدمشاهده

راباموضوعومیدانحفظکردیابایدبهمیدانمتعهدبود.برخیمشارکتدرمسائلاخالقی

به وجهیطبیعیازویژهرا، درمواردیکهحقوقمردممحلیموردمطالعهمحلبحثاست،

گریدانند.برخینیز،ضمنترجیحمشاهدهمنزلةتحلیلگرجامعهمیشناسبهنقشیکانسان

تحلیلجدیمی با ناسازگار را تغییراتاجتماعی دخالتیدر هرگونه میلتونمنفصل، دانند.

شناسانرابهشناختینهانسانکندکهنظریةانساننهاستداللمی(درتوضیحایندوگا2۱۱2)

شودتاچنینموضعیبگیرند.بهگفتةاوکندونهمانعآنمیاتخاذموضعاخالقیموظفمی

بااصولنظریةانسانمشارکتدرکنشگری شناختیتطابقداردوضرورتیهایمدافعانهکامالً

منزلةتحلیلگرفرهنگبهجداشدنازموضوعاتاخالقیناسرابهشدرآنوجودنداردکهانسان

هرچندبههماناندازه،ضرورتیانسان بهاتخاذیکموضعاخالقیخاصملزمکند. شناسرا

 کند.ملزمنمی

 های کاربرد حوزه
زیستمحیط-اندازیکهاینرشتهبهرابطةانسانمحیطی،چشمشناسیزیستدرحوزةانسان

زیستاست)کهدرآنبهمطالعةفرایندهاییدارد،همدربرگیرندةفهمتبیینیتغییردرمحیط

فعالیتمی که زیستپردازد تغییر متصلمیهایانسانیو یکدیگر به هممحیطیرا و کند(

پاسخواکنششاملفهم و بنابراینراههاییاستکهبهاینتغییراتدادهمیها هایحلشود؛

محیطیازجملهمواردموردمطالعههایمدیریتیزیستهایاجتماعیونظامسیاسی،جنبش

محیطیکاربردیشناسیزیستتوانانسان(؛درنتیجهمی۹12ب:2۱۰2است)کریتونوتال،

متمرکزبراینوجه هایموجودونقدوبررسیحلدومدانستکهدرآنمطالعةانواعراهرا

انسانآن فعاالنه کنشگری بر را راه میها مهمشناسی پرسشگشاید. پیشترین رویهای

زیستانسان گستردهشناسی دامنة کاربردی، عملمحیطی و اخالقی مسائل از راای گرایانه

مسئولیتدربرمی واکنشو از پژوهشیانسانگیرد؛ شرکای برابر در اساساًآنشناسان )و ها

هاییکهگریازبینشقبولوجودشرکایپژوهشی(تاچگونگیترجمه،دفاع،آموزشومیانجی

جماعتمی فرایندکارکردنبا مکانتواندر و هایترینضربهدستآوردکهسختهاییبهها

اقلیمبرپیکرآن استتغییر واردشده فهمپیچیدگیها تغییرتا از متأثر هایزندگیروزمره

چگونگیترجمةآسیب ازچگونگیترجمةدانشبهکنشتا ازاقلیم، پذیریبهتوانمندشدن،

بینش میان ارتباط برقراری انسانچگونگی سیاستهای و تاشناختی نفوذ دارای گذاران

چگونگیطرحدعاویانسان بحثشناختیبرایمشارکتبیشتردر نوتال، )کریتو 2۱۰2ها
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 اصلاساسیانسان۰۱الف: پذیرشایناستداللاستکهشناسیزیست(. محیطیکاربردی،

انسان فراهممسئولیت چشمشناسنه اقتصادیآوردن و فرهنگی اجتماعی، زندگی از اندازی

دیدگاهبرایتأییدمدل بلکهدربههاوچشمها، وایندیدگاهکشیدنچالشاندازهایعلمی، ها

آنمدل رابطة پژوهشدربارة و واقعیاتفرهنگیزیستههایعلمی و است)کریتوها شده

(.۹12ب:2۱۰2نوتال،

نامانسان با آکادمی از بیرون با آن پیوند و میشناسی مشخص متفاوتی شود:های

انسان۰شناسیعمومیانسان انسان2شناسیکاربردی، مرد۹شناسیدرگیر، نگاریانتقادیکهمو

انسان در متفاوتیدارند. نفوذ و کاربرد حوزة تعاریف، محیطیکاربردی،شناسیزیستهرکدام

 پردازیم.هامیکنندکهدرادامهبهآنبندیآنراترسیممیهابخشیازصورتهریکازاینسنت

ه،بازتابنده،پرکتیکالهایهمکارانه،نقادانشناسیدرگیرراباویژگی(انسان2۱۰۹بستمن)

ارزش و است( مشترک اهداف موفقیت به متمایل که معنا این که)به معنا این )به محور

دیگرشیوه از بهتر زندگیرا خاصیاز فهممشترکیاستکهشیوة هادرگیربودنمبتنیبر

عموجودها،زمینةمادیووضکندکهدرسطوحمختلفدانش،بازنماییپندارد(توصیفمیمی

تالشمی خودآگاهانه شکلی به بیشتر که همچنان است. تغییرپذیری به علیهمتمایل کند

به قدرت، انساننابرابری از تعریف این کند. عمل آن تقویت خواستارجای درگیر شناسی

شناساست.مواجهه،دفاع،کاراکتیویستیوگرایشیاخالقیبهتغییراجتماعیازسویانسان

نگاریانتقادی،شناسیدرگیربراینمونهدرمقایسهبامردمبستمنوجهممیزةانسانبهنظر

همکارانه بر بهتأکید که امری است؛ آن پروژهبودن در زیستویژه بخشهای محیطی

نظریجدایی مفاهیم از که کلیدواژه ده معرفی با بستمن درنهایت، است. کار از ناپذیری

شدهانسان استخراج انسانشناسی مفهومی چارچوب میاند، معرفی را درگیر کند:شناسی

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

دنبالها/تخیل.فراتررفتنازنقدفرهنگیغیردرگیربهنوظهوروانباشتی،بدیل]امر[گسستگی،

سازهایعملیوقرینموفقیتهماطرح،تحلیلوبازتعریفامکانشناسیرابآناستتاانسان

منزلةیکشناساندرساختنجهانبه(کهبهبررسیمشارکتانسان2۱۰۹کند.الکیرووتتو)

شناساندرهایمعمولانسانپردازند،خواستاراینهستندکهبافرارفتنازنقشمی0اکوتوپیا

هایاکوتوپیاییکنندگانفعالپروژههامشارکتزیفرهنگ،آنشناخت،توصیف،تحلیلوواسا

هاباشند.وحتیخالقانآن

                                                            
1
  Public Anthropology 

2
  Applied Anthropology 

3
  Engaged Anthropology 

4
  Ecotopia 
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 موضوعات کاربرد

( به2۱۰۹وینتروپ انسان( یک درشناسزیستعنوان و آکادمی نهاد از بیرون که محیطی

ایاالتپروژه در کاربردی میهای کار عملیمتحده مسائلی انسانکند، که شناسیرا

شمارد:حفاظتازاقتصادهایمعیشتیکهگونهبرمیشود،اینهادرگیرمیمحیطیباآنزیست

شده انرژیبهچالشکشیده توسعة طراحیبرنامهبا دراند، تنوعزیستیکه هایحفاظتاز

شودوهمچنینیافتنراهبردهایهاحمایتمیهایمحلیازآنجایتضعیفجماعتهابهآن

بندیکلی،چهارحوزةمحیطی.اوباارائةدستهیبرایسازگاریباتغییراتزیستمتناسبمحل

پروری(،کند:بخشمنابع)آب،شیالت،داممحیطیراطرحمیشناسیزیستایفاینقشانسان

نظامنظام مشترک، منابع مشترک، )مدیریت مدیریتی تصدیهای اعمالهای و زمین گری

حقوقواخالقزیستمحلیبرایمدیریتمنابع محیطیومحیطی)عدالتزیستمعیشتی(،

تغییراتزیستبه حقوقفرهنگیمرتبطبا سالمت، بر آن اثر مالکیتویژه حقوق محیطیو

به دانشبومفکری اقلیم،ویژه )تغییر تغییرات واکنشبه یا تغییر عوامل و سنتی( شناختی

وعزیستی،توسعةاقتصادیواستخراجمنابعوهاوحفظتنفجایعطبیعی،ازدسترفتنگونه

(.2۱۰۹:222آلودگی()وینتروپ،

شناختیدربابتغییراقلیمراباارجاعبهیک(ازوجهیدیگرمشارکتانسان2۱۰2فینان)

داند.نخستبعدتوزیعیاست.توصیفتوزیعدسترسیبهمنابعوکارمیدانی،دارایسهبعدمی

گروهمنابعمیانجماعتراهبردهایمدیریت و انسانها آن در که دنبالتوصیفشناسبهها

جماعت معیشتی تنشتحلیل عوامل مانند مواردی داراییهاستتا محیطی، خانوارزای های

و تخصیصمنابع و بسیج راهبردهای غیر( و اقتصادی اجتماعی، فیزیکی، انسانی، )سرمایة

یی،سالمتوآموزشرامشخصکند.بعددومنهادیاست.پیامدهاییماننددرآمد،امنیتغذا

نهادی گستردهتحلیل نفوذ نیروهای با محلی جماعت آن در که بازارها،است مانند تری

شود.درتحلیلنهادی،روابطقدرت،اشکالهایدولتیمرتبطمیهایسیاسیوسازماننظام

شوند.تمداخالتبیرونیبهبحثگذاشتهمیوابستگی،اعوجاجاتبازارمحلیوجهانیوتأثیرا

اینبعدبرمجموعهمنابعومداخالتیمتمرکزاستکهفراترازظرفیتخود بهبیانیدیگر،

فناوری زیرساختی، کارهای همانند هستند، وجماعت دسترسی حیث از جدید های

هایمحلیاست.مدلها.بعدسوم،توانمندسازیمدیریتموجودبودن،منابعاطالعاتوشبکه

جملهرویکردهاییهستندکهتوسعةجماعت از راهبردهایمدیریتیاشتراکدارایی، و محور

شناختیدارند.اینبعدبافرایندسازگاریباتغییراتاقلیمیبیشترینتطابقرابارویکردانسان

 (.۰2۹-2۱۰2:۰22توانآنرانوعیسازگاریدانست)فینان،همراهاستومی
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انسانمهم برای موضوع زیستترین تغییرشناسی بحث بتوان شاید را کاربردی محیطی

هادامنزدههاوبحرانزیستپدیدآمدهوبهچالشسوتغییراتیکهدرمحیطدانست.ازیک

چهبه تغییراتیکهمتعاقبآن، ازسویدیگر، عنوانپیامدهایمستقیماینتغییراتاستو

زیست پروژهمحیطی از ناشی چه مختلفزیستو گروههای زندگی در انسانیمحیطی، های

گرایاندرسراسرجهانازتغییراتفرهنگیوزیستبراین،محیطمختلفپدیدآمدهاست.عالوه

دنبالتغییرفهم،نگرشواستفادةمردمازطبیعتهستند.برهابهکنند.آناجتماعیدفاعمی

توانندبرایفهماینهامیایاستکهآنشناسانآوردهکاربردیانسانهمیناساس،مشارکت

هاوحضورفعالدررونداینتغییراتداشتهباشند.تغییرات،مواجهةانتقادیباآن

 نفعان کاربرد کنشگران و ذی

می۰111کتاک) تغییراتی بررسی به خود مهم مقالة بخشآخر در برنامه( که هایپردازد

جماعتمحزیست برای فرهنگیطی و میها پیشنهاد زیستها ابتکارات او ودهند. محیطی

پی آنتغییرات برنامهآیند تطور را اجتماعیریزیها می-شدة بهاقتصادی ارجاع با او داند.

رومر» قاعدة می« انتظار آن مطابق پروژهکه مقابل در مردم تغییراترود، نیازمند که هایی

شاننیزمداخلهکند،مقاومتویژهاگردرامورمعیشتیهاباشد،بهروزمرةآناساسیدرزندگی

انگیزه بررسی به پروژهکنند، مختلف کنشگران زیستهای رفتارهای اصالح برای محیطی

می دانشارزش»پردازد. ارتقای بهتر، آموختنیکشیوة مانند انتزاعی مواردی هایدهقانی

هابینانهوزمینیاست.آنهاواقعتییادموکراسینیست.اهدافآنفنی،حفاظتازتنوعزیس

برایبرگزاریمراسموجشنبهجمعخواهندبازدهزمینمی بهبودبخشند، آوریهایبرنجرا

هایتولیدکنندگانمعیشتیبامنابعبپردازند،قادربهپرداختمالیاتباشندو...اهدافوارزش

ارزش و تولاهداف ارزشهای و اهداف با که همچنان است، متفاوت نقدی هاییدکنندگان

درنتیجه،نقشانسان۰111:۹0)کتاک،«ریزانتوسعهمتفاوتاستبرنامه شناسیدراینجا(.

مدتوبلندمدتمتفاوتوگاههایارزشیمتفاوتیاستکهاهدافکوتاهکردنسیستمدخیل

کنندةجایگاهفرهنگدرداللکتاک،اینمسئلهروشنمتعارضدریکپروژهدارند.بنابهاست

وپروژهچنینبرنامه بهها همواره چراکهتغییردرمقابلساختارهایموجود، منزلةهاییاست؛

رخمی-میراثاجتماعی الگوهایاجتماعیفرهنگی، ماهیتآنتحتتأثیر و مسیر -دهدو

شود.فرهنگیتعیینمی

سیستملحاظ اکردن همهای حضور یعنی متفاوت ذیرزشی یکزمان در مختلف نفعان

کهعالوه-موقعیتمکانی برنگرشمتفاوتیکهبهعناصرمختلفدرگیردریکپروژهزمانی،

ناعادالنهمیانآنزیست گاه پیامدهایآنبهشکلینابرابرو توزیعمیمحیطیدارند، شود.ها
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انسانپرسشاساسیپیش بحروی در جماعتثذیشناسی چگونه استکه این هاینفعان

تصمیم ذیمحلی، پایداریهماهنگنفعانگستردهگیرانو لوازم برایبرآوردناصولو را تر

استداللپونتنی) به بنا انسان2۱۰2کنند. فراهم( فرهنگیاندازیمیانکردنچشمشناسانبا

تصمیممی فرایند در گستردهتوانند مجموعة اگیری، انتخابای آنز کنند. مطرح را درها ها

هارابهشکلیهاییکهآننفعانوهمچنینشیوههایبالقوهبرایذیبازتعریفوگسترشنقش

توانندایفاینقشکنندایوملیمیسودمندکنارهمآورد،درقالبابتکاراتمحلیومنطقه

 2۱۰2)پونتنی، :۹۰2 انسان۹۰0و براینمونه روششناسان(؛ پژوهیمشارکتیهایاقداماز

 پترسون، 2۱۰2)بوتانو فدروف، فرایندتبادلمشارکتیدانش)کریتو و استفاده2۱۰۹( )

بهکرده اقلیمی تغییرات شرایط در زیستن تجربة از محلی مردم که را دانشی تا دستاند

دادهآورده با اند، مواجه اقلیم تغییر اطالعاتعلمیدانشمندان و اینروشها باکنند. که ها

درراستاینیلبهفهمیمشترکبرگزاریرویدادهاییمیانهردوذی بودهاست، نفعهمراه

تأثیرگذاربودهاست.

شناسیعمومیاشارهکردکهمسئلةمحوریآنطرحبینشودانشدرنهایتبایدبهانسان

محیطی،اینمسئلهازاینستشناسیزیشناختیدرحوزةعمومیاست.درحوزةانسانانسان

گراییبهگفتمانیعمومیتبدیلشدهاستومشارکتفعالزیستجهتمهماستکهمحیط

دخیلانسان برای گفتمان این در مستلزمشناسان خود، رویکرد بیان و خود بینش کردن

ژوهشیدرهایپهاییاستمانندایفاینقشمدافعومیانجی،انتشاریافتهگرفتنفعالیتپیش

هایها،مردمومدیرانرادرگیرکند،استفادهازروشترتاحوزةعمومی،رسانهسطحیوسیع

کردنشرکایپژوهشیکهشاملاعضاییازداخلجماعتورهبرانیپژوهشمشارکتیودخیل

 (.2۱۰۱گذاریتأثیرگذارباشند)چارنلیودورهام،تواننددرسیاستاستکهمی

 گیری نتیجه
به انساناینمقاله سهحوزةمحیطیبهشناسیزیستدنبالبررسیزیررشتة بر تمرکز با ویژه

مقاله بررسی ضمن موضوعات بررسی برای است. بوده کاربردها و رویکردها هایموضوعات،

ایمیاناینمقاالتومطالعاتقبلیصورتگرفتتاتاکنون،مقایسه2۱۰2منتشرشدهازسال

مشعالوه انسانخصبر مدنظر موضوعات در که تغییراتی بهشدن گرفته، صورت شناسان

مهمشکاف است. شده پرداخته نیز موجود انسانهای موردتوجه موضوعات درترین شناسان

مقاالتجدید،تداومموضوعاتیاستکهبهشکلسنتیدراینحوزهوجودداشتهاست.بررسی

محیطی،درکناربررسیراهبردهایسازگاریباایزیستههایمحلیازچالشهاوفهمتجربه

عنوانروشورویکردنگارانهبهترینموضوعاتهستند.بررسیمردماینتغییرات،همچنانمهم
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منزلةیکاصلبدیهیحضوردارد.بااینحالشناسی،دراینمطالعاتبهمعرفتیاصلیانسان

محیطیراشناسیزیستایکمیدرمطالعاتانسانهشناسانکاربردینبوددادهبرخیانسان

استداللآننقدمی به دادهکنند. حضور ترکیبآنها، کیفیمتونهایکمیو رویکرد با ها

محیطیکمکشناختیبهتعیینالگوهایکلیوترسیمتصویریجامعازروندهایزیستانسان

بهمی انسانکند. از دسته این زعم آنجا از زیستشناسان، مطالعات بیشتر درکه محیطی

متخصصانحوزهگروه حضور بههاییبا طبیعیهایمختلفو تسلطدانشمندانعلوم با ویژه

می انسانانجام به کیفی و کمی رویکرد ترکیب میشود، کمک بتوانندشناسان تا کند

سیاست در بیشتری گذاریتأثیرگذاری )وینتروپ، باشند داشته ه2۱۰2ها در راستا،(. مین

رااز2۱۱2تا۰122هایمنتشرشدهازسالنگاری(درپژوهشیتک2۱۰۱چارنلیودورهام)

داده حضور دادهحیث و کمی زیستهای آنهای در بهمحیطی گرایش همچنین و ها

کردهسیاست مطالعه دادهگذاری از استفاده روند بررسی، این نتایج مطابق واند. کمی های

تکمحیطیزیست سالنگاریدر این در ها سال از است. بوده کاهشی 2۱۱2ها 2۱۱2تا

سالموردمطالعه،مشاهدهشدهاست.درعینحال،از0۱هادرکمتریناستفادهازاینداده

هابهمسائلسیاستیتوجهاندکیشدهاست،نگاریدراینتک۰12۱تامیانةدهة۰122سال

سال از افزااما بعد، مقالههای در است. شده مشاهده سیاستی تمرکز در هاییششدیدی

قابل روندها این نیز پژوهش این در سیاستمرورشده به توجه هستند. ومشاهده گذاری

مشخصه کیفیاز رویکردیکامالً کنار بههایاینمقالهروندهایقانونیدر توجه هستند. ها

آن سیاست، است، آمده نیز مقدمه در که مشخصهچنان از انسانیکی شناسیهای

شود.محیطیجدیدمحسوبمیزیست

بررسی مقاالت مشخصة انساندیگر سنت تداوم در گروهشده، به توجه وشناختی، ها

هاییدرکشورهایجنوبکهبیشتریناثراتایبودهاست.مطالعةجماعتهایحاشیهجماعت

محیطیراشناسانزیستبیشترینتوجهانساناند،محیطیرانیزتجربهکردههایزیستچالش

اینحالدرسال با شناسیپدیدآمدهاستکههایاخیرگرایشیدرانسانجلبکردهاست.

گروه جماعتمطالعة و میها تشویق را فرادست فرودستانهای مطالعة مکمل را آن و کند

هاییکهتحتجوامعوگروهبرمحیطیعالوهشناسیزیستداند.برهمیناساس،درانسانمی

هاوجوامعیکهبیشتریناند،مطالعةگروهمحیطیقرارگرفتههایزیستتأثیرتغییراتوچالش

مطالعةفرایندهای برهمیناساس، ایجاداینتغییراتدارندضروریاست. در تأثیرگذاریرا

دانشفرهنگ مطالعة کشورهایصنعتی، سیاسیدر اقتصادیو هاییمانندیگروهاجتماعی،

نگارانگرایان،مدیرانصنعتی،دانشمندان،روزنامهزیستگذاران،محیطکنندگان،سیاستمصرف
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برمحیط گذارند،ضروریاست)کریتونوتال،زیستمیونخبگانمالیکهبیشترینتأثیررا

(.۹11ب:2۱۰2

انسان که بود رویکردی به معطوف حاضر مقالة از مهمی مسئلةشنبخش به اسی

یعنیرویکردکنشمحیط شناختیباگراییکهدرآنوجهمعرفتیمطالعةانسانزیستدارد؛

اینمقاله،شناسیآمیختهمیگرایانسانوجهکنش آنچهدر درصورتیکهبخواهیماز شود.

بخشبه در انسانویژه که دهیم ارائه مدلی است، شده بحث کاربردی رویکرد شناسیهای

کمسهنوعجامعیتسخنبگوییم:محیطیجامعرانشاندهد،بایدازدستستزی

دنبالشناسبههمراهشرکایمعرفتیخوددرمیدان،به.جامعیتمعرفتیکهدرآنانسان۰
محیط واقعیاتتجربهارائهگفتمانیاز بر زیرازیستاستکه میدانمتکیاست؛ در شده

زیست واقعیاتیواقعیات شدهمحیطی تجربه فرهنگی شکل به که وهستند معنا و اند
گروه نزد گفتمانمفهومیکه کنار در متفاوتاست. بسیار مختلفدارند، افراد و هایها

ارائةبدیلبرایآن راستایاصالحو در گاه جامعیتمعرفتیمیعلمیموجودو تواندها،
محیطیغنابخشد.هایزیستدرکماراازچالش

بروجهشناسعالوهشناسدارد.انسانهاییاستکهیکانسانمعیتکنشیگویاینقش.جا2
هایدیگرینیزداردکهدرتفسیرگریخوددرمطالعةواقعیاتاجتماعیوفرهنگی،نقش
میانجی مترجمی، نقش جمله از شدند؛ بررسی مقاله واین مدافع تسهیلگری، گری،

آنآموزش همة که درنهادهنده انسانها کنش برمییت را حوزةشناختی در سازند.
زیستتردارد؛چراکهحوزةمحیطمحیطیجامعیتکنشیاهمیتیویژهشناسیزیستانسان

حوزه ایاخالقیزیستبهمسئلهایهمراهباکنشگریاست.همچنینمسئلةمحیطاساساً
زندگی که است شده میتبدیل تهدید را غیرانسانی و انسانی بههای چه صورتکند،

طرح انواع قالب در چه و زیستمستقیم وهای عمومی نهادهای سوی از که محیطی
شوند.خصوصیاجرامی

چالش۹ است. جامعیتمقیاسیدیگرضرورتاینحوزه اموریجهانیهایزیست. ۰محیطی،
شناسیگذارند.درانسانشوندواثرخودرابرجایمیشکلیمحلیتجربهمیهستندکهبه

انسانزیست در اتفاقاً که پیوندهایی با باید محلی امر مطالعة شناسیمحیطی،
مردمشدهبینیپیش شود. متصل جهانی امر مطالعة به چندمیدانهاند، )مارکوس،2نگاری
جهان۰112 نظریة و ۹شدنیمحل( در2۱۰2)رابرتسون، که ابزارهاییهستند جمله از )

 هستندتاچنینامریتحققیابد.شناسخدمتانسان

                                                            
1
 Global 

2
 Multi-sited Ethnography 

3
 Glocalization Theory 
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