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  چکیده

شناسی در ایران  یر نهاد آموزشی و پژوهشی جامعهدهه از آغاز تأسیس، تقویم و تکث 9نزدیک به 

هاي  و هم بر برنامه) تأثیر ذهنی(که از سویی هم معنابخش زیست جهان انسان ایرانی بوده 

در چند سال اخیر که بحران آب در ایران . گذرد می) تأثیر عینی(توسعه در ایران مؤثر بوده است 

شناسی در ایران یک پاي گفتگو  خصوص جامعهتري یافته نهاد علوم انسانی و به شکل عینی

با . ها و سمینارهاي دانشگاهی بوده است باره در قالب مقاالت علمی و پژوهشی و نشست دراین

هاي  شناسی در ایران با ریشه تر نسبت جامعه این اوصاف و براي بازاندیشی و ارزیابی دقیق

ی ایران با مقوالت اقلیم، طبیعت و شناس توان از نسبت رویکردهاي نظري جامعه بحران آب می

زیست و  عنوان یک عنصر اساسی و حیاتی در محیط طورکلی و مسئله آب به زیست به محیط

زیستی  هاي اقلیمی و محیط در پژوهش حاضر تالش شده داللت. جامعه ایرانی پرسش کرد

یسم ایرانی، استبداد ایرانی، فئودال«شناسی ایران یعنی  هفت رویکرد نظري اصلی در جامعه

بررسی و » بوم گرایی کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، پسا ساختارگرایی، مکتب انتقادي و زیست

  .هاي اصلی بحران آب با یکدیگر مورد مقایسه طیفی قرار گیرد نسبت آنها با ریشه

 ،زیست شناسی محیط جامعه ،شناسی آب جامعه، شناسی ایران جامعه:هاي کلیدي واژه

  سندروم مأموریت هیدرولیکی ،بحران آب در ایران ،ییگرابوم زیست
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  مقدمه و طرح مسئله1

عنوان دومین معضل  اي جهانی است و سازمان ملل آن را به مسئله» بحران آب«اگرچه 

جهانی بعد از بحران جمعیت معرفی کرده اما این بحران در کشوري با اقلیم خشک و 

)13-11: 1392میرزاده کوهشاهی، (ارد کم آب مثل ایران ظهورات بارزتر و مؤثرتري د

دامنه بحران آب اما صرفاً در طبیعت نمانده و به . )196-197: 1387ببران و هنربخش، (

هاي اجتماعی خود را نشان  کند و در قالب مسائل و آسیب جوامع انسانی سرایت می

: نک به. (دان شناختی بسیاري ابعاد این تبعات را برشمرده هاي جامعه دهد که پژوهش می

Kenny, 2008; Gray & Mueller, 2011  پاپلی یزدي و  ؛140: 1396شجاعی باغینی، ؛

بسیاري مطالعات بحران موجود در ). 1390رشیدپور و همکاران، ؛ 1396همکاران، 

هاي  اند و بسیاري دیگر نیز آن را به سوژه حوزه آب را ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته

 :Hensel, 2006(اند تفسیر کرده» بحران مدیریت آب» آن را به  انسانی تحویل کرده و

معتقدند که سوء مدیریت منابع آبی و حکمرانی نامناسب آب، مشکالت در و ) 383

برخی نیز معتقدند که علت ). Kliot, 2001: i(هاي آبریز را مضاعف کرده است حوضه

بشري جستجو کرد  هاي اقتصادي و اجتماعی حاکم بر جوامع را باید در نظام

)Gleditsch, 2003: 477.( بر این اساس تغییر وضعیت اقلیمی و کاهش میزان بارندگی

ها و نهادهاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی  پوسته ظاهري بحران است و این نظام

این » دگرگونی«حل اساسی  ترین عوامل تشدیدکننده بحران آبند و راه موجودند که مهم

  .)139: 1396باغینی،  شجاعی(.نهادهاست

ها اشاره هاي مختلف به آن عمده عوامل مشترك بحران آب در ایران که در پژوهش

افزایش مصرف آب در اثر افزایش جمعیت، رشد مصرف صنعتی، ":اند از شده عبارت

هاي  خانگی و کشاورزي، هدر رفت آب در بخش کشاورزي، پایین آمدن سطح سفره

هاي عمیق و نیمه  وسیله حفر چاه ازحد به سطه برداشت بیشوا هاي زیرزمینی به آب

هاي انتقال  هاي افراطی یا طرح سدسازي(اي و بتونی به مدیریت آب  عمیق، نگاه سازه
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هاي  رویه، سرقت آب ، تبخیر آب در پشت سدها، سدسازي بی)اي آب بین حوضه

) 1392:14میرزاده کوهشاهی،()1396:199رفیعی راد و محمدي، ("...مرزي و

جوان و ()46-38: 1396نام،  بی) (132: 1382عزیزي، ()54: 1396اکبرزاده و کابلی، (

)1396صالحی، ()1: 1389دشت شاهی و عباس نژاد،(، )117: 1387محمود فال، 

عمده این عوامل در بحث مدیریت منابع آبی با عنوان  ).19و  1396:6باندیوپادهیاي،(

: 1399آبادي و حاجیانی، قریشی، میان(شوند  شناخته می» رولیکیسندروم مأموریت هید«

» هاي هیدرولیکی توسعه سازه«که ویژگی اصلی آنها مدیریت منابع آبی از طریق  )305

سندرم مأموریت . )1399بختیاري، امیري تکلدانی و فصیحی هرندي، (است

گرایی و تکنولوژي گرایی، اقتصادگرایی، علم"هیدرولیکی در پیوند با مفاهیمی چون 

شناختی و نیز  که در آن اقتضائات اقلیمی و بومکند  افراطی معنا پیدا می "گراییسازه

شوند یا نادیده گرفته  هاي سنتی مرتبط با آن ناچیز شمرده می تجربیات و دانش

  )همان. (شوند می

تري داشته  تر و انضمامی در چند سال اخیر که بحران آب در ایران شکل عینی

باره در قالب مقاالت علمی و پژوهشی و  امعه شناسان نیز یک پاي گفتگو دراینج

هایی که توسط جامعه شناسان  اند اغلب تبیین ها و سمینارهاي دانشگاهی بوده نشست

و » مهندسان«، »گذاران سیاست«، »مدیران«درباره بحران آب در ایران صورت گرفته پاي 

. همان اصلی بحران آب به میان کشیده استعنوان مت را به» فرهنگ مصرف مردم«

هاي  ناتوانی مدیران و دستگاه«)1397: قانعی راد(» هژمونی تفکر مهندسی«مثال  عنوان به

توجه به مسئله آب با نگاه فنی و «  )1396،.فاضلی، ب(» بروکراتیک براي کنترل بحران

هاي سوداگرانه سیطره نگاه«)1396صالحی، (» عدم نگاه اجتماعی و انسانی به آن

و یا  )1396شجاعی باغینی، (»ریزي در کشور استعماري و نئولیبرال به مدیریت و برنامه

از )1394آشنا، (»زیستی توسط مدیران شناسی انتقادي و محیط کارگیري جامعه عدم به«

  .هاست جمله این داللت
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ن و تکثیر شناسی و تکوی اندازي درس جامعه دهه از راه 9همه نزدیک به  اینبا

اما آیا . گذرد اي در ایران می عنوان یکی از نهادهاي مهم توسعه شناسی به نهاد جامعه

نیز، که » شناسی ایران هاي جامعه پژوهش«توان از نسبت رویکردهاي نظري مختلف  می

تأثیرات بر ادراك و باورهاي (و ذهنی ) تأثیرات بر نظریات توسعه(نقش مؤثر عینی 

ها و  در جامعه ایرانی داشته، با ریشه) دیران و کارشناسان و عامه مردمگذاران، م سیاست

تر با توجه به اینکه مسئله آب  طور مشخص عوامل بحران آب در ایران پرسش کرد؟ به

شناسی  است، رویکردهاي مختلف پژوهش جامعه» زیست محیط«جزئی از نظام کالن 

ایران
1

طور خاص  زیست، اقلیم و به محیطدر مسئله  هاي هنجاري و سیاستی چه داللت 

در ایران » سندروم مأموریت هیدرولیکی«ها چه نسبتی با  اند؟ و این داللت آب داشته

هاي نظریه اجتماعی  براي بررسی این پرسش ابتدا نسبت رویکردهاي پارادایمدارند؟

زیستی همچون اقلیم و طبیعت و آب را بررسی  کالسیک و متأخر با مقوالت محیط

شناسی ایران را بحث و  هاي جامعه هاي آن در پژوهش یم کرد و در ادامه بازتابخواه

هاي اصلی برخی از رویکردهاي نظري  کنیم همبستگی میان مؤلفه در نهایت تالش می

خصوص سندروم مأموریت  هاي بحران آب در ایران به شناسی ایران و ریشه جامعه

  .هیدرولیکی را نشان دهیم

  

  ینه موضوعادبیات و پیش- 2

ها و مقاالت تاریخی و تحلیلی چندي درباره تأسیس و تکوین و تکثیر  تاکنون کتاب

مثال عنوان اند و رویکردها و ژانرهاي عمده آن را، به شناسی در ایران منتشر شده جامعه

                                               
ی ناسـ استفاده کنیم شاید این شائبه پدید آید که صرفاً فضـاي جامعـه  » جامعه شناسی در ایران«اگر از مفهوم -1

شین یـا  هاي خارج که بسیاري از متون درباره ایران توسط ایرانیداخلی قرار است مد نظر قرار گیرد در صورتی

گیرد که در سـطوح خـرد یـا کـالن،      کلیه متونی را در بر می» جامعه شناسیِ ایران«. ها نگاشته شده است خارجی

هایی کـه از   کنند و سعی شده آن باره ایران بحث میدر... نظري یا کاربردي، تفسیري یا انتقادي یا پوزیتویستی و

.قرار گیرند» رویکرد«هاي زیادي با یکدیگر دارند در یک  جهات نظري شباهت
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ناسانه، تلقی شناسی یا روش اي، معرفت هاي توسعه از زاویه تاریخ نهادي شدن، دیدگاه

مهدي و : (نک به(اند  بررسی قرار دادهمورد... ها هویتی و یران، گفتماناز تاریخ ا

توسلی () 1389آزاد ارمکی، ) (1378آزاد ارمکی، (، )1378بهنام، (، )1375: لهسایی زاده

راد، قانعی()1397اسدي، ()1380ولی، ()1392عبداللهیان، ()1382و عباداللهی، 

) 1393آزاد ارمکی و جنادله، ()1397نظري مقدم، نامدار و ()، آ1394عنبري، ()1389

ها جامع  اما عالوه بر اینکه این گزارش...) و )1378: بهنام،) (1388: ازکیا و غفاري(

ها  ها و تحلیل اند، همچنین این روایت هاي مطرح را در بر نداشته نبوده و همه گرایش

شناسی ایران  ررسی جامعهزیست و آب به ب طور مستقیم از منظر اقلیم و یا محیط به

. نماید سابقه می سابقه، کم اند و از همین جهت پژوهش حاضر اگر نگوییم بی نپرداخته

 50سابقه نیست و نزدیک به  البته این زاویه براي بررسی نظریه اجتماعی در جهان بی

طور مستقیم به نسبت سنجی امر طبیعی و  ها به این پژوهشاز برخی . سال سابقه دارد

: نک به(اند  شناسان کالسیک و متأخر پرداختهههاي جامع ر اجتماعی در دیدگاهام

) Holleman & Foster, 2012()Gross, 2000) (Järvikoski, 1996) (1382فاستر، (

)Vandemoere, 2008 (شناسی  شناسی حوزه جامعه و برخی نیز ذیل دیرینه

 Dunlap & Catton, 1978) (Charles(: نک به(اند  زیستی به این نسبت پرداخته محیط

& Carter, 2010() ،1393آروین، ()1398وایت، ()1380بري، ()1379گولدبات(

در یک  )1394ب،(در آثار تألیفی جامعه شناسان ایرانی تنها عنبري) )1393هانیگن، (

طور مستقیم به بررسی نسبت امر اجتماعی و امر طبیعی در دیدگاه  نگاه تحلیلی به

هایم پرداخته و تالش کرده عطف به مطالعات روستایی در ایران تعریف دورکهایم دورک

  .از امر اجتماعی را اصالح کند
  

  شناسی تا پسااستثناگرایی از پیشاجامعه: زیست در نظریه اجتماعی بازتاب محیط- 1- 2

زیستی و اقلیمی بدون فهم  شناسی معاصر با مقوالت محیط بررسی نسبت جامعه

از همین رو بررسی خود را به سرآغازهاي . ریخی این رابطه ممکن نیستتحوالت تا

  .بریم شناسی عقب می گیري جامعه شکل
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  شناختی اقلیم گرایی پیشاجامعه-2-1-1

امر «شناختی کالسیک که در آن توضیح و تبیین  گیري نظریه جامعه تا پیش از نضج

هاي  ش جدید برگرفته شود تبیینعنوان محور اصلی این دان به» اجتماعی با امر اجتماعی

در واقع در . هاي اجتماعی را شکل داده بود اي از تبیین اقلیمی و طبیعی بخش عمده

شناختی دو راهبرد عمده درباره نسبت امر  اندیشه اجتماعی و سیاسی مدرِن پیشاجامعه

برخی مانند مالتوس: طبیعی و امر اجتماعی جاري بود
1

عمدتاً بر ) 1766-1834(

محیطی محدود و همچنین  مدهاي اجتماعی رشد سریع جمعیت در بافت منابع زیستپیا

کردند و امثال ریکاردو تغذیه جمعیت تأکید می
2

هاي  به صورت) 1772-18323(

هاي بالقوه براي رشد فزاینده و ضروري اقتصاد کشاورزي و  گوناگون به محدودیت

گولدبات، (. کردند ست توجه میزی برداري از منابع محدود محیط رشد انفجاري بهره

امثال ماکیاولی )87-88: 1379
3

، هیوم)1469-1527(
4

، آدام اسمیت)1711-1776(
5

و جان استوارت میل) 1723-1790(
6

با » گرایی طبیعت«نیز با ترکیب ) 1806-1873(

هاي سیاسی و اجتماعی غرب و  هایی براي تمایز گذاري ساخت تالش» اروپا مداري«

. )3-2: 1390آبراهامیان، (هاي اقلیمی و جغرافیایی کرده بودند  اي تفاوتشرق بر مبن

هاي  اي که وابستگی کشاورزي آسیایی به ساخت و تنظیم کانال طور مشخص ایده به

هاي عمومی گسترده قدرت  هاي آبیاري منجر به کارها و سیستم قابل کشتیرانی و سیستم

رد اولین بار توسط اسمیت مطرح شد و ک دولتی تمرکزیافته را بیان می-بروکراتیک

  .)Holleman & Foster, 2012: 1640(بعدها در کار میل تکرار شد

در نظریه  )1755-1689(اگر این قول ریمون آرون را بپذیریم که مونتسکیو 

 )25: 1386(بوده ) شناسی واضع اصطالح جامعه(تر از آگوست کنت  قدم اجتماعی پیش

                                               
1. Thomas Robert Malthus
2. David Ricardo
3. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli
4. David Hume
5. Adam Smith
6. John Stuart Mill
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گیري  وهوا و تأثیر آن در شکل مسئله توجه به اقلیم و آب پس باید اذعان کنیم که

ها  خلقیات، روحیات، نهادها و ساختارهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و ملت

که مونتسکیو کتاب روح القوانین خود را در این چارچوب تدوین کرده از اولین 

: 1349تسکیو،مون(شناختی غربی بوده است موضوعات نظریه اجتماعی پیشاجامعه

نیز که سه قرن قبل از ) 1406-1332(البته این مسئله درباره ابن خلدون  ).390-484

پرداز اجتماعی در سنت  عنوان اولین نظریه زیست و بسیاري او را به منتسکیو می

خود، جغرافیا و طبیعت » مقدمه«او در کتاب . کند کنند نیز صدق می غیرغربی معرفی می

فراهانی منفرد (دهد  ل خود از تحول تاریخی تمدنی در جوامع قرار میرا در مرکز تحلی

  ).1385: و قربان پور دشتکی

هاي وسیع و  هاي آسیایی را بر دو عامل اقلیمی یعنی دشت منتسکیو اساس سازمان

او صرفًا نگاهی جبرگرایانه  گذارد اگرچه وهوایی و نیز استبداد شرقی می عدم اعتدال آب

هگل )44- 43: 1349مونتسکیو، (ت به طبیعت نداش
1

نیز تحت تأثیر این ) 1831- 1770(

اي با حقوق  نگاري معتقد بود جوامع شرقی برخالف جهان ژرمنی نتوانستند طبقه تاریخ

جبرگرایی طبیعی در قرن نوزدهم در کارهاي ). 3- 2: 1390آبراهامیان،(ند نمستقل ایجاد ک

امثال هانتینگتون
2

و راتسل) 1876-1947(
3

تر به خود  اي رادیکال رویه) 1844-1904(

هانیگن، (هاي استعماري نیز ترکیب شد  که با سویه )108- 103: 1386نراقی،(گرفت 

عالوه بر مفاهیم اقلیمی، جهان طبیعی همچنین از طریق مفاهیم زیستی نظریه .)7: 1393

داروین
4

نیز وارد نظریات » بقاي اصلح«و » انتخاب طبیعی«، »تکامل«یعنی ) 1882- 1809(

جامعه را یک ) 1857-1798(آگوست کنت . شناختی شده بود نظریات پیشاجامعه

هاي میان  تفاوت وهوا براي تشریح دید و همچنین از مقوله آب ارگانیسم تکاملی می

                                               
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Ellsworth Huntington
3. Friedrich Ratzel
4. Charles Robert Darwin



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   60

  

اسپنسر. )Järvikoski, 1996(کرد  جوامع انسانی استفاده می
1

نیز اصل ) 1820-1903(

مثابه یک ارگانیسم تفسیر  نی بسط داد و جامعه را بهانتخاب طبیعی را به قلمرو انسا

سامنر. )Vandemoere, 2008: 50(کرد  می
2

آمریکایی نیز در همین ) 1840-1910(

  .)8: 1393هانیگن، (ي خود را معرفی کرد »تنازع براي بقا«چارچوب مفهوم 

  

  شناختی گرایی پیشاجامعه انشقاق در جریان محیط-2-1-2

گرایی و  شناختی این طبیعت گیري تفکر جامعه هم و با نضجاز اواسط قرن نوزد

گرا که کماکان  جریانی عام -1: گرایی رادیکال به دو جریان اصلی تقسیم شد محیط

کننده اصلی در کلیت نظریه اجتماعی دنبال  عنوان یک عامل تبیین طبیعت و اقلیم را به

اروپا را محصول اقلیم » برتري«یافتگی و  و هم توسعه» افتادگی شرق عقب«کند و هم  می

که اغلب با عنوان » گرایی عام محیط«البته این جریان . دانست و طبیعت این مناطق می

شوند هنوز هم پرقدرت به تولید آثار و گفتارهایی در این  شناخته می "معجزه اروپایی"

را . ..ها، خط ساحلی و اند و اقلیم، جغرافیاي سیاسی، خاك، شکل کوه زمینه مشغول

بالوت، (. دانند داري و پیشی گرفتن غرب از شرق می گیري سرمایه عامل اصلی شکل

که کاربست این ) 1862ـ1821(گرا مثل تامس باکل جریانی خاص - 2. )1389

که انسان بیند، چرا جبرگرایی محیطی یا طبیعی را صرفاً در جوامع بدوي و غیرغربی می

زارهاي تکنولوژیک امکان غلبه بر و رهایی از واسطه اب غربی به» پیشرفته«و جامعه 

 ،ها دیگر کاربست صحیحی ندارد هاي طبیعی درباره آن اند و تبیین کردهرا پیدا» طبیعت«

ولی جوامع بدوي غیرغربی به علت بدوي و بسیط بودن به طبیعت وابسته بوده و هنوز 

از همین رو امثال هومبولت ).7-6: 1393هانیگن، (هستند 
3

با ) 1769-1859(ی آلمان 

گرایانه، هاي موجبیت با گذر از نگاه )97: 1398مرادي و نساجی، (تأثیر از رمانتیکرها 

                                               
1. Herbert Spencer
2. William Graham Sumner
3. Alexander von Humboldt
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گفت و یا  ها سخن می براي انسان) و نه جبر جغرافیا(جغرافیا » امکانات«درباره 

دوالبالش
1

گرایانه معتقد بود که هاي موجبیت هم، در مقابل آن نگاه) 1845-1918(

بخشد که برخی از آنها برگزیده  به آدمیان می» مقدوراتی«مراحل مختلف طبیعت در 

: 1386نراقی، (کند شود و انسان با استعداد خالق خود محیط طبیعی را دگرگون می می

103-108(.  

  

  استثناگرایی: شناسی غربی امر اجتماعی و ظهور جامعه» خودبسندگی«-2-1-3

شناختی قرن  و نظریه اجتماعی پیشاجامعهطور که اشاره شد در سنت اندیشه همان

تعین یافته«هجدهم و نوزدهم جامعه 
2

) گرایی عام محیط(شد  فهمیده می» توسط طبیعت 

و بعدتر با اصالحاتی این تعین یافتگی صرفًا در مورد جوامع غیرغربی به کار برده 

ه را کم زمینگرایی خاص کم و این تمایزبخشی در محیط) گرایی خاص محیط(شد  می

هاي غربی  شناسی تبیین با تأسیس جامعه. شناسی پدید آورد براي تأسیس جامعه

هاي  زیستی از جامعه تضعیف شد و تبیین جبرگرایانۀ بسیط، یک بعدي زیستی و محیط

 :نک به. (هاي درونی جوامع قوت یافتند معطوف به عوامل و ساختارها و پویایی

ماعی که تا آن زمان ذیل امر طبیعی فهم در واقع امر اجت )52-43: 1389کچویان، 

شد در تحولی سوبژکتیو به متغیر مستقلی تبدیل شد که حاال دیگر امر طبیعی ذیل آن  می

  .یافت معنا می

انسان (» استثناگرایی-انسان«شناسی کالسیک با مفهوم  این تحول در جامعه

مفهوم ) اران طبیعتموجودي استثنایی و باالتر و واالتر در میان دیگر جاند "جامعه"

عنوان پارادایم غالب  استثناگرایی به-مفروض اساسی رویکرد انسان. پردازي شده است

شناسی کالسیک این بود که جامعه و فرهنگ انسانی به صورت خودآیین و بدون  جامعه

زیست به صورت انباشتی در مسیر رشد و  توجه و تأثیرپذیري از جانب طبیعت و محیط

                                               
1. Paul Vidal de La Blache
2. determined
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زیست هیچ محدودیتی را براي  رد و از این منظر منابع طبیعی و محیطپیشرفت قرار دا

ها نیز به  آمریکایی. )Dunlap & Catton, 1978: 43(د کردنرشد و ترقی ایجاد نخواه

هاي فیزیکی  را بر تبیین) کنش متقابل نمادین(هاي ساختیِ اجتماعی  ها تبیین تبع اروپایی

در واقع جریان اصلی  .)1393:9ن، هانیگ(دادند محیطی ترجیح می و زیست

کردند که  را از معادالت اجتماعی کنار گذاشته بود و تصور می» بوم«شناسی  جامعه

تواند میان کمبود منابع و تعادل جمعیتی میانجی  به خودي خود می» تکنولوژي«

ا شد و از فاجعه جلوگیري خواهد کرد یا نهایتاً مانند مکتب شیکاگو بوم رباآمیزي صلح

زیستی را تقریبًا از دستور کار  به بوم شهري تقلیل داده بود و مسائل اقلیمی و محیط

  . شناسی خارج کرده بود جامعه

اي نسبت  شان کیفیات ویژه نه تنها جامعه شناسان نسبت به این واقعیت که جامعه

ه امکان درك یک دور» میراث فراوانی«به جامعه پیش از خود دارد گشوده بودند بلکه 

جاي مفاهیم . کمیابی در آینده را براي بسیاري از جامعه شناسان سخت کرده بود

ظرفیت در «ها به  زیستی در لغت نامه بسیاري از جامعه شناسان خالی بود و آن محیط

کردند که با رشد  هر بوم اقلیمی و جغرافیایی توجه نداشتند و تصور می 1»حال حمل

کنند وجوامع به صورت  آن، منابع طبیعی نیز رشد میجامعه و نیازهاي طبیعی ملتزم با 

تقریباً "زیست  حتی لغت محیط. شوند درونی متمایز و به صورت سازگاري بهینه می

» محیط اجتماعی«یا ) هاي فرهنگی نظام(جامعه » محیط نمادین«طور کامل به یک  به

  Dunlap & Catton, 1978: 34-44(.2(".یافت ارجاع می

                                               
1. Carrying Capacity

:مـثالً نـک بـه   (یه اجتماعی کالسیک دورکهایم و وبر نیز طرفـدارانی دارد  البته خوانش محیط زیستی از نظر -2

: 1398علمداري، ()15: 1382فاستر، ()88: 1379گولدبات، ()15-14: 1393هانیگن،()27-26: 1393آروین، 

17-18()Carter,2010:3&Charles()Järvikoski,1996()  ،21: 1393هـانیگن()Vandemoere, 

هانیگن، ) (69-68: 1389بالوت، ) (88: 1379گولدبات، ()27: 1393آروین، ()17: 1393هانیگن، ()12 :2008

1393 :18()Holleman & Foster, 2012: 1629(.  
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تأثیر امور طبیعی بر «شناختی  ر شیوه تفکر از بحثهاي پیشاجامعهتغییر آشکار د

دورکهایممشخصًا از سوي » اجتماعی
1

و ماکس وبر) 1858-1917(
2

)1864-1920 (

دورکهایم صریحاً به جدایی امر اجتماعی از امر طبیعی و مقدم داشتن . صورت گرفت

عقالنیت ابزاري «چون  مفاهیمی.)27: 1393آروین، (آن بر امر طبیعی گرایش داشت 

نیز کم اهمیتیِ امر » اخالق پروتستانی«و » شناسی تفسیري جامعه«، »معطوف به هدف

 Vandemoere, 2008: 12(داد نشان می وبرطبیعی را در نظریه اجتماعی ماکس 

Holleman & Foster, 2012: 1628.( مارکسکارل
3

شناسی  جامعه«بر ) 1818-1883(

معتقد بود انسان از طریق کارجمعی و براي رفع نیازهایش  تأکید داشت و» تولید

هاي پیشرفته  کند و شیوه هاي سازمان اجتماعی را دگرگون می زیست و صورت محیط

داري و فن  شود و سرمایه تولید به توسعه اقتصادي و دگرگونی جهان مادي منجر می

ر مارکس در جوامع از این وجه در نظ. گردد آوري صنعتی موجب پویایی این روند می

. برداري از طبیعت نیست هاي طبیعی مانعی براي توسعه و بهره مدرن محدودیت

فهمید  ساخته می-زیست را اساساً انسان جورج زیمل هم محیط) 25: 1398علمداري، (

)Gross, 2000: 286(.  

  

  زیستی در نظریه اجتماعی پسااستثناگرایی و چرخش محیط-2-1-4

خصوص در نیمه دوم قرن بیستم آن رویاهاي دراماتیک  ستی بهزی هاي محیط بحران

جامعه . رشد و بهروزي تصویر شده از عصر روشنگري به بعد را به چالش کشیدند

همچون کتاب مشهور بهار (هاي زیست شناسان معاصرشان  شناسان با خواندان کتاب

ها را باز » بندچشم «زیستی معاصر  هاي محیط درباره بحران) خاموش از راشل کارسون

هاي اکولوژیکی ازجمله کمبود یا تخلیه منابع و  کردند و دریافتند که محدودیت

                                               
1. David Émile Durkheim
2. Maximilian Karl Emil Weber
3 Karl Heinrich Marx
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شناسی ایجاد  ها و مسائل حادي براي جوامع انسانی و رشته جامعهبستها، بن آلودگی

اینکه واقعیت  –شناختی سنت دورکهایمی کند و این باعث شد هنجارِ خلوص جامعه می

رد تأمل دوباره مو -صرفاً توسط دیگر واقعیات اجتماعی تبیین شوندتواند  اجتماعی می

هاي  آن بن بست ها رجوع به اندیشه). Dunlap & Catton, 1987: 43-44(قرار گیرد 

رمانتیک که به صورت جریان نحیفی از عصر روشنگري و از نقد اول کانت به این سو 

  . در جریان بودند را ضروري کرد

رخالف هگل و ریکور دنبال جداسازي فرهنگ و طبیعت رویکرد رومانتیک ب

و  97: 1398نساجی،  و مرادي(نبودند، بلکه به دنبال وحدت طبیعت و فرهنگ بودند

زیستی  شناسی محیط گیري جامعه در واقع آن تامالت و بازاندیشی ها باعث شکل. )107

نوع در میان بسیاري هاي انسانی صرفاً یک  هستی -1: هاي زیر بود شد که داراي ویژگی

اي در اجتماعات زیستی که زندگی اجتماعی ما را شکل  طور همبسته هستند که به

و پس خور ] ورودي و خروجی[اتصال پیچیده علت و اثر  -2. دهد درگیر هستند می

در شبکه طبیعت، باعث تولید تبعات ناخواسته بسیاري از کنش هدفمند ) فیدبک(

هاي نیرومند فیزیکی و  محدودیتدود است بنابراین جهان مح -3. شود انسانی می

هاي جامعوي را  بیولوژیکی وجود دارد که رشد اقتصادي، ترقی اجتماعی و دیگر پدیده

در رویکردهاي اخیرِ نظریه اجتماعی  .)Dunlap & Catton, 1987: 45(کنند محدود می

گیدنز(به تبیین مدرنیته که با صفاتی چون بازاندیشانه 
1

هابرماس(مام ، نات)
2

و یا ) 

بک(مخاطره آمیز 
3
توان برجستگی اهمیت  توصیف شده به وضوح می) 2015: 1944،

: 1379گولدبات، (.زیستی را دید هاي محیط زیست، جغرافیا یا جنبش تخریب محیط

هایی باعث ظهور یک رشته و تخصص جدید با  چنین بازاندیشی ها و تالش )90-91

البته برخی چنین . شناسی متأخر شد در جامعه "زیستیشناسی محیط جامعه"عنوان 

                                               
1. Anthony Giddens
2. Jürgen Habermas
3. Ulrich Beck
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دانند بلکه  ها نمی شناختی در کنار دیگر حوزه اي را صرفًا ظهور یک حوزه جامعه رشته

در نظریه اجتماعی و برآمدن یک پارادایم جدید » چرخش اساسی«آن را یک 

اقعیت اجتماعی و"جمله اینکه دانند که با تغییر فرضیات بنیادي از شناختی می جامعه

 Dunlap(شناسی سنتی عبور کند هاي جامعه تواند از بن بست ها و چالش می "چیست

& Catton, 1987: 42(.

  

  »خاص گرایی اقلیمی«استثناي شرق از غرب و تداوم -2-1-5

استثناگرایی نظریه اجتماعی -شناختی تا انسان این تطورات از نظریات پیشاجامعه

زیستی اغلب در پیوند با اروپامداري  هاي محیط رایی و چرخشکالسیک تا پسا استثناگ

در نظریه ) به تاسی از اسمیت و میلز و هگل(نگاه کسانی چون مارکس و وبر . بودند

درباره (گرایانه مبتنی بود اجتماعی کالسیک به تاریخِ شرق، بر یک ایستایی تاریخی اقلیم

بالوت، ()1394وقی و دیباجی فروشانی وث(: نگاه شرق شناسانه ماتریالیستی وبر نک به

باستان، فئودالیسم و «مارکس تا بیانیه حزب کمونیست فقط سه دوره )). 68: 1389

دوره ) 1859(را شناسایی کرده بود ولی در مقدمه نقدي بر اقتصاد سیاسی » بورژوازي

و  ترین ممیزه شرق مهم مارکس و انگلس. را اضافه کرد» شیوه تولید آسیایی«چهارم 

دیدند و ادعا کردند که نبود مالکیت خصوصیِ بر  می» مالکیت خصوصی«غرب را در 

: 1375صداقت، (زمین علت اصلی رکود و ایستایی اجتماعی در جامعه آسیایی است 

از این نظر شکل نگرفتن مالکیت خصوصی، فئودالیسم و طبقات مستقل در آسیا  )180

ه دست حکومت مقتدر مرکزي است و امور عمومی ب -1چون : دو علت داشته است

. اند به غیر از چند شهر بزرگ بقیه قلمروها سراسر روستاهاي مستقل و پراکنده -2

اش  داند که وظیفه می» بروکراسی گسترده«تحلیل اول بنیاد استبداد شرقی را مبتنی بر 

. اداره امور اجتماعی است و دولت بنا به ماهیت قدرتمندش بر جامعه مسلط است

واسطه شرایط اقلیمی  داند که به اي می ومین تحلیل استبداد شرقی را حاصل جامعهد
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اي تقسیم شده که از  هاي نیمه مستقل کوچک و خود بسنده به بخش) کمی بارش(

اش  سرپیچی در مقابل قدرت حکومت مرکزي ناتوان است و دولت نه به دلیل توانایی

  . بر آن مسلط است» ضعف جامعه«که به دلیل 

گیرد که  خصوص در گروندریسه فرضیه جامعه پراکنده را پی می مارکس خود به

هاي آرامِ تحت  عنوان جمهوري بر اساس آن جوامع پراکنده و خود بسنده روستایی به

شدند و در نتیجه مستبد شرقی  گیري طبقات می هاي پدرساالرانه مانع شکل انقیاد سنت

در صورتی . عنوان وحدت بخش حفظ کند ا بهقادر بود که بر صدر نشیند و توازنش ر

اي از  نیز مجموعه وبر)10-2: 1390آبراهامیان، (تر بود  که انگلس به دومی متمایل

استبداد شرقی«مفاهیم شایع درباره 
1

شیوه تولید آسیایی«، »
2

جامعه آبی«و » 
3

تدوین و » 

سی گسترده هاي مهند گیري پروژه عنوان علت شکل به» ضرورت اقلیمی«بر مفهوم 

ها، سدها و آب بندها در مناطقی مانند بین النهرین، مصر، چین و  مرتبط با آبیاري، کانال

سیالن
4

هاي آبی  عنوان تمدن تمرکز کرد و این مناطق را به) و در حد کمتري در هند(

از نظر وِبر این ضرورت . دید وهواي بیابانی یا نیمه بیابانی می بزرگ حاضر در آب

شد  می) پاتریمونالیزم شرقی("قدرت پادشاهی"و  "بروکراسی دولتی"ر به اقلیمی منج

)Holleman & Foster: 2012 .( ویتفوگل)نیز با تفسیري آبی از جامعه شرقی با  )1392

که در آن طبقه مسلط مالک وسایل تولید نبود، بلکه یک طبقه (عنوان جامعه آب ساالر 

 )1375:181صداقت، () ا در اختیار داشتدیوان ساالر، دستگاه دولتی و اقتصاد ر

زیستی درباره آسیا دامن  مجدداً در نظریه اجتماعی متأخر به یک بحث جبرگرایانه محیط

.زد

  

  

                                               
1. Oriental Despotism
2. Asiatic mode of production (AMP)
3. hydraulic empire
4. Ceylon
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  شناختی ایران هاي جامعه زیست در پژوهش بازتاب اقلیم و محیط-2-2

هاي مختلفی در  تطورات نظریه اجتماعی غربی درباره جامعه غربی و شرقی بازتاب

در ادامه تالش . شناسی ایران داشته است تر جامعه طورکلی شناسی در ایران و به جامعه

کنیم با مرور رویکردهاي عمده و برخی مثالواره هاي نمایاي هر رویکرد نسبت کلی  می

طور خاص مسئله  زیست در ایران و یا به آن رویکرد را با مسئله اقلیم، جغرافیا و محیط

  .یمآب در ایران بررسی کن

  

)استبداد ایرانی(جامعه آسیایی -2-2-1

هاي اجتماعی مربوط به دیالکتیک  در رویکرد جامعه آسیایی، با حذف پویایی 

هاي تولید و نیروهاي تولیدي که در نظریه تکاملی مارکس وجود داشت، باید  شیوه

بود به  شد و از این رو تبیین اقلیمی که یک تبیین بیرونی تبیین جایگزینی برگزیده می

ویژگی این . هاي درونی تحوالت اقتصادي و اجتماعی جایگزین شد جاي پویایی

هاي طبیعی و  به ضرورت(جایگزینی این بود که به تبع اینکه اقلیم و طبیعت فقیر ایران 

هزاران سال شرایط ثابتی داشته، جامعه ایرانی نیز خصلتی ایستا و غیر ) به جهت بارش

برخالف جامعه اروپایی، طبقات اجتماعِی مستقل از حکومت  پویا دارا شده که در آن

ها فراهم شده  در طول قرن» استبداد ایرانی«گیري نبودند و زمینه تداوم  قادر به شکل

مالک و زارع در «و کتاب  )1335(خنجی محمدعلی» رساله بررسی تاریخ ماد«.است

العات تاریخی و میدانی تالش اولین آثاري بودند که بر پایه مط) 1345(لمبتون» ایران

 لمبتون. کردند کاربست رویکرد مارکس اروپایی بر تاریخ ایران را به چالش بکشند

به هم شبیه نیستند و ذکر کلمه » فئودالیزم غربی«و » اقطاع شرقی«معتقد بود که 

  .)121: 1345(فئودالیزم در مورد ممالک شرقی ازجمله ایران موجب گمراهی است

وفق ایده مارکس معتقد  )15: 1389(» جامعه کم آب و پراکنده«ا ایده بکاتوزیان 

بود فقر طبیعت از یک سو باعث پراکندگی و جدا افتادگی واحدهاي کار و زندگی 
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گیري طبقات مالک مستقل و  از یکدیگر و در نتیجه مانع شکل) روستاها(اجتماعی 

قدرت اقتصادي و  هاي متکی بر طبقات شد و از سوي دیگر موجبات ضعف دولت

در نتیجه با دسترسی نیروي نظامی قوي و . نظامی این واحدهاي پراکنده را فراهم نمود

هاي  بر مازاد تولید واحدهاي جدا افتاده، زمینه) که عموماً ایالت بودند(متحرك 

: همچنین نک به(گیري استبداد سیاسی و تضاد دائمی دولت و ملت فراهم شد  شکل

خصوص  سی از مارکس بهأنیز با ت آبراهامیان ))1389()9: 1380(و )75-79: 1377(

در گروندریسه، پراکندگی جغرافیایی و سیاسی جامعه ایرانی را باعث تخاصمات و 

میان طایفه با طایفه، ایل با ایل، شهر با شهر، روستا با روستا و محله (هاي پیچیده  رقابت

افتادگی ایران،  انع رشد طبقات و عقبدانست که باعث تضعیف جامعه و م می) با محله

)17-15: 1389(هاي دهقانی و در نتیجه تثبیت استبداد شده بودشکل نگرفتن شورش

  .))1390:12(:همچنین نک به(

هم اقلیم ایران را در شکل بندي اقتصاد و جامعه ایرانی و نضج نیافتن اشرف 

هاي مؤکد اشرف به  د اشارهوجو ).39- 8: 1359اشرف، (دانست  داري دخیل می سرمایه

هاي ایرانی باعث شده برخی او را درزمرة کسانی قلمداد  نقش آب در ساختار دولت

: 1397نامدار و نظري مقدم، (کنند که تا حدود زیادي به نظریۀ ویتفوگل متمایل است

ترین  را مهم» موقعیت خاص ژئوپلیتکی«واسطه  نیز تأمین امنیت سرزمینی به پیران).211

هاي  در نسل ).1384پیران، ()1385پیران، (داند امل شکل دهی به استبداد ایرانی میع

گراي  نیز مانند اقلیم گراهاي عام زیباکالمو  علمداريمتأخرتر رویکرد استبداد ایرانی 

یافتگی غرب و هم عقب ماندگی ایران بواسطه  شناختی معتقدند هم توسعه پیشاجامعه

: مثال نک به عنوان به(.رافیایی خاص هر کدام بوده استشرایط اقلیمی و آبی و جغ

  .)120,130,131: 1394زیباکالم، ()178و 68-1394:66علمداري، (
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رویکرد فئودالیسم ایرانی -2-2-2

در مقابل مثالواره هاي جریان استبداد ایرانی که اغلب تصویري یکپارچه ایستا و 

دهند جریان فئودالیسم  تاریخ ایران ارائه میاستبدادي مبتنی بر جبرگرایی اقلیمی از 

جریان روسی . کند بندي میهاي خاصی را با مفهوم استبداد صورت ایرانی صرفًا دوره

 20در دهه .) ..و )1353(، پیگولوسیا )1344(مانند پطروفشسکی (فئودالیسم ایرانی 

که توسط فعاالن شناسی تاریخی ایران را تدوین کردند  شمسی اولین آثار درباره جامعه

این رویکرد به دنبال کاربست . شد حزب توده در محافل روشنفکري ایرانی بازتوزیع می

به ) داري کمون اولیه، برده داري، فئودالیسم، سرمایه(مراحل تکامل تاریخی مارکس 

توان در  خواست نشان دهد که تاریخ ایران قرون وسطی را نیز می می ،تاریخ ایران

سم اروپایی تحلیل کرد و دیالکتیک و تضاد رشد نیروهاي طبقاتی و چارچوب فئودالی

توان در این تاریخ دنبال و مثالً انقالب مشروطه یا اصالحات  ابزارهاي تولید را می

ارضی و اصل چهار ترومن در دوره پهلوي را انقالبی جهت گذار از فئودالیسم به 

ره بندي فئودالیسم ایرانی درباره ویژگی عمده دو )22: 1380ولی، (بورژوازي فهم کرد 

است که دست کم بیش از شانزده قرن دوام داشته » دوره طوالنی فئودالیسم«تاریخ ایران 

ایران یکی از » جغرافیاي سیاسی ویژه«در گونه فئودالیسم ایرانی  .)25:همان(است 

ی شده داري به شیوه غربی تلق موانع اصلی تضعیف فئودالیسم یا شکل نگرفتن سرمایه

زمینه » شمال و جنوب«و » شرق و غرب«قرار گرفتن ایران در چهار راه جهانی . است

هجوم اقوام مختلف آسیایی همچون اعراب از جنوب غرب در ایران باستان و اقوام 

هاي میانه را مساعد کرده  ها از شمال غرب در سده ها و افغان آسیاي میانه همچون مغول

  . )آ:1394عنبري،() همان(است 

گیري استبداد ایرانی  از این نظر تداوم و انباشت فئودالیسم ایرانی مانع شکل

وجود طبقه اشراف مستقل و نیرومندي که قدرت خود را از اصالت : شده است می

شود که به  هاي فئودالی محسوب می هاي اصلی نظامگرفته جزو شاخص خانوادگی می

نمود و همانند  کراتیک قرن بیستم را ایفا میهاي دمو عبارتی نقش جامعۀ مدنی در نظام



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   70

  

کرد و عامل اصلی کنترل قدرت آنها بود و در  سدي در مقابل دولت و دربار عمل می

مشارکت اشراف در امور . شد نهایت، مانع از خودکامگی و استبداد شاه و دربار می

رها مربوط به حکومت و حضور اشرافیت در مناطق روستایی و کشاورزي به جاي شه

خزاعی و (هاي فئودالیسم ایرانی بوده است  از دیگر ویژگی) به خاطر استقالل از دولت(

از نظر این رویکرد هرگاه فئودالیسم در اثر حمله خارجی  .)73-71: 1394فرهادي، 

دچار فترت شده حکومت وجهی استبدادي یافته و از این رو استبداد ایرانی از زمان 

در  ،هایی بر ایران حکمفرما بوده است وط ساسانیان در دورهحمله اعراب به ایران و سق

از مثالواره هاي فرهاد نعمانی . غیر آن نیز فئودالیسم در ایران رو به تکامل بوده است

گیري  نشان داد که حفظ و نگه داري مؤسسات آبیاري ریشه شکلرویکردایناصلی

یریت کشاورزي در بین النهرین دولت نبوده و شواهد تاریخی نشان از تکثرگرایی در مد

اند و نه  ها بوده گیري دولت از نظر او مؤسسات آبیاري بزرگ معلول شکل. دهند می

نعمانی شیوه کوچ نشینی را بسیار محدود و نیز انحصار  .)433: 1358نعمانی، (عامل آن 

الی و ساخت آن را نیز فئود) 452:همان(کند  دامپروري در شیوه تولید ایلی را رد می

  ). 471: همان(داند  می

اقطاع را اقتدار دستگاه بروکراتیک دولت و نوعی » جامعه آسیایی«اگر رویکرد 

داند، این رویکرد آن را به نوعی مالکیت خصوصی بر زمین متناظر با  مالکیت دولتی می

ورداسبیو  )1354(طبري امثال .)1382توسلی و عبداللهی، (داند  فئودالیسم ایرانی می

نیز تالش کردند نشان دهند فئودالیسم ایرانی آنطور که امثال پطروفشسکی  )1357(

اند شبیه فئودالیسم اروپایی نبوده و خصوصیات خاص متفاوت خود را داشته  نشان داده

اي میان رویکرد فئودالیسم ایرانی و جامعه آسیایی پیش گرفته بودند  و از این رو رویه

دانست و  غرافیاي ایران را مستعد هجوم جوامع ایلی مینیز ج آریانپور.)127: همان(

 نسل دومدر  ،)46: 1382آریانپور، (تمایل داشت آن را با نظریات وابستگی ترکیب کند 

نظریات فئودالیسم ایرانی که متأثر از مارکسیسم چینی یا مکتب وابستگی آمریکاي التین 



  

  

  

  

71   |، شالچی و مهدیار  ...مقوالت محیط زیستی دربررسی بازتاب  

بیشتر بر  رواسانیو اخیراً  جزنی، زادهاحمد، پویانبودند در آثار کسانی مانند طبري، 

عنوان پرش از وضعیت  هاي قاجاریه و پهلوي به دوران بعد از صفویه و حکومت

داري  سرمایه«عنوان یک جامعه  و مشخص کردن ایران به» وابستگی«فئودالی به وضعیت 

  .)22: 1380ولی، (شود  تأکید می» وابسته

به دنبال بازسازي مجدد  عبداللهیانو ولیفئودالیسم ایرانی امثال  نسل سومدر  

مثالً ولی معتقد بود هر چند دولت پیش از مشروطیت بدون شک . فئودالیسم ایرانی بودند

است » حاکمیت مطلق«خودکامه بوده، اما فاقد شرایط اساسی اقتصادي، نظامی و نهادي 

اسًا با دولت خودکامه نیاز به ساختار نظامی غیرمتمرکز داشت که اس). 233: همان(

اقطاع در قرون . شد ها به اقطاع و تیول و درآمد حاصل از زمین حفظ می واگذاري زمین

دولت و - وسطی بر اساس مبادله عواید زمین در ازاي خدمات نظامی اداري بین شاه

این واگذاري و اعطاي زمین منجر به پاره . گرفت نظامی صورت می -سرکردگان سیاسی

صورت واحدهاي سیاسی نظامی نیمه مختاري شد که  پاره شدن قلمرو حکومتی به

از نظر ولی . هاي استقالل عملی دولت را از لحاظ سیاسی و قانونی سست کرد پایه

پرداخت  حاکمیت مطلق بهایی بود که دولت فئودالی براي حفظ تمامیت ارضی خود می

کل دهنده عنوان ش نیز به جاي تأکید روي مسئله دولت به عبداللهیان.)325:همان(

به روابط نابرابر شهر و روستا تأکید  -آنچنان که شیوه تولید آسیایی تأکید دارد -نهایی

از نظر وي در روستاها این مالکان غایب شهر نشین بودند که وظیفه جمع آوري . کند می

در واقع سلطه طبقات . دادند مازاد تولید را بر عهده داشتند و آن را به شهرها انتقال می

  .)387-1392:386عبداللهیان، (بر روستاها جاي دولت خودکامه را گرفته بود  شهري

  

)مکتب نوسازي(رویکرد ساختی کارکردي  -2-2-3

شناسی خود را در نظریات ساختی  استثناگرایی نظریه کالسیک جامعه -انسان

ثیر امثال روستو و ردفیلد که تحت تأ) نوسازي(نظریه مدرنیزاسیون . کارکردي نشان داد
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گرایی دورکهایم، عقالنیت صوري وبر و متغیرهاي الگویی پارسونز تدوین شده تکامل

ترین کاربست رویکرد ساختی کارکردي براي توسعه اقتصادي جوامع  بود شاخص

هایی براي گذار از یک جامعه سنتی به جوامع در  توسعه نیافته و حاوي دستورالعمل

موانع «در واقع نظریه نوسازي در جستجوي  .)67-60: 1394موسوي، (حال توسعه بود 

ها، عدم  هاي ارزشی کهن، عدم کارآیی دستگاه وجود نهادها و نظام: ازجمله» درونی

در کشورهاي  )190: 1378بهنام، (مشارکت مردم در امور و وجود اعتقادات خاص 

یا این نظریه مبتنی بر نوعی اروپا محوري . جهان سوم براي توجیه عقب ماندگی بود

عقالنیت اروپایی، یعنی این دیدگاه اشاعه گرایانه که جهان غیر اروپایی با اتخاذ 

گیرد،  هاي نوساز و اشیاي مادي از جهان اروپایی طریق توسعه را در پیش می اندیشه

  .)51-50: 1389بالوت، (تدوین شده بود

وسعه ت. تمرکز یافتن و اداري شدن: ظهور دولت در ایران دو مشخصه اصلی داشت

هاي نوسازي دولت مرکزي نوظهور در  و تکامل فکري و اجتماعی ناشی از برنامه

شرایطی فراهم آورد که به تدریج سبب نوعی تحول فکري پیرامون  1310سالهاي دهه 

هاي معیاري و نهادي کردن تغییرات در یک دولت جدید گردید و از این رو  جنبه

: 1375زاده، مهدي و لهسایی(. ج گرفتشناسی دانشگاهی با حمایت دولت نض جامعه

ها از واقعیات،  و فعاالن این نهاد نوپا عموماً بر اهمیت تجربه، جدایی ارزش )19-20

هاي کلی در حیات اجتماعی و تأثیر پذیري قوانین اجتماعی از قوانین  کشف قانون

طور که همان) 1341سیاسی، : نک به(.)212: 1378آزاد ارمکی، (طبیعی تأکید داشتند

ها حول این  هاي اجتماعی دانشگاهی ایرانی مهدي هم اشاره کرده نتیجه کلی پژوهش

مسئله بود که ایران به سوي شهري شدن، دنیایی شدن، صنعتی شدن و غربی شدن پیش 

  .)1375مهدي و لهسایی زاده، (رود می

از نسل آناتول فرانس جزو اولین مدرسان صدیقی، مهدوي، کاردان 

ناسی در ایران بودند که در سنت کارکردگرایانه پوزیتیویستی فرانسوي تحصیل ش جامعه

صدیقی در چارچوب نظریه نوسازي نگاهی تک خطی و اروپا محورانه به . کرده بودند
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که اولین  مهدويکتاب ) 1398:108نیا، کاظمی، صدیقی و اسماعیل(تاریخ داشت 

رشار از معارف انسان استثناگرایانه رفت س شناسی دانشگاهی به شمار می کتاب جامعه

هم اگرچه شخصاً به رویکرد فئودالیسم ایرانی تمایل داشت  پورآریان. پوزیتویستی بود

اش که پر فروش ترین کتاب نظري درسی » شناسی هاي جامعه زمینه«اما کتاب تدوینی 

اي صراحتاً رویکرده) 1388:30برن وکوف، : نک به(شناسی در ایران بوده  جامعه

ما امروز "استثناگرایانه در پیش گرفته بود و با نقد نگاه جغرافی گرایان نوشت  -انسان

هاي  چینیم کوه هاي ناسودمند را بر می هاي اجتماعی خود جنگل به اقتضاي نیازمندي

هاي انسانی در  همه اینها مداخالتی هستند که جامعه. کنیم مزاحم را با خاك یکسان می

تا انسان را از زنجیرهاي طبیعت برهانند و به آزادي و کامیابی ...دکنن محیط طبیعی می

جامعه است که همه وجوه زندگی انسانی و حتی چگونگی و دامنه تأثیر ...برسانند

  .)133-132: 1388برن وکوف، (کند  عوامل طبیعی را تعیین می

امعه و با آغاز تحقیقات اجتماعی تألیفی در سنت ساختی کارکردي مسئله نسبت ج

که یکی از  بهنام و راسخ .گرفت اقلیم عمدتاً در مطالعات روستایی مورد بحث قرار می

شناسی ایران را تألیف کردند اعتقاد داشتند آب در ایجاد آبادي  اولین آثار تألیفی جامعه

در سراسر زندگی اجتماعی ایرانیان نقشی اساسی داشته است اما در این نقش نباید 

ه جبر اقلیمی رأي داد چرا که خصوصًا پس از ورود صنعت و ظهور مبالغه کرد و ب

بهنام و راسخ، (بدست آمده است » طور کامل«شهرنشینی غلبه بر عوامل طبیعی به 

ها البته روستاییان همچنان تحت تأثیر اقلیمشان هستند و از همین  از نظر آن .)31: 1348

گر و گرا و زود باور، حیلهگذشته خرافه و جادو پرست، قضا و قدري،"ها را  جهت آن

از جامعه شناسان  احسان نراقی). 287-283: همان. (دانستند می "دروغگو و نیرنگ کار

فعال نسل اول از سویی مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بود 

گراي پهلوي و در چارچوب هاي آن به سفارش دولت توسعه که بسیاري از پژوهش

ظریه نوسازي به سرانجام رسیده است و نگاه اقتصادي به توسعه شهري را نسبت به ن
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و از  )12-10: 1348نراقی، (دانست  توسعه انسانی و فرهنگی شهر در اولویت باالتر می

دانست و گردآوري  سوي دیگر نیز دانش غربی را براي توضیح شرایط ایران ناکافی می

)10: 1348نراقی، (کرد ربی را ضروري تلقی میاطالعات بومی براي تکمیل دانش غ

  1.)86: 1397مختارپور، (

اصل «هاي ملی همچون اصالحات ارضی و پیگیري اصالحات  با پایان یافتن طرح

ها، دولت  در ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی شدید ناشی از آن» چهار ترومن

بهنام، (مشاوران آمریکایی افتاد  ساله با کمک 5هاي توسعه  پهلوي به فکر تنظیم برنامه

فرهنگی براي از این رو نیاز به اطالعات جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی و .)189: 1378

موسسه مطالعات و 1337از همین رو در سال . ساله روز افزون شد 5هاي  برنامه

عنوان اولین نهاد پژوهشی  به) با ریاست صدیقی و مدیریت نراقی(تحقیقات اجتماعی 

شناسی در دانشگاه تهران تأسیس شد که همچنین کار آموزش و مشاوره را هم  جامعه

دو گروه مطالعات روستایی و عشایري از  .)31-30: 1397مختارپور، (کرد دنبال می

هاي فعال موسسه بودند که عمده آثارشان حول مطالعه آثار و تبعات اجراي  گروه

و از این رو  )182: 1378بهنام، (ي بود اصالحات ارضی در جامعه روستایی و عشایر

تأثیرات طبیعت و اقلیم ایرانی بر ساخت اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و روانشناختی «

سسه مورد بحث و بررسی قرار ؤبه کرات در آثار م» جوامع روستایی و عشایري ایرانی

  . گرفتند

اکولوژي طبیعت و «سی از مکتب شیکاگو أدر گروه مطالعات شهري موسسه و به ت

محدود ... ها و صرفاً به مسائل توپولوژیک داخل شهرها مانند محالت و خیابان» شهري

سسه به بررسی تأثیرات بوم و اقلیم و ؤاغلب آثار مردم نگارانه و میدانی م. شد

کردند اما به دلیل اینکه  جغرافیاي ایران بر ساخت جامعه روستایی و شهري اقدام می

                                               
تر به غرب و محیط زیسـت   تالش کرد رویکردي انتقادي) بعد از وانهادن مدیریت موسسه(نراقی البته بعدتر  -1

)164-163و  17-7: 2535, نراقی(دوستانه در پیش گیرد 
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در پی شناخت تأثیرات مقطعی اصالحات ارضی بر جامعه ایرانی کارفرماي دولتی صرفاً 

بود از همین رو این تحقیقات مانند کارهاي مردم نگارانه امثال جالل آل احمد، نادر 

یا صرفًا توصیفی بودند و ) 1353(و ودیعی  )1351(، صفی نژاد)1347(افشار نادري 

و  )1350(ند کارهاي عجمی کردند یا اینکه مان وجهی نظري یا انتقادي پیدا نمی

و اغلب در جهت  "کاربردي")1348(و بهنام و راسخ )2535()1357(خسروي 

کاظمی، (.)ب 1377فاضلی، (: نک به(هاي نوسازي دولتی بودند  توجیه سیاست

و در نهایت تبعات اصالحات ارضی را در همان ) )1398صدیقی و اسماعیل نیا، 

کردند  ه پهلوي و مکتب نوسازي تحلیل میهاي توسعه گرایان چارچوب سیاست

از این رو حتی کسانی مانند آل احمد با شبهه استعماري  ).92: 1397مختارپور، (

  .)1377عسکري خانقاه و آزاد ارمکی، (هاي موسسه از آن خارج شد  دانستن پژوهش

اوج این جهت ) 1344(در موسسه » هاي نو در روستا نشر اندیشه«انتشار کتاب 

"شناخت روستا باید در جهت هدف نوسازي باشد"داد  ها بود که نشان میگیري

هاي  البته نا گفته نماند همزمان با موسسه مردم نگاري ).163: 1373زاهدي مازندرانی، (

تحت تأثیر کارهاي صادق (ایرانی دیگري در خارج از دانشگاه و توسط وزارت فرهنگ 

 ).184: 1378بهنام، (شد  انجام می) و مهتديهدایت و با عاملیت امثال انجوي شیرازي 

هاي موسسه به  که اگرچه در حوزه ادبیات عامه و فولکلور بود و برخالف مردم نگاري

پرداخت اما در  زیست نمی نسبت و ارتباط فرهنگ عامه با بوم و اقلیم و محیط

  .)1377آ، فاضلی،(چارچوب نظریه نوسازي به تخفیف فرهنگ سنتی مشغول بود 

عدتر با ادغام موسسه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و افول آن، ب

تحقیقات روستایی و عشایري و کشاورزي در موسسه نیز افول یافت و در چند دسته 

برخی از محققان بعد از مدتی به وزارت تعاون و امور روستایی و بعدتر به . دنبال شد

ر آنجا مطالعات روستایی بیشتر وجهی از باال سازمان برنامه و بودجه منتقل شدند که د

زاهدي (یافتند...) همچون آمایش و مشاوره براي ادغام روستاهاي پراکنده و(به پایین 

هاي  ویژگی عمده و مشترك کسانی که در چارچوب).169-170: 1373مازندرانی، 
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ی به هاي دولتی آمایش سرزمین و مطالعه اصالحات ارض نوسازي و در قالب پروژه

پرداختند این بود که روستا را موقعیتی پیشاشهري و ادامه ناالزمی از  مطالعه روستا می

ها عمدتًا نگاهی صرفًا اقتصادي به کشاورزي و روستا  آن. دیدند شهر و تفاله آن می

کردند و از  و روستا را با معیارهاي تولید سرمایه دارانه ارزیابی می )1383پرو،(داشتند

یا به فرهنگ سنتی روستا بی اعتنا بودند یا نگاهی منفی به فرهنگ و همین جهت 

دانستند که انگیزه  هاي روستایی داشتند و روستاییان را منفعل و تقدیرگرا می سنت

زیست و طبیعتشان را نادیده  ها در تعامل با محیط پیشرفت ندارند و تجربیات تاریخی آن

هاي جدید را باعث رونق و شکوفایی  دانشگرفته و صرف اشاعه و ترویج تکنولوژي و 

این رویکرد تا اواخر دهه . پنداشتند روستاها و کشاورزي و زندگی ایالت و عشایر می

هاي جامعه شناسانه را به خود اختصاص داده  اي از پژوهش شصت نیز بخش عمده

  ). 1371چلبی و عبداللهی، : براي نمونه نک به(بودند 

دهد که تا اواخر دهه شصت عمده مطالعات  شان مین) 1372(هاي طالب  بررسی

ازکیا و (درباره روستا در چارچوب کارکردگرایانه پوزیتویستی صورت گرفته است

شناسی  مکتوبات نظري انتقادي در جامعهتر هم  یک دسته نحیف )1388غفاري، 

خصوص با تمرکز بر تبعات اجتماعی و اقتصادي  کشاورزي و روستایی در ایران به

به نفع "صالحات ارضی بودند که با الهام از مکتب وابستگی اصالحات ارضی را ا

هاي دهقانی مرفه و بزرگ مالکان با اراضی مرغوب و معاف از تقسیم و به ضرر  گروه

دانستند که در نهایت به وابستگی بیشتر اقتصادي ایران  می "قشرهاي فقیر روستایی

مثالواره هاي این آثار انتقادي اشرف  )16-15: 1388ازکیا و غفاري، (منجر شده است

با این حال این . بودند )1372()1369(و لهسایی زاده ) 1365(، ازکیا )1361(

هاي کارکردگرایانه و پوزیتویستی خیلی فراتر  رویکردهاي نقادانه نیز از چارچوب

دي در همه رویکرد ساختی کارکر بااین ).)1392ازکیا و غفاري، (: نک به(رفتند  نمی

شناسی ایرانی اگرچه بعداً دچار تحوالتی شد اما این به معناي به محاق رفتن  جامعه
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کامل این رویکرد نبود و این رویکرد در دهه هشتاد و نود شمسی نیز به حیات خود 

  ).)1392چلبی، (؛)1382چلبی، (؛)1382عبداللهی، (: نک به(ادامه داده است 

  

  نوکارکردگرایی-2-2-4

هفتاد و هشتاد میالدي و به خاطر معضالت نظري که هرکدام از از دهه 

رویکردهاي کارکردگرایی ساختی، مارکسی، پدیدارشناختی یا رفتارگرایانه در تحلیل 

اي جوامع اروپایی و غیر آن پیدا کردند، رویکردهاي تلفیقی در  تجربیات توسعه

هاي مختلف از نقاط  بکردند با ترکیب چارچو شناسی رشد کردند که تالش می جامعه

قوت هر کدام بهره ببرند و عالوه بر صرف بعد اقتصادي و تکنولوژیکی، ابعاد دیگر 

، فرهنگی و سیاسی آن را مدنظر قرار )انسانی(توسعه همچون وجوه عاملیت گرایانه 

این رویکردها در  .)517-496: 1386توسلی، (دهند که به نوکارکردگرایی مشهور شدند

ها نقد یک جانبه  ی ایرانی نیز بازتاب پیدا کردند که ویژگی مشترك آنشناس جامعه

  . گرایی اقتصاد گرایانه و تکنولوژیکی رویکردهاي نوسازي متقدم بود

در اواخر دهه چهل  )1347(اي از دارندورف اولین مقاله در این زمینه ترجمه مقاله

اگرچه . لوم اجتماعی بودشناسی یعنی نامه ع و در اولین شماره اولین نشریه جامعه

 )126: 1389قانعی راد، (و شریعتی  )2535(بعدتر این رویکرد در آثار امثال نراقی 

  . تري یافت با این حال تداوم نیافت و به یک جریان تبدیل نشد هاي جدي بازتاب

هاي دهه هفتاد شمسی دوباره رویکرد نوکارکردگرایی در ایران جان از اوایل سال

ت که به نقد ناپایداري و اقتصادگرایی مکتب نوسازي و حتی پیشفرض هاي اي گرف تازه

غالمعباس  )1370(کردند امثال سیف اله سیف اللهی  شرق شناسانه آن مبادرت می

منوچهر  )آ 1372()ب 1372(تقی آزاد ارمکی  ،)1373(مصطفی ازکیا  )1373(توسلی 

برخی از نوکارکردگرایان . بودند از این جمله )1387(فرامرز رفیع پور  )1377(صبوري 

 )1371(بشیریهاز نقد فراتر رفته و رویکردهاي ایجابی نیز در پیش گرفتند و یا مانند 
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شادي دانستند یا مانند  تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادي را ضامن پایداري می

برخی . ددانستن کننده میتعیینو را مهم » حضور زنان در توسعه اقتصادي«)1376(طلب

کنش (شناسی تفسیري آمریکایی  به سمت جامعه )1392()1378(تنهایینیز مانند 

هاي نوکارکردگرایانه البته دچار نوعی  برخی از این نگاه. رفتند) متقابل نمادین

اگرچه نسبت به نظریه نوسازي یا  )1380()1385(سرگردانی نیز بودند و مانند بشیریه 

نگاه تک خطی به تاریخ (ها  داشتند اما در پیش فرضمارکسیسم کالسیک نقدهایی 

ها اشتراك نظر داشتند و  با آن) ها استثناگرایی مضمر در آن-اروپا و توسعه غربی و انسان

بردند یا مانند کارهاي  یا از نتایج سیاسی رویکرد اقلیم گرایانه استبداد ایرانی بهره می

گرفت  ریه نوسازي مورد نقد قرار نمیاصل اقتصادگرایی نظ )1379(ابتدایی شادي طلب 

  . بلکه فقدان مشارکت زنان برایشان مسئله آمیز بود

عنوان اصل مهم  به» زیست پایداري محیط«به  )1375(ازکیاعده معدودي نیز مانند 

نسبت نظریه اجتماعی در ایران با «در رابطه با . کردند در توسعه اقتصادي توجه می

: سه راهبرد در نوکارکردگرایان قابل شناسایی است» و آبزیست  مسئله اقلیم و محیط

هاي خود  جامعه شناسانی که کالً توجهی به مسئله اقلیم نداشتند و آن را از تبیین -1

-انسان«هاي  کنار گذاشته بودند و علیرغم رویکرد انتقادي به نوسازي، پیش فرض

ها و نتایج  پیش فرضجامعه شناسانی که  -2پذیرفتند  آن را می» استثناگرایانه

جامعه شناسانی که  -3گرفتند  شناختی را به کار می رویکردهاي اقلیم گرایانه پیشاجامعه

این . زیستی را مد نظر قرار دهند کردند پایداري محیط در اقلیت بودند ولی تالش می

در ایران بدل » زیستی شناسی محیط جامعه«تر و به یک جریان  دسته سوم آرام آرام فربه

  .شدند

تري مورد توجه  به صورت جدي» توسعه پایدار«از اوایل دهه هشتاد موضوع 

بخشی از نسل جدید نوکارکردگرایان قرار گرفت اما شاخصه این نوکارکردگرایان این 

اند با  بود که بدون تغییر یا چرخشی اساسی در مبانی نظري نظریه نوسازي تالش کرده
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که ع کارکردي برخورد کنند در حالیعنوان یک موضو زیست صرفاً به محیط

زیستی جدید نیازمند تغییر پارادیمی در تعریف واقعیت اجتماعی،  شناسی محیط جامعه

از نظر این . )Dunlap & Catton, 1987: 42(بوده است... تلقی از تاریخ و

یک حیطه فعالیت انسانی است که نقشی "زیست صرفاً  نوکارکردگرایان ایرانی به محیط

  . نگریسته شده است "و کارکردي حیاتی براي جامعه برخوردار است مهم

است تا پایداري » پایداري اجتماعی«در این نگرش مسئله اصلی عمدتاً 

ها بررسی انواع  و از همین رو دغدغه آن) 1380زاده، لهسائی: نک به(زیستی  محیط

است براي پایداري است که ممکن ) مانند آلودگی یا زباله(زیستی  هاي محیط اختالل

در ایران  .)193: 1396سعیدآبادي و همکاران، ()1399مهرآیین، (اجتماعی پیش آید 

ترین جریانی است که از اوایل دهه هشتاد در  این رویکرد به مسئله توسعه پایدار، فربه

آثار این رویکرد . شناختی نوکارکردگرایانه جدي گرفته شده است هاي جامعه پژوهش

ارزیابی «هاي خرد دامنه و کاربردي همچون  پژوهش -1: سه دسته است اغلب شامل

» هاي طبیعی ارزیابی تأثیرات بحران«بررسی و  -2» زیستی فرهنگ و رفتارهاي محیط

زیست و  اي بر محیط هاي توسعه ارزیابی تأثیر طرح«-3همچون سیل و زلزله بر جامعه 

) 1389میرزایی و همکاران، ()1396بخشی و همکاران، (نک به (» پایداري آن

)1392،صالحی()1396پاپلی یزدي و همکاران، ()1390رشیدپور و همکاران،(

  .))1396. فاضلی، آ()1393صالحی و پازوکی نژاد،(و  )1392صالحی و پازکی نژاد، (

  

رویکرد مکتب انتقادي -2-2-5

روش شناختی،  رویکرد مکتب انتقادي متأثر از مکتب فرانکفورت نقد پوزیتویسیم

اي ناشی از آن و تبعات اجتماعی و فرهنگی ناشی از  صنعت فرهنگ، فرهنگ توده

جامعه شناسان ایرانی . داري متأخر را در دستور کار دارند هاي اقتصادي سرمایه سیاست

هاي امثال بنیامین، آدورنو و هابرماس، به نقد عقالنیت  با استعانت از دیدگاهاین رویکرد 

بدون "پردازند و سوداي بازتولید عقالنیت مدرن البته  کنیک زدگی معاصر میابزاري و ت
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همچون افتادن در دام زیبایی شناسی هاي (هاي کنش معقول  خارج شدن از چارچوب

دارند چرا که عینیت  ")و یا تقلیل گرایی هاي مرسوم پست مدرن) هایدگري(عرفانی 

: 1387اباذري، (. دانند ک را مهم میگرایی روش شناختی مد نظر جامعه شناسان کالسی

در واقع این رویکرد انتقادي اگرچه به مظاهر اقتصادي . )97: 1388فرهادپور، ) (277

شناسی کالسیک فاصله  استثناگرایی جامعه- هاي انسان مدرنیته منتقدند اما از پیش فرض

سوژه زدایی  ها همچنین به تأثیرات مثبت پدیدارشناسی هایدگري بر روي آن. اند نگرفته

-جهان به جاي سوژه کانتی انسان-در-این به انسانزابا تعریف (از علوم انسانی مدرن 

  .زیستی نگاه مثبتی ندارند هاي محیط و تأثیرات عملی آن بر جنبش) جهان-بر

  

رویکردهاي پساساختارگرایانه -2-2-6

به نقش هاي تاریخی، تأکید روي ساختارهاي عینی بدون توجه  اگر کالن روایت

ها و قلمروهاي علوم  گرایی روش شناختی، تخصصی بودن حوزهها، اثبات عاملیت

انسان به طبیعت، مرد به «اجتماعی، تک خطی و تکاملی دیدن تاریخ، نگاه سلطه آمیز 

ترین  را مهم» ...زن، غربی به شرقی، استعمارکننده به استعمار شونده، سفید به سیاه و

) 1389بالوت، (:نک به(اجتماعی کالسیک مدرن بدانیم  هاي نظریه سیاسی و شاخصه

هاي کالن  از آن به بعد نفی تاریخ تک خطی اروپا محورانه و روایت) )1389هابسون، (

ها در مقابل ساختارها، تاریخی و فرهنگی  از جامعه و تاریخ، توجه به نقش عاملیت

اي ها، به زبان  یان رشتهدیدن پدیدارها و ساختارها، تکثرگرایی روش شناختی، ظهور م

را ...) هاي قومی و مذهبی و نژادي و ها، اقلیت استعمارشده ها، زن(ها  آمدن حاشیه

هاي رویکردهاي پساساختارگرایی در نظریه اجتماعی غربی  ترین شاخصه توانیم مهم می

طنین بازتاب این تحوالت از همان دهه بیست ) 1387نوذري،  :نک به. (تلقی کنیم

آمرانه «در واقع در مقابل دیدگاه نوسازي . شناسی ایران نیز شنیده شد جامعه شمسی در

آمرانه راست گرایانه «و دیدگاه نوسازي ) پهلوي(» راستگرایانه حکومتی دولت مدار

اي در میان قشري از  عکس العمل هاي عمده) حزب توده(» انتقادي حزب مدار

  .)107: 1379آزاد ارمکی، (روشنفکران ایرانی بوجود آورد 



  

  

  

  

81   |، شالچی و مهدیار  ...مقوالت محیط زیستی دربررسی بازتاب  

شکست استبداد مدرنیستی رضاخانی و نیز شکست نهضت ملی شدن نفت با 

 ،)حزب توده(مرداد و از همه مهمتر شکست جریان چپ  28کودتاي آمریکایی 

به قول بهنام این منتقدان . هایی بودند هاي شنیدن صداي چنان چرخش ترین زمینه مهم

بی که خود در بنیادهایش شک و تردید روا یکی انتقاد از غر: در دو چیز اتفاق داشتند

آزاد ارمکی، (اند و دیگر لزوم نوعی هویت و اصالت فرهنگی که الزمه ترقی است  داشته

فصل مشترك » بازگشت به خویشتن«شمسی گفتمان  20از همان دهه . )107: 1379

یده با ا(، کسروي )»تسخیر تمدن فرنگی«با ایده (نویسندگانی چون فخرالدین شادمان 

با ایده (، جالل آل احمد )»جریان سوم«با ایده (، خلیل ملکی )ملی گرایی رمانتیک

آسیا «با ایده (، داریوش شایگان )»شرق شناسی«با ایده (، ابوالحسن جلیلی )»غربزدگی«

بازگشت به «و » بازشناسی هویت ایرانی اسالمی«با ایده (، علی شریعتی )»در برابر غرب

)113: ب 1384کچویان، (. شده بود) »علم بومی«با ایده (اقی و احسان نر) »خویشتن

شناختی نشده بود و  هاي جامعه با این حال این رویکرد وارد پژوهش )1378بهنام (

تنها از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی . بیشتر وجهی روشنفکرانه داشت

هاي  ختی ایرانی در چارچوبشنا توانیم این رویکرد را در تحقیقات جامعه است که می

شناسی  دو رویکرد مطالعات فرهنگی و جامعه. متفاوت به صورت جدي دنبال کنیم

  :هاي پساساختارگرا در ایران هستند ترین تجلی چارچوب دینی مهم

  

  رویکرد مطالعات فرهنگی-2-2-6-1

شناسی نگاهی از پایین به  مطالعات فرهنگی برخالف رویکرد غالب در جامعه

ها و  کند صداي حاشیه ي جامعه دارد و با نگاهی انتقادي و ماجراجویانه تالش میباال

جوانان، جنسیت و بدن، . ها را بازنمایی کند هاي مردم باشد و قدرت و سوژگی آن توده

ها و  اي، هنري و ادبی حاشیه ذوق عامه، مصرف و سبک زندگی شهري، بازنمایی رسانه

هاي مطالعات فرهنگی در ایران  حجم را در پژوهش مطالعات پسا استعماري بیشترین

همه اگرچه مطالعات فرهنگی در برخی دیگر  بااین ).1392ذکایی، (اند  اشغال کرده
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کشورها همچون هند و ژاپن تالش کرده نقطه ثقلی را در مطالعه فرهنگ بومی این 

مطالعات فرهنگی کشورها بنا نهد اما در ایران فقدان چنان نقطه ثقلی مانع از سنت شدن 

مطالعات فرهنگی در ایران به نحوي شهري شده است و از این ). 18: همان(شده است 

اي ایران که  عنوان بخش مهمی از جمعیت حاشیه به(مثال از زندگی روستایی  عنوان رو به

در مطالعات فرهنگی ایرانی چشم پوشی ) بیشترین ارتباط را با اقلیم و طبیعت دارند

  .شده است

  

  شناسی دینی و اسالمی رویکرد جامعه -2-2-6-2

هایی از نصوص اسالمی را یا  پژوهشگران این حوزه به دنبال آن هستند که مؤلفه

ها و مبانی علم یا در چارچوب روش علوم انسانی دخالت دهند در قالب پیش فرض

:تذیل این دغدغه دو رویکرد کلی قابل شناسایی اس. )233-217: 1378آزاد ارمکی، (

نگاه معرفت  -2نگاه وجود شناسانه به تأثیر دین بر علوم انسانی و اجتماعی و  -1

» وجودشناسانه«از مثالواره هاي راهبرد . شناسانه بر تأثیر دین بر علوم انسانی و اجتماعی

که بیشتر رویکردي فلسفه تاریخی به نظریه اجتماعی دارد است  کچویانبه تأثیر دین 

دیکال عقالنیت مدرن و روشنگري تجلی یافته در علوم انسانی و با نقد را )1389(

و با نفی تمامیت خواهی  )1373()آ 1384(و نظریه اجتماعی کالسیک  )1382(

فراروایت تجدد و تمرکز بر فلسفه اجتماعی برآمده از متون دینی، سعی در بازکردن 

زاده یزدي و حسین(ایرانی دارد-مجالی براي عرض اندام هویت و علوم اسالمی

هاي  به بررسی گفتمان )ب 1384(اش  کچویان در تنها پژوهش تاریخی. )1396حدادي، 

گوناگون فکري و فرهنگی معاصر در ایران پرداخته است ولی برخالف رویکردهاي 

پردازند، تفسیري  اجتماعی می-هاي زیستی پست مدرن که بیشتر به مطالعه تاریخی جنبه

هاي گفتمانی فکري نخبگانی آن  در نظر داشته و در قالب رقابتاز هویت » گرایانهذهن«

  .را حکایت کرده است
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هاي  به تأثیر دین بر علوم انسانی و اجتماعی جریان» شناسانهمعرفت«در رویکرد 

یکی اینکه علم : رسند متعددي حضور دارند ولی اغلب در چند محور به اشتراك می

ها و اصول موضوعه و پیش ست و این آگزیومها نیاست و فارغ از ارزش» مندجهت«

پور و حسنی، علی: نک به(دهند  هاي پاردایمی علم هستند که به آن جهت می فرض

در این درك ذهن گرایانه از فرهنگ و جامعه، تحول و تغییرات اساسی در  ).1394

ا باید گذرد و در نتیجه براي تحول در جامعه ابتد جامعه ابتدا از مسیر علم و تفکر می

هاي فکري و فلسفی علوم انسانی همچون بنیادهاي هستی شناختی و انسان  بنیان

مهدوي آزاد بنی، ()1394کافی، (مورد بازاندیشی قرار داد ) عقل نظري(شناختی آن را 

و مبانی و حجیات جدیدي فراتر از عقل و تجربه بشر مانند نقل و وحی و  )1389

 )1388بستان، (. به منابع علوم متعارف موجود افزودشهود دینی را جایگزین یا حداقل 

از این دیدگاه ذهن گرایانه، بوم و اقلیم و طبیعت و تأثیرات آن بر جامعه اهمیتی درجه 

) )1394مهدیار، ) (1395صفارهرندي، (:در نقد این رویکرد نک به. (یابند دوم می

اگر اسالم یک دین جهانی  .تر، نگاه جهانشمول به مسئله علم در این رویکرد است مهم

است و قرار است مبناي یک علم جدید باشد پس این علم نیز صورتی جهانشمول 

خواهد داشت و کمتر رنگ و بوي اقلیم و طبیعت و تاریخ مناطق خاصی را به خود 

از نظر عمده فعاالن این حوزه چون علِم دینی مبنایی الهی دارد و . خواهد گرفت

انسان و طبیعت است از این رو خروجی چنین علمی با  يهر دو آفرینده ،خود ،خداوند

از مثالواره هاي اصلی  .)1396و 1389اژدري زاده، : نک به(طبیعت نیز همساز است 

است که با نقد درك تاریخی و قومی از  پارسانیاشناسی اسالمی  رویکرد در جامعه

  .)36و  14: 1385پارسانیا، (نظر دارد» سنت«سنت، به وجه دینی و الهیاتی 

  

  بوم گرایی رویکرد زیست -2-2-7

زیستی صرفاً یک حوزه در کنار  شناسی محیط طور که اشاره شد ظهور جامعههمان

سایر حوزه نبود بلکه پارادایم جدیدي بود که تعریف جدیدي از واقعیت اجتماعی 
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)Dunlap & Catton, 1987: 42( کرد و  ه میو به تبع آن از تاریخ و علم اجتماعی ارائ

شناسی کالسیک عبور کند اما در رویکرد  کرد از بن بست هاي جامعه تالش می

شود  تر به آن اشاره شد تصور می نوکارکردگرایانه ایرانی که پیش» گرایی زیست محیط«

هاي کنونی درباره تحول و پیشرفت یا نگاه  که بدون هرگونه دگرگونی بنیادي در ارزش

محیطی را از میان  توان مشکالت زیست ولید و مصرف میها یا الگوهاي ت به سنت

فراتر » زیست شهري پرداخت محیط«و » شناسی شهري معرفت«برداشت و از این رو از 

که دیدگاهی » گرایی بوم زیست«حال آنکه که  )195-194: 1394،عنبري ب(.رود نمی

هاي  ها به دگرگونی سانتر دارد بر این باور است که توسعه پایدار و شکوفایی ان رادیکال

ها و رفتارها و رابطه ما با طبیعت و تغییر سبک زندگی اجتماعی و  بنیادي در نگرش

)1398زاده، محسن()1384درخشه، (: نک به. (سیاسی امروزین ما بستگی دارد

  .))1382کاستلز، ()1377دابسون، (

گرایی مسئله زیست  بوم گرایی مانند رویکرد محیط در واقع در رویکرد زیست

ها  زیستی و یا آلودگی زیستی همچون فرهنگ محیط صرفاً توجه به موضوعات محیط

زیستی و به چالش  نبوده بلکه فراتر از آن پرداختن به علل اساسی توسعه ضد محیط

با این تردیدها بود که توجه . هاي اجتماعی مدرن نیز بوده است ترین نظریه کشیدن مهم

هاي محلی، نیاز به اعتماد کمتر به دانش کارشناسان و  هنگبه ارزش یابی مجدد فر

هاي ضمنی مردم عادي جهت ساختن جهانی به  متخصصان و توجه بیشتر به دانش

: 1394موسوي، (زیستی پایدارتر اهمیت یافت  تر و به لحاظ محیط لحاظ فرهنگی انسانی

ی مثالً تجربیات مردم هاي کارکردي ساختی یا جبرگرایانه اقلیم در واقع در نگاه .)71

شد اما در این رویکرد این تجربیات ارزشمند تلقی  طرد می "بدوي"روستایی با عنوان 

یکی از نتایج اصلی . ها همت کرد بایست براي مطالعه و استفاده از آن شدند که می می

هاي بومی تاریخی و محلی بود چرا که سازگار  ها و فناوري این رویکرد توجه به دانش

احمد رش و دانش (نگر، عجین با فرهنگ و پویا بودندفرهنگ و محیط بومی، کلبا 

  .)1394:30مهر، 
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شناسی شروع  هاي جامعهاز اواسط دهه شصت جریان نحیفی مجددًا در پژوهش

فئودالیسم (کرد از رویکردهاي نظري اقتصاد سیاسی به روستا همچون  شد که تالش می

و ) نوسازي کالسیک(شناختی  کردهاي تقلیل گرایانه جامعهو روی) ایرانی، استبداد ایرانی

: نک به) (که بیشتر دغدغه مسائل شهري را دارد(گرایی متأخر زیست حتی محیط

فراتر رود و به بررسی تعامل فعاالنه میان انسان ایرانی و  )1394. عنبري، ب

روشی  کنشگران این رویکرد با پشتوانه دانشی و. زیست و بومش بپردازد محیط

سی به أو با ت(سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ؤهاي صورت گرفته در م پژوهش

شناسان روستایی نسل اول که مطالعات روستایی دیدگاه امثال خسرو خسروي از جامعه

دانست چرا که بدون فهم مشکالت  در ایران را کلید همه مطالعات اجتماعی در ایران می

 ))3: 2535خسروي، (جتماعی حیات شهري را فهمید هاي ا توان دشواري روستا نمی

دانستند و به تعریف مجدد  شناختی بومی در ایران می مطالعه روستا را پایه مطالعه جامعه

: 1394عنبري ب، (: نک به. (امر اجتماعی در ایران و تعامل آن با امر طبیعی پرداختند

و صنعت بر فراز ) 1388(، انسان شناسی یاریگري )1387(هاي واره  کتاب(و  )194

  .)از مرتضی فرهادي )1398()1397(یا در برابر آن سنت 

پژوهشگران این جریان با الهام از برخی آثار مردم نگارانه علمی در موسسه 

نژاد و نادر همچون آثار جالل آل احمد، جواد صفی(مطالعات و تحقیقات اجتماعی 

هایی از  یدانی و مطالعات تاریخی سویههاي م کردند با فعالیت تالش می) افشار نادري

هاي اجتماعی، فرهنگی،  ها و تجارب سنتی در حوزه ها، خرده فرهنگ این ساخت

عنوان  زیست و طبیعت نیز داشتند را به سیاسی و اقتصادي را که تعامل مثبتی با محیط

از  فراتر(دانش بومی گردآوري و دسته بندي کرده و کارآیی آن را در جهت توسعه ملی 

از مثالواره هاي اصلی این جریان در دهه شصت و هفتاد به بعد . نشان دهند) روستا

، )1367(نژاد ، جواد صفی)1390(،)1367(،)1365(توان به مرتضی فرهادي  می

  .اشاره کرد )1373(پور و محمود جمعه )1367(، مهدي طالب )1376(
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ارکردگرایی، پایداري گرایی به جاي کسرزمین«ها ویژگی مشترك این پژوهش

اکولوژیکی به جاي رشد اقتصادي، حمایت گرایی نوین به جاي تجارت آزاد، 

میرزایی و همکاران، (بود » ...تکثرگرایی فرهنگی در برابر استاندارد سازي نوسازي و

نکته قابل توجه این بود که این توجهات به مسئله توسعه پایدار از  ).1384

هاي مرتبط با این حوزه شروع شد و حتی کسانی  پژوهششناسان روستایی و جامعه

صور وثوقی که در دهه پنجاه، شصت و یا اوایل نمانند جمشید بهنام، مصطفی ازکیا و م

هاي کارکردگرایانه نوسازي مشغول به تحقیق  دهه هفتاد شمسی هنوز در چارچوب

،)1373ازکیا، (،)193: 1378بهنام، (بوم گرایی متمایل شدند بودند بعدًا به این زیست

زاده طلوتی، وثوقی، حبیبی و حسن(،)1384میرزایی و همکاران، (،)1375ازکیا، (

  .)1396پاپ زن، (،)1393

هاي صرف و یا نقدهاي  هاي اصلی این جریان اگرچه ابتدا از مردم نگاريمثالواره

صورتی  کردند رفتند اما از دهه هفتاد تالش می کلی به مکتب نوسازي فراتر نمی

ها را با مسئله توسعه  هاي خود دهند و نسبت این مردم نگاري تر به پژوهش نظري

اوج این  .))1373جمعه پور، ()1373طالب، ()1375فرهادي، (: نک به. (تر کنند روشن

 )1375(از مرتضی فرهادي» آن برابرر دسنت و یا  فرازر بصنعت «تالش نظري مقاله 

پایه ترکیب بدیعی از مطالعات میدانی و تاریخی ایده نظري فرهادي بر. بود

نگارانه، مطالعات پسااستعماري و نظریات انتقادي همچون نظریه وابستگی بود که مردم

،.)آ 1394فرهادي، ()1398فرهادي، (: نک به. (یافت در پروژه فکري منسجم او بسط می

شرایط اقلیمی خشک و  فرهادي تالش کرد نشان دهد که در پیوند با) )1397فرهادي، (

کم آب در ایران اتفاقًا نوعی عقالنیت بومی ناظر به همسازي و داد ستد فعاالنه میان 

 )1390فرهادي، (پدید آمده ) از نظر بارش(انسان ایرانی و اقلیم و طبیعت فقیر اطرافش 

هاي جامعه آسیایی و فئودالیسم ایرانی زمینه ساز تداوم فرهنگی  که برخالف دیدگاه

  . یرانیان براي هزاران سال بوده استا
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هاي سنتی سازگار با  ها و فناوري گیري دانش این عقالنیت بومی باعث شکل

هاي اجتماعی مختلف فرهنگی و اقتصادي ازجمله  زیست ایرانی و نیز ساخت محیط

هاي محلی در مدیریت منابع عمومی آبی و ارضی شده  هاي سنتی و یاریگري تعاونی

اي نادرست، جهل و بی  هاي توسعه فرهادي همچنین سیاست .)1394فرهادي،(است 

توجهی درباره شرایط اقلیمی و اجتماعی خودي و شناخت ناقص درباره امکانات 

تکنولوژیک بیگانه را سبب نابودي بسیاري از تاسیسات کشاورزي سنتی همچون 

کاري و زي، دیمهاي آبیاري، کشتکاري، کودور ها، فراموشی روشها، کبوترخانهقنات

هاي تعاونی سنتی و فراموشی  ها و شیوه بندي، برهم زدن و تضعیف سازمانآیش

سیسات و أبی آنکه ت(هاي چندین هزار ساله است  هاي عامیانه که حاصل تجربه دانش

. داند می) تري جایگزین آنها شود هاي مؤثر و مطمئن هاي کارآمدتر و شیوه سازمان

یابی دي براي گذر از این گسست توسعه نیافتگی فعلی و دستحل فرها راه) 10:همان(

هاي حاصل از بازخوانی تجربیات دانشی و بینشی  به توسعه پایدار، استفاده از بصیرت

در یک کالم از نظر او در کشور ما . شکل دهنده به این عقالنیت بومی ایرانی است

گیرد و نه در برابر  ل میصنعت بر فراز سنت شک«همچون دیگر کشورهاي توسعه یافته 

  .)1375فرهادي، (» آن

  

  بنديجمع - 3

دهی به ترین عامل شکل عنوان مهم به» سندروم مأموریت هیدرولیکی«اشاره کردیم که 

و ) گرایینظریه(گرایی  اقتصادگرایی، علم"بحران آب در ایران با مفاهیمی چون 

ن مفاهیم توسط اغلب طور که مرور شد ایهمان. پیوند دارد "گراییتکنولوژي

یعنی رویکردهاي » شناسی ایران جامعه«هاي متعارف و غالب  رویکردهاي پژوهش

، مکتب )استبداد ایرانی و فئودالیسم ایرانی(و مارکسی ) نوسازي(ساختی کارکردي 

هاي نوکارکردگرایی و پساساختارگرایی، البته به درجات مختلف،  انتقادي، برخی نحله
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اي و  هاي توسعه ها و برنامه هم در سیاست سرانجامت قرار گرفته و مورد تأیید و تقوی

کنیم با وضوح و صراحت  در ادامه تالش می. اند هم در ذهنیت افواه عمومی مؤثر بوده

  .هاي این نزدیکی و پیوند را بررسی کنیم بیشتري داللت

  

  گرایی به جاي توجه به شرایط و تاریخ بومینظریه

نی جهانشمول براي أشگرایی است که در آنگرایی نظریه مهاي عل یکی از شاخصه

مثال در رویکردهاي جامعه آسیایی و فئودالیسم  عنوان به. شود نظریات در نظر گرفته می

یافتگی در  ایرانی شکل گرفتن یا نگرفتن طبقات مستقل اقتصادي عامل اصلی توسعه

ن نظر تاریخ ایران هیچ از ای. شود افتادگی شرق، پیش فرض گرفته می غرب یا عقب

نیست مگر توصیف غیاب هر آنچه در گذشته غرب بوده است و گذار به مدرنیته را 

...و» غیاب اشراف«، »مالکیت خصوصی«، »غیاب طبقات«: امکان پذیر ساخته است

در رویکردهاي ساختی کارکردي نیز وضع فعلی غرب معیار  )190-189: 1396،توفیق(

هاي تک خطی از فلسفه تاریخ اگرچه توسط رویکردها و  تلقیچنین . گرفته شده است

: نک به(اند  هاي جدي مواجه شده نظریات پساساختارگرایانه و پسا استعماري با چالش

اما هنوز ) )1397نامدار و نظري مقدم، ()22: 1373،توسلی(و )53: 1389بالوت، (

.شوند پرتوان درباره ایران بازتولید می

که اساسًا جهانشمول و  کارکردگرایانهدازان در مقابل رویکردهاي پر برخی نظریه

دانند چرا که آن  آن می» تاریخی بودن«شناسی را به  غیرتاریخی هستند اصالت جامعه

: 1388،اسکاچپول(معطوف به یکتایی شرایط تاریخی زمانی و مکانی جوامع است

،توفیق(کند جا پرهیز میبیو از تعمیم  ))1386،اسمیت(: همچنین نک به()491-493

شناسی  اما غالب رویکردهاي جامعه )76: 1387گیلدرهوس، ()181-182: 1396

سی از تفسیرهاي مارکسی روسی أبا ت) فئودالیسم ایرانی یا استبداد ایرانی(تاریخی ایران 

 هر دو طرحواره اي تک خطی و غایتمند اروپامدارانه از تاریخ ،و آسیایی از تاریخ ایران
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هاي اخیر  حتی در نسل )16: 1380ولی،(گیرند  فرض میو تحول تاریخی را پیش

) 1392(یا فوران  )1392(و عبداللهیان )1380(امثال ولی  فئودالیسم ایرانیرویکرد 

اند اما این اصالحات  هاي غیرتاریخی صورت داده هایی براي عبور از این تعمیم تالش

را » هاي طبقات مستقل داري از طریق پویایی سرمایهگذار از فئودالیسم به «نیز اغلب 

  .اند پیش فرض گرفته
  

  گرایی و نادیده گرفتن مردمدولت

دهد رویکردهاي تاریخی  نشان می )29-1380:30(همچنین آنچنان که ولی 

که استبداد ایرانی و یا عقب ماندگی ایران را تئوریزه  استبداد ایرانی و فئودالیسم ایرانی

هستند و نقش و فرهنگ توده مردم نادیده گرفته » دولت گرا«و » سیاست بنیاد«کنند  می

ها در  چرا که این رویکردها نقشی تعیین کننده به دولت. )29-1380:30ولی، (شوند  می

شکل نگرفتن طبقات مستقل اقتصادي یا انحالل فئودالیسم و به تبع آن عقب ماندگی در 

ن دولت گرایی راهبردهاي سوداگرانه و نئولیبرالی کمترین نتیجه چنی. دهند ایران می

که  ،)1396شجاعی باغینی، (براي گذر از عقب ماندگی ایران است» دولت حداقلی«

زیست و منابع طبیعی و مسلط شدن منافع  کاالیی شدن محیطعواقبی همچون منجر به 

.)Furlong, 2010(شود ها از منابع طبیعی می برداري شرکتی به جاي منافع عمومی بر بهره

اي  نوسازي هم اساساً در عمل و به صورت ایجابی نظریه کارکردگریانهنظریه 

گرایانه است چرا که به دنبال تغییر شرایط ذهنی و عینی سنتی از باال و بوسیله دولت

هاي توسعه دولتی است و از این رو فرهنگ و تاریخ توده مردم نادیده گرفته شده  برنامه

همانطور که مرور شد  .)1385،طالب وعنبري(شوند  گ خرافات تمسخر میو حتی با ان

ها اغلب با هدف تخفیف فرهنگ عامه  مردم نگاري) نوسازي(در کارکردگرایی کالسیک 

گرفته است و حوزه مطالعات فرهنگی ایران نیز کمتر رنگ و بوي بومِ ایران  صورت می

  .را به خود گرفته است
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  هاي فرهنگی تاریخی گرایی و نادیده گرفتن پتانسیلگرایی، تکنولوژي تخصص

 گراییها و تخصص گرایی مدرن با تمایزیابی فزاینده نقش از سوي دیگر همچنین علم

هاي کارشناسی مدرن به جاي توجه به توده  گرایی نقش گروهاین تخصص. پیوند دارد

عادي که در  کند از همین رو تجارب دانشی و فنی سنتی مردم مردم را برجسته می

در رویکردهاي  )71: 1394،موسوي(شود  ها تأکید می گرا بر آنبوم رویکردهاي زیست

همچنین در . شوند بی اهمیت و ناچیز گرفته میکارکردي گرا همچون ساختی علم

هاي  استبداد ایرانی، فئودالیسم ایرانی، کارکردگرایی و برخی از گرایشرویکردهاي 

ي منفی و سیاه از روحیات، خلقیات و فرهنگ عمومی تصویرساز نوکارکردگرایی

هاي  باعث شده است سویه ،نیافتگی ایرانعنوان عامل اصلی توسعه تاریخی ایرانیان به

جامعه ". مد فرهنگ عمومی در جهت توسعه پایدار نادیده گرفته شوندآمثبت و کار

، فرهنگ استبداد )1384، پیران(، جامعه اسکیزوفرنیک )39-9: 1391کاتوزیان، (کلنگی 

، فرهنگ سیاسی ))1394،عنبري آ) (1397،نامدار و نظري مقدم(: نک به(زده 

،198،199،200،381: 1395, امیر(... غیرمشارکتی، تقدیرگرا، خود تخریب، منفعل و

جمله صفاتی بوده است که توسط مثالواره هاي این رویکردهاي برخی از )382،383

اي به فرهنگ ایرانیان نسبت داده شده گرایانهران به صورت ذاتشناسی ای مختلف جامعه

  .است

رویکرد استبداد ایرانی به خاطر جبرگرایی حاکم بر آن مجبور بوده تصویري ایستا 

فاقد عقالنیت و خالقیت براي که هایی  سوژه. هاي ایرانی برسازد و صامت از سوژه

هاي  عوامل بیرونی همچون تکنولوژي توسعه تکنولوژیک هستند و در نتیجه باید بوسیله

در واقع خودکامگی آسیایی و استبداد ایرانی صرفاً . وارداتی توسعه یافته شوند

عنوان اجتماع  خصوصیت قدرت سیاسی نیست بلکه به جوهره واقعی جامعه ایرانی به

تحول نامتمایزي از اتباع ایستا و غیرآزاد اشاره دارد که فاقد فردیت و اراده و استعداد 

از این رو رویکرد جامعه آسیایی عوامل یاري دهنده گذر  .)29-30: 1380،ولی(هستند 
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واردات دانش (داري را بوسیله اشاعه اروپا محورانه  از استبداد خودکامه ایرانی به سرمایه

بالوت،(: هاي اشاعه اروپامحور نک به براي ویژگی. (کند حل می) و تکنولوژي از غرب

رویکردهاي فئودالیسم ایرانی اغلب متأثر از مارکسیسم روسی بودند که ) 1389:50-51

علمداري،  :نک به(گرفتند  زیستی مارکس و انگلس را جدي نمی هاي محیط دیدگاه

همچون (ولی در عوض ابعاد انسان استثناگرایانه رویکردهاي مارکس و انگلس ) 1398

. کردند را برجسته می) اي تولیدتقدیر محتوم رشد و پیشرفت فنی و تکنولوژیک ابزاره

اي تکنولوژي محور بود و پیشرفت و بهروزي، در  نظریه نوسازي هم که اساساً نظریه

شده  واسطه توسعه تکنولوژي و فناوري فهم می فاصله گیري و رهایی از امر طبیعی به

در نتیجه این رویکردها یا . )1394:70،علمداري()54-1398:53وایت، (است 

اي چون اصالحات ارضی و اصل  هاي توسعه ها و برنامه ان نظري اجراي طرحپشتیب

و سندروم مأموریت هیدرولیکی در ایران  )1396،راد و محمديرفیعی(چهار ترومن

هاي نامناسب و غیرپایدار از منابع طبیعی ایران را باعث شدند یا  برداري بودند که بهره

  .اینکه در برابر آن سکوت کردند

نیز اگرچه به تبعات فرهنگی و اجتماعی مدرنیته و نظریه  مکتب انتقاديد رویکر

این . کند استثناگرایانه آن را نفی نمی-هاي انسان ولی پیش فرض نوسازي نقد داشته

تر  و کم اهمیت» اي توده«رویکرد همچنین تاریخ مردم و تجارب زیسته تاریخی آنان را 

اي که  به جز نحلهنوکارکردگرایانه رویکردهاي . داند ي روشنفکران می»فرهنگ واال«از 

استثناگرایی یا اغلب با مبانی انسان ،دادند زیستی توجه نشان می به مسائل محیط

ها  رویکردهاي نوسازي و جبرگرایی اقلیمی استبداد ایرانی مشترکند و از نتایج آن

زیستی  وعات محیططور کل مسئله اقلیم و طبیعت زیست و موض کنند و یا به استفاده می

نیز اگرچه در مبانی  پساساختارگرایانهرویکردهاي . اند هاي خود کنار گذاشته را از تبیین

بوم گرا اشتراکاتی داشتند اما باز مسئله اقلیم و  ها با رویکردهاي زیست و پیش فرض

عنوان متغییر وابسته را  زیستی به عنوان متغییر مستقل و یا موضوعات محیط طبیعت به
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جالب اینکه اگرچه در تاریخ اندیشه غرب چرخش . اند هاي خود خط زده غلب از تبیینا

شناسی  زیستی رخ داده اما بازتاب آن در جامعه پست مدرن همزمان با چرخش محیط

  .زیستی بوده است ایرانی بسیار شدیدتر و بیشتر از چرخش محیط

  

  آب در ایران زیست و بوم گرا براي اقلیم، محیط امکانات رویکرد زیست

اي براي مشارکت مردمی و دانش بومی  گرا نقش عمدهبوم در مقابل رویکرد زیست

سندروم مأموریت «عنوان منبعی با ارزش براي توسعه پایدار در نظر گرفته و برخالف  به

هاي سنتی ایرانی  ها و فناوري ها، دانش اي از سازه که عمالً بخش عمده» هیدرولیکی

به  )1399بختیاري و همکاران، (ها و کاریزها را از بین برد قنات حول ساخت و توسعه

و  )1383،عباسی(ها و تجارب ضمنی مردم محلی اهمیت داده  ها و فناوري این دانش

مرور این . )1390،فرهادي) (1395،فرهادي(داند  زیست می ها را همساز محیط آن

هاي طبیعی و حتی بالیاي  دیتهاي سنتی نوع نگاه و مواجهه با محدو تجارب و دانش

بینند و نقش بوم  تر می ها را در یک اکوسیستم بزرگ دهند چرا که آن طبیعی را تغییر می

،باندیوپادهیاي(شوند  هاي طبیعی را یادآور می هاي سنتی در کنترل بحران سازگان

گرایانه باعث شده تا مرتضی بوم هاي نظري زیست شاید همین بصیرت .)8: 1396

هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بحران آب  سال قبل از عینی شدن نشانه 25ادي فره

سخن بگوید » جنگ پنهان سی ساله آب در ایران«بینی کند و از در ایران، آن را پیش

  .)1367،فرهادي(

  

  گیرينتیجه - 4

زیست و اقلیم در آثار منتخب مثالواره هاي رویکردهاي  با مرور تاریخی بازتاب محیط

ها از منظر اصل توجه به مقوالت  شناسی ایران و تحلیل کیفی آن نظري مختلف جامعه

به ترتیب (توانیم تصویر کنیم که در یک قطب آن  طیفی از نظریات را می ،زیستی محیط
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و با قدري فاصله ) نوسازي(استبداد ایرانی، کارکردگرایی کالسیک  :رویکردهایی مانند

مانع «فی به اقلیم، بوم و جغرافیاي ایران دارند و آن را نگاهی من) فئودالیسم ایرانی

نگاهی مثبت به ) بوم گرایانه مانند رویکرد زیست(می بییند و در قطب دیگر » توسعه

در نظر » زمینه ساز توسعه پایدار«اقلیم، بوم و جغرافیاي ایران وجود دارد و آن را 

زیست ایران دارند  به اقلیم و محیطها بواسطه نگاهی که  هر کدام از این قطب. گیرند می

به قطب اول نزدیک  ،در میانه این دو قطب رویکرد مکتب انتقادي. تبعاتی در پی دارند

همچنین رویکردهاي نوکارکردگرایانه از جهت مبانی به قطب اول و از جهت . است

  . شوند موضوعی به قطب دوم نزدیک می

توجهی به بوم و اقلیم بی(ضوعی رویکردهاي پساساختارگرایانه نیز از جهت مو

 ،بنديبا تمهید این طیف. ندترا به قطب اول و از جهت مبانی به قطب دوم نزدیک) ایران

سندروم مأموریت «توان بررسی کرد که عوامل اصلی بحران آب همچون  بهتر می

تر تکنولوژي گرایی و سازه گرایی در مدیریت آب  یا به عبارت ساده» هیدرولیکی

، ..).هاي انتقال آب و شمار، طرحهاي عمیق بی رویه، حفر چاه ي هاي بیسدساز(

اي آن و نیز  زیستی ایران و اقتضائات توسعه توجهی به شرایط اقلیمی و محیطبی

ها و  ها و فرهنگ و دانش هاي اجتماعی، سنت توجهی و نادیده گرفتن ساختبی

تر با کدام از  ند بیشتر و نزدیکدر پیو ،جمله آبزیست از هاي همساز با محیط فناوري

تواند  شناسی ایران است و می رویکردها و دورتر از کدام رویکردهاي نظري جامعه

شناسی در ایران فراهم  اي براي بازاندیشی انتقادي در آموزش و پژوهش جامعه زمینه

هاي  در مقاله دیگري این طیف را در قالب دو گفتمان اصلی تحلیل و رقابت. سازد

هایی چون اقلیم، تاریخ، تعریف توسعه، فرهنگ و خلقیات  ها بر سر دال مانی آنگفت

  .ایرانیان بازنمایی خواهیم داد تا زمینه این خود انتقادي و بازاندیشی را بهتر فراهم کنیم
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ویـدا  :ترجمـه ،»هـا  تالقی رشـته : ها و جامع آب، بوم سازگان«، )1396(. باندیوپادهیاي، جایانت-

.ارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتانتش: تهران. نوشین ف،

، فصلنامه راهبرد،»بحران وضعیت آب در جهان و ایران«، )1387(. هنربخش، نازلیوببران، صدیقه-

.212-193: 48سال شانزدهم، شماره 

مأموریت هیدرولیکی «، )1399(. بختیاري، سحر؛ امیري تکلدانی، ابراهیم و فصیحی هرندي، مهدي-

.229-214: 2، شماره 16، دوره تحقیقات منابع آب ایران مجله، »توسعه منابع آب و ارتباط آن با

زیسـتی   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهاي محیط«، )1396(. همکارانبخشی، محمدرضا و-

. 451-473: 3، شماره4، دوره مدیریت سرمایه اجتماعی، »دانشجویان دانشگاه بیرجند

نشـر  : امیرحسـین آریـانپور، تهـران   : ترجمه ،»شناسی زمینه جامعه«، )1388(. کوف، نیمبرن، آگ و-

.گستره

: تهـران . حسن پویان و نیره تـوکلی ترجمه، »زیست و نظریه اجتماعی محیط«، )1380(. بري، جان-

.زیست انتشارات سازمان محیط

علـوم  روش شناسـی  ، »شناسی اسالمی؛ بـه سـوي یـک پـارادایم     جامعه«، )1388(. بستان، حسین-

.28-7: 61، سال پانزدهم، شماره انسانی

.)آذر و دي(3شماره  فرهنگ توسعه ".، نهادهاي سیاسی و توسعه)1371(. بشیریه، حسین-

  .گام نو: تهران،»موانع توسعه سیاسی در ایران«، )1380(. بشیریه، حسین -

.نگاه معاصر :تهران،»شناسی سیاسی ایران اي بر جامعه دیباچه«، )1385(. بشیریه، حسین-

، به یـان رفیعـی  ارسطو میرانی و:ترجمه هشت تاریخدان اروپا محور،، )1389(. بالوت، جیمز ام-

.امیرکبیر: تهران

.نگاه معاصر: تهران،»شناسی سیاسی ایران اي بر جامعه دیباچه«، )آ. 1378(. بهنام، جمشید-

 ،ایران نامه،»مسئله توسعه ایرانهاي فکري و  علوم اجتماعی، گرایش«، )ب. 1378(. بهنام، جمشید-

.75-198: 58شماره

چاپخانه محمدعلی : ، تهران»شناسی ایران مقدمه بر جامعه«، )1348(. راسخ، شاپوروبهنام، جمشید-

.علمی

.46-37: 44، شماره نشریه امنیت اقتصادي، ».هشدار وضعیت بحران آب در ایران«، )1396(. نام بی-

، )1396(. عمـادي، محمدحسـین  ی، سـید محمـود؛ ازکیـا، مصـطفی و    پاپ زن، عبدالحمید؛ حسـین -

تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و نوین با استفاده از نظریـه بنیـانی در احیـاء،    «
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ایـل ممسـنی   : مورد مطالعـه (برداري از منابع طبیعی با رویکرد پساتوسعه  حفظ، نگهداري و بهره

.31-7: 34، دوره دهم، شماره ختیشنا مطالعات جامعه،»)استان فارس

بررسـی  «، )1396(. زاده اردکـانی، محمـد  پـور، محمـود و مهـدي   پاپلی یزدي، محمدحسین؛ جمعه-

، «)مطالعه موردي شهرستان اردکان(پیامدهاي اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویري 

.99-136: 77، سال بیست و ششم، شماره)ویژه نامه آب(فصلنامه علوم اجتماعی 

.بوستان کتاب: قمسنت، ایدئولوژي، علم،»، )1385(. پارسانیا، حمید-

 .31فـروردین،  ،».مناظره پارسانیا با فیلسوف فرانسوي برگـزار شـد  «، )1396(. پارسانیا، حمیـد -

mehrnews.com/xHFw5

شید هومن، ، ترجمه جمشناسی ایران جامعه، »شناسی روستایی بازتعریف جامعه«، )1383(. پرو، دنی-

.135-111: 4دوره پنجم، شماره 

کشـاورزي و مناسـبات ارضـی در ایـران عهـد مغـول       «، )1344(.پطروفشسکی، ایلیا پـاولویچ -

انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی : تهران،«جلد اول) میالدي 14و  13هاي  قرن(

.دانشگاه تهران

، »)سخنرانی دکتـر پرویـز پیـران در خانـه هنرمنـدان     (نظریه شهر در ایران » ، )1384(.پیران، پرویز-

.121-118: 12، شماره جستارهاي شهري

.23-12: 40، شماره چشم انداز ایراننشریه ،»هویت ملی جامعه ایران«، )1385(.پیران، پرویز-

یان ایران از دوران باستان تا پا تاریخ» ، )1363. (یو.پیگولوسکایا، نیناویکتوروونا و یاکوبوسکی، آ-

.انتشارات پیام: تهران،»سده هجدهم میالدي

انتشـارات  : تهـران ، )رشته علـوم اجتمـاعی  (شناسی شهري  جامعه«، )1374. (توسلی، غالمعبـاس -

. دانشگاه پیام نور

. سمت: تهران،»شناسی هاي جامعه نظریه«، )1386(. توسلی، غالمعباس-

شناسـی در رابطـه اسـالم و     و جامعـه نقد تحقیقات شـرق شناسـی   » ، )1373(. توسلی، غالمعباس-

. 32-7:1شماره نامه علوم اجتماعی، ، »داري سرمایه

نامه ، »ایرانشناسی مارکس گرا، ضرورت بازاندیشی«، )1382(. وعباداللهی، حمیدتوسلی، غالمعباس-

. 67-92: 21شمارهعلوم اجتماعی، 

برآمـدن ژانـر   «، )1398(رش حیـدري، آ وتوفیق، ابراهیم؛ یوسفی، سید مهـدي؛ ترکمـان، حسـام   -

. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: تهران،»خلقیات در ایران
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پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی     : تهران،»درباره نظام دانش«، )1396(. توفیق، ابراهیم-

. وزارت علوم تحقیقات و فناوري

تی تولیـد گروهـی در   هـاي سـن   تحلیـل رهیافـت مشـارکت سـازمان    «، )1373(. جمعه پور، محمود-

: 35، شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،»برداري بهینه از منابع آب و خاك و توسعه روستا بهره

103-120 .  

بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب کشاورزي «، )1387(. محمود فال، سلیمانجوان، جعفر؛-

، دوره ششم، شماره ا و توسعهفصلنامه جغرافی،»)مطالعه موردي دشت بیرجند(در نواحی خشک 

11 :115-138 .

. نشر نی: تهران،»بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران»، )1392(. چلبی، مسعود-

نشـر  : تهـران ،»شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی جامعه«، )1382(. چلبی، مسعود-

. نی

، »عمـده جامعـه عشـایري ایـران    ماهیت و مختصات «، )1371(. و عبداللهی، محمدچلبی، مسعود-

. 237-247: 4و  3، شماره فصلنامه علوم اجتماعی

،»نظریـه بـومی گرایـی حسـین کچویـان     » ، )1396(. و حدادي، علیرضاحسین زاده یزدي، مهدي-

. 199-166: 1ه شمارهاي اجتماعی متفکران مسلمان،  نظریه

تی اسـتبداد شـرقی در جشـم انـداز     نقد نظریه مارکسیس«، )1394(فرهادي، محمد وخزاعی، ضیاء-

. 90-65: 1شماره  رهیافت سیاسی و بین المللی،،»تاریخ ایران

  . انتشارات پیام: تهران،»جامعه دهقانی در ایران«، )1357(. خسروي، خسرو-

. انتشارات دانشگاه تهران: تهران،»شناسی روستایی ایران جامعه«، )2535(. خسروي، خسرو-

انتشـارات  : تهـران ،»بررسی تاریخ ماد و منشأ نظریـه دیـاکونوف  »، )1335(. خنجی، محمـدعلی -

. حکمت

. نشر آگه: تهرانمحسن ثالثی،:، ترجمه»فلسفه و اندیشه سیاسی سبزها«، )1377(. دابسون، اندرو-

نامـه علـوم   (شـناختی   ، مطالعـات جامعـه  »افسانه جامعـه صـنعتی  » ، )1347(. دارندورف، رالف-

. 88-2:79، شماره )اجتماعی

. 180-159: 1شماره دانش سیاسی،،»هاي بوم گرایی جستاري در اندیشه«، )1384(. درخشه، جالل-
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محیطـی افـت سـطح     ارزیابی تـأثیرات زیسـت  «، )1389(نژاد، احمدعباسودشت شاهی، علیرضا-

، دوره مجله پژوهش آب ایـران ،»هاي زیرزمینی در دشت زرند و ارائه راهکارهاي مدیریتی آب

. 124-119: 7چهارم، شماره 

،»ها ها و افق دستاوردها، چالش: مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران«، )1392(. ذکایی، محمدسعید-

. 22-1: 1، دوره ششم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی

پدیـده حاشـیه نشـینی و    «،)1383(. یـاوري، نفیسـه  وربانی خوراسگانی، رسول؛ کالنتري، صـمد -

دانشگاهمجله پژوهشی علوم انسانی،»)ارزنان و دارك اصفهان(اجتماعی، فرهنگی آن پیامدهاي 

119-154: 17دوره دوم، شمارهاصفهان، 

هـاي   بررسی مسـائل و محـدودیت  » ، )1390(. رضوانفر، احمدرشیدپور، لقمان؛ کالنتري، خلیل و-

، «رکزي شهرسـتان سـقز  منابع آب و تأثیر آن در وضعیت اقتصادي اجتماعی گندم کاران بخش م

203-183: 76، سال نوزدهم، شماره پیاپی فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه

توسعه و تضاد؛ کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل »، )1387(. رفیع پور، فرامـرز -

. شرکت سهامی انتشار: تهران» اجتماعی ایران

هـاي تـاریخی    مکتب نوسازي متقـدم و ریشـه  «، )1396(. احمدرفیعی راد، احمد علی و محمدي،-

فصـلنامه  ، »بررسی تأثیر و عملکرد اصل چهـار تـرومن  : هاي زیرزمینی در ایران بحران منابع آب

. 243-195: 77، سال بیست و ششم، شماره علوم اجتماعی

مروري تحلیلی بر سیرتحقیقات روستایی و عشـایري در  «، )1373(. زاهدي مازندرانی، محمدجواد-

. 179-6:151شماره  نشریه اقتصاد کشاورزي،، »انایر

. نشر روزنه: ، تهران»ما چگونه ما شدیم«، )1394(. زیباکالم، صادق-

زیست مفهومی چندگانه در  محیط«، )1396(.سلطانی فر، محمدوسعیدآبادي، زهرا؛ هاشمی، شهناز-

. 187-213: 83، سال بیست و ششم، شمارهنشریه راهبرد، »علوم انسانی

دانشکده ادبیات ،»گزارش سمینار درباره مسائل اجتماعی شهر تهران«، )1341(. سیاسی، علی اکبر-

. 126-111: 36شماره و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم،

فصـلنامه علـوم   ، »در تبیـین پدیـده توسـعه و توسـعه نیـافتگی     «، )1370(. سیف اللهی، سـیف اهللا -

.31-88:54، دوره یکم، شماره اجتماعی

فصـلنامه علـوم اجتمـاعی،    ، »هـا  ریزي جنسیتی بر پایه واقعیت برنامه«، )1379(. شادي طلب، ژاله-

. 32-12:1و  11شماره 



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   100

  

 ،شناسـی ایـران   نامه انجمـن جامعـه  ، »توسعه و عقب ماندگی زنان» ، )1376(. شادي طلب، ژاله-

. 168-2:147شماره 

شرایط نظري و عملی مواجهه با بحران آب : بوم گرا زیستدولت » ، )1396(. شجاعی باغینی، نیما-

، سـال بیسـت و   »فصلنامه علوم اجتمـاعی »، )استعماري -نقدي بر پارادایم سوداگري(در ایران 

. 189-137: 77ششم، 

مطالعه موردي منطقـه  : بررسی تحلیلی حاشیه نشینی در شهر بیرجند» ، )1388(. صابري فر، رستم-

. 29-52: 24دوره یکم، شمارهجغرافیایی،تحقیقات  ،»کارگران

زیستی احداث و توسعه بندر فریدونکنار  ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط«، )1392(. صالحی، صادق-

.57-41: 4، دوره یکم، شماره زیست و توسعه پایدار آموزش محیط ،»بر اجتماع محلی

ــادق- ــالحی، صـ ــوم طب  «، )1396(.صـ ــا علـ ــاعی یـ ــوم اجتمـ ــئله علـ ــی، آب؛ مسـ ، 7یعـ

.http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-25671»:اسفند

ارزیـابی دانـش   : زیسـت در آمـوزش عـالی    محـیط «، )1392(.صالحی، صادق و پازکی نژاد، زهـرا -

دوره ریـزي آمـوزش،    برنامه مطالعات، »هاي دولتی مازندران محیطی دانشجویان دانشگاه زیست

.220190: 4دوم، شماره

شناختی مقابله با آثار زیـان بـار تغییـر     تحلیل جامعه«، )1392(.دق و پازکی نژاد، زهراصالحی، صا-

.88-2:71دوره پنجم، شماره  هاي روستایی، پژوهش، »وهوا مطالعه موردي شهرستان بابلسر آب

،»هـا  از جامعه صنعتی تا فرا صنعتی، بررسی و ارزیابی نظریـه «، )1377(.صبوري کاشانی، منوچهر-

.91-106: 12، شماره)نامه علوم اجتماعی(شناختی  عات جامعهمطال

 اقتصـادي، -اطالعات سیاسـی ، »هاي مفهوم شیوه تولید آسـیایی  تناقض«، )1375(.صداقت، پرویز-

.182-180: 112-111شماره 

، 14، »احیاي حکمت عملی؛ مسیري براي تحول در علوم انسانی«، )1395(.صفارهرندي، سـجاد -

./https://www.mehrnews.com: اسفند

.31-26: 13، شماره رشد آموزش جغرافیا،»آبیاري سنتی در ایران«، )1367(.صفی نژاد، جواد-

.موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: تهران،»بنه«، )1351(.صفی نژاد، جواد-

، »ها و روابط اجتماعی در روستاهاي ایران نقش اقلیم در ساخت گروه«، )1376(.صفی نژاد، جواد-

.191-198: 2، شمارهشناسی ایران جامعه
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، شماره، نامه علوم اجتماعی»هاي همیاري در جامعه روستایی ایران شیوه«، )1367(.طالب، مهدي-

1 :180-167.

نامـه علـوم   ،»تایی در ایـران شناختی توسعه روسـ  مسائل و موانع جامعه» ، )1373(.طالب، مهدي-

.91-108: 7شمارهاجتماعی، 

ریـزي توسـعه در ایـران عصـر      دالیل ناکامی نظام برنامه»، )1385(.طالب، مهدي و عنبري، موسی-

.181-204: 27شمارهنامه علوم اجتماعی، ، »پهلوي دوم

، »جتماعی در ایرانهاي ا ها و جنبش ها درباره جهان بینی برخی بررسی«، )1354(.طبري، احسان-

.حزب توده ایران: تهران

دانـش بـومی در بوتـه    : قنات و نیازهاي توسعه در قرن بیست و یکم» ، )1383(.عباسی، اسفندیار-

محمد حسین عمـادي و  : نوشته،ها ها و چالش دانش بومی و توسعه پایدار، چاره :، در»آزمایش

.رزيوزارت جهاد کشاو: تهران.125-105اسفندیار عباسی، 

دوره یکم، نامه علوم اجتماعی، ، »ترویج و توسعه کشاورزي در ایران«، )1382(.عبداللهی، محمد-

شناسـی   مفهوم پردازي و واقعیـت در جامعـه  «، )1392(.عبداللهیان، حمید .31-66: 21شماره 

.شناسانانتشارات جامعه: تهران ،»نظام ارباب غایب در ایران: تاریخی

: شـیراز ،»شناسـی روسـتائی   ششدانگی، پژوهشی در زمینـه جامعـه  »، )1350(.عجمی، اسمعیل-

.انتشارات دانشگاه پهلوي

،»ارتباط خشکسالی هاي اخیر و منابع آب زیر زمینـی در دشـت قـزوین   «، )1382(.عزیزي، قاسم-

.131-144: 46دوره سی و پنجم، شمارههاي جغرافیایی،  پژوهش

گیـري   سـهم جـالل آل احمـد در شـکل    » ، )1377(.تقـی عسکري خانقاه، اصـغر و آزاد ارمکـی،   -

.30-11:9شماره شناختی،  مطالعات جامعه،»هاي فرهنگی و اجتماعی ایران پژوهش

.نشر توسعه: تهران ،«چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت» ، )1394(.علمداري، کاظم-

.نشر توسعه: تهران،»زیست از نظر تا عمل سوسیالیسم و محیط«، )1398(.علمداري، کاظم-

: قـم ،»پـارادایم اجتهـادي دانـش دینـی    «، )1394(.حسـنی، سـید حمیدرضـا   علی پور، مهدي و-

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شناختی نظریه استبداد ایرانی در تحلیل توسعه تـاریخی   ارزیابی جامعه«، )1394،.آ(.عنبري، موسی-

.51-76: 1شماره دوره بیست و دوم،شناختی،  مطالعات جامعه، »ایران
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شناسـی خودبسـنده و    به سوي جامعه: روستایی«امراجتماعی » مبانی«، )1394،.ب(.عنبري، موسی-

.189-2:173، دوره هفتم، شماره توسعه محلی،»بومی

اکبر معصوم بیگی، :ترجمه،»اکولوژي مارکس؛ ماتریالیسم و طبیعت«، )1382(.فاستر، جان بالمی-

.نشر دیگر: تهران

: تهـران ، »)هـا  ها و طرح ها، برنامه سیاست(ارزیابی تأثیرات اجتماعی «، )1396.آ(.لی، محمدفاض-

.تیسا

، »؟شناسی سیاسی بحران آب در ایران کم آبی یا بحران آب جامعه«، )1396.ب(.فاضلی، محمد-

".http://www.css.irتیرماه، 6

فصـلنامه علـوم اجتمـاعی،    ،»آسیب شناسی مردم شناسی در ایران«، )1377.آ(.فاضلی، نعمت اله-

.163-198: 10دوره ششم، شماره

، دوره شناختی مطالعات جامعه،»مردم شناسی کاربردي و استعمار«، )1377.ب(.فاضلی، نعمت اله-

.97-120: 11یازدهم، شماره

نقش عصبیت در تاریخ از دیدگاه ابن «، )1385(.قربان پور دشتکی، سیمینفراهانی منفرد، مهدي و-

.154-141: 42، سال یازدهم، شماره )پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(قبسات، »خلدون

.انتشارات طرح نو: تهران، هاي فکر فلسفه و سیاست ، پاره)1388(.فرهادپور، مراد-

ن سـیرجان و بافـت و   وهوا در میان عشـایر و روسـتائیا   پیش بینی آب«، )1365(.فرهادي، مرتضی-

.592-583: 28شماره ، چیستا، »شهر بابک» میمند«

، »جنگ پنهان سی ساله: انهدام منابع سنتی آب و پیامدهاي ناشی از آن» ،)1367(.فرهادي، مرتضی-

.10-12: 116، شمارهنشریه جهاد

ي مردمـی و  ها زیست در ایران و لزوم بازنگري در دانش بحران محیط«، )1390(.فرهادي، مرتضی-

.16-31: 41شمارهکتاب ماه علوم اجتماعی، ،»راهکارهاي فرهنگ ملی

انسان شناسی توسعه نیافتگی و : صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن«، )1398(.فرهادي، مرتضی-

دانشـگاه عالمـه   : تهـران ،»واگیره پیشرفت پایدار و همه سـویه فـرادادي و فتـوتی در ایـران    

.یئطباطبا

: شـماره یـک  پیشنامه پژوهش، ،»صنعت در برابر سنت یا بر فراز آن«، )1375(.مرتضیفرهادي، -

50-35.
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شناسی  درآمدي به مردم شناسی و جامعه: فرهنگ یاریگري در ایران«، )1395(.فرهادي، مرتضی-

  .مرکز نشر دانشگاهی: تهران،»یاریگري سنتی در آبیاري و کشتکاري: جلد اول -تعاون 

هشت ریز مردم نگـاري از فرهنـگ فـرادادي مـردم     (کمره نامه «، ).، آ1394(.ضیفرهادي، مرت-

.یئانتشارات دانشگاه عالمه طباطبا: تهران،)کمره

فرهنـگ یـاریگري در ایـران؛ درآمـدي بـه مـردم شناسـی و        «، ).، ب1394(.فرهادي، مرتضی-

مرکـز  : تهـران .کاريیاریگري سنتی در آبیاري و کشت: شناسی تعاون در ایران، جلد اول جامعه

.نشر دانشگاهی

مطالعـات  ،»هـاي سـنتی در ایـران    ها و یـاریگري  گونه شناسی یاوري«، )1367. (فرهادي، مرتضی-

  . 149-166: 8دوره دوم، شمارهشناختی،  جامعه

: تهـران ،»سـازي در ایـران   هـاي بـومی   مکتب نوسازي و دشـواري «، )1397(.فرهادي، مرتضـی -

.ی و اجتماعی وزارت علومپژوهشکده مطالعات فرهنگ

 :تهـران ،)شناسـی تعـاون   اي بر مردم شناسـی و جامعـه   مقدمه(واره ، )1387(.فرهادي، مرتضـی -

.شرکت سهامی انتشار

ــر تــالش«، )1389(.قــانعی راد، ســید محمــدامین- هــاي ایرانــی بــراي توســعه  مــروري انتقــادي ب

.158-124: 1ره شما شناسی ایران، مجله جامعه،»هاي دگروارهشناسی جامعه

.خــرداد 30.بحــران آب از نگــاه زنــده یــاد قــانعی راد، )1397(.قـانعی راد، ســید محمـدامین  -

www.donya-e-eqtesad.com.

تحلیـل ابعـاد مأموریـت    «، )1399(.آبـادي، حجـت و حاجیـانی، ابـراهیم     قریشی، سیده زهرا؛ میان-

-331: 1دوره شانزدهم، شـماره ایران، آبمنابعتحقیقات،»ی در هیدروپلیتیک ترکیههیدرولیک

304.

.نشر نی: تهران،»ایران جامعه کوتاه مدت«، )1391(.کاتوزیان، محمدعلی همایون-

،»تضاد دولت و ملت؛ نظریه تاریخ و سیاست در ایران«، )1389(.کاتوزیان، محمدعلی همایون-

.نشر نی: تهران

.نشر مرکز: تهران.شناسی تاریخی ایران نه مقاله در جامعه، )1377(.توزیان، محمدعلی همایونکا-

.نشر مرکز: تهران.دولت و جامعه در ایران، )1380(.کاتوزیان، محمدعلی همایون-

.حسـن چاوشـیان  :ترجمه،»اقتصاد، اطالعات؛ عصر فرهنگ و جامعه«، )1382(.کاستلز، مانوئل-

.ح نونشر طر: تهران
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موقعیت ناسازوار نخستین نهـاد  «، )1398(.اسماعیل نیا، محمودکاظمی، عباس؛ صدیقی، بهرنگ و-

.علوم اجتماعی در ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از تأسیس تـا انقـالب اسـالمی   

.9-2:36دوره بیست و ششم، شماره شناختی،  مطالعات جامعه«

ــد - ــافی، مجیــ ــان »، )1394(.کــ ــهامکــ ــالمی  جامعــ ــی اســ ــفند8،»شناســ . اســ

https://www.mehrnews.com.

ــین- ــان، حس ــه«، )1373(.کچوی ــعه و جامع ــی توس ــه: شناس ــعه جامع ــات ،»شــناختی توس مطالع

  .251-266: 7دوره هفتم، شمارهشناختی،  جامعه

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران، ششناسی دان ، فوکو و دیرینه)1382(.کچویان، حسین-

.103-126: 3شمارهراهبرد یاس، ،»گفتمان توسعه، سرابی ویرانگر«، ).، آ1384(.کچویان، حسین-

هاي هویتی در ایران، ایرانـی در کشـاکش بـا     تطورات گفتمان«، ).، ب1384(.کچویان، حسـین -

  .نشر نی: ، تهران»تجدد و ما بعد تجدد

: تهـران ،»هـاي متضـاد   شناسی و غرب شناسی؛ حقیقت تجدد«،)1389(.کچویان، حسین-

.امیرکبیر

.86-95: 4، شمارهمدیریت شهري، »زیست نظریه اجتماعی و محیط«، )1379(.گولدبات، د-

شناسـی   نگاري و جامعه تاریخ:در،»تاریخ تخصصی در قرون اخیر» ، )1387(.گیلدرهوس، مارك-

.انتشارات کویر: تهران، 100-73دیگران، ندال کالینز وگري جی همیلتون، ر: نوشته،تاریخی

.بنگاه نشر کتاب: ، تهران»مالک و زارع در ایران«، )1345(.لمبتون، آن-

انتشـارات نویـد   : شیراز»تحوالت اجتماعی در روستاهاي ایران«، )1369(.لهسایی زاده، عبدالعلی-

.شیراز

  .انتشارات اطالعات: تهران، کشاورزيشناسی  جامعه، )1372(.لهسایی زاده، عبدالعلی-

شناسـی   جامعه،»زیست و توسعه همه جانبه پایدار بحران محیط«، )1380(.لهسایی زاده، عبدالعلی-

  .49-66: 2شمارهایران، 

زیسـت   گرایـی و محـیط   بوم ، مدیریت منابع آب با نگاهی به زیست)1398(.محسن زاده، رسول-

  https://anthropologyandculture.ir.28اردیبهشت ، گرایان

: ، تهـران »موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشـگاه تهـران  »، )1397(.مختارپور، رجبعلی-

.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
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: تهـران ، »اتمسفر زاینده رود به مثابه میراث فرهنگی«، )1398(مرادي، محمدعلی و نساجی، رضا -

.هنگی و گردشگريپژوهشگاه میراث فر

،»هاي توسعه در ایـران  و عرفی شدن، با نگاهی به برنامه توسعه» ، )1394(.موسوي، سیدجالل-

.جامعه شناسان: تهران

.انتشارات امیرکبیر: علی اکبر مهتدي، تهران:، ترجمه»القوانین روح» ، )1349(.مونتسکیو-

انسان شناختی در بومی سازي علـوم   جایگاه هستی شناختی و«، )1389(مهدوي آزاد بنی، رمضان -

.4-23: 1سال چهاردهم، شمارهمعرفت در دانشگاه اسالمی،،»انسانی

.نشر توسعه: تهران،»شناسی در ایران جامعه«،)1375(.لهسایی زاده، عبدالعلیمهدي، علی اکبر و-

انسـانی  شناسی رویکردهاي غالب حوزوي پیگیـر تولیـد علـوم     آسیب«، )1394(.مهدیار، میـثم -

./https://www.mehrnews.com.22اسفند ، »اسالمی

.، مرداد25،»زیست؛ مسائل و رویکردها شناسی محیط جامعه«، )1399(.مهرآیین، مصطفی-

:19شماره  نشریه دیده بان امنیت ملی،، »بحران آب در ایران«، )1392(.میرزاده کوهشاهی، مهدي-

11-16.

، »زیست فرهنگی زنان در ارتقاء کیفی محیط –سی نقش اجتماعی برر«، )1389(.میرزایی، سیدمحمد-

  .37-49: 3، دوره دوم، شمارهمطالعات توسعه اجتماعی ایران

تغییـرات نظـري و مفهـومی در    «، )1384(.محسن پـور، ابـراهیم  ومیرزایی، محمد؛ وثوقی، منصور-

ه بیسـت و پـنجم،   دورشـناختی،   مطالعات جامعه،»نظریات جمعیت شناسی و توسعه روسـتایی 

.1-24: 25شماره

استبداد ایرانـی در فهـم تحـوالت    «، اعتبار سنجی نظریه )1397(.نظري مقدم، جوادونامدار، مظفر-

: 12سال هجدهم، شـماره هاي علوم انسانی،  پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه.»اجتماعی ایران

230-207.

.امیرکبیر: هرانت،...آنچه خود داشت،)2535(.نراقی، احسان-

.نشر و پژوهش فرزان روز: تهران.علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن،)1386(.نراقی، احسان-

، شمارهنامه علوم اجتماعی،»هدف و روش تحقیقات اجتماعی در ایران«، )1348. (نراقی، احسان-

3 :25-9.  

انتشـارات  : تهـران ، شـاورز کـریم ک :ترجمـه ،»فئودالیسم در ایران تکامل«، )1358(.نعمانی، فرهاد-

.خوارزمی
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.طرح نو: تهران، نگاري فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ، )1387(.نوذري، حسینعلی-

.ثالث: تهران، مهدي فرهمندنژاد:ترجمه،»زیست محیط شناسی جامعه«، )1398(.وایت، راب-

،»بـر ماتریالسـت  شناخت بعـد دیگـر وبـر؛ و   «، )1394(شکوهوثوقی، منصور و دیباجی فروشانی،-

.263-276: 2، دوره بیست و دوم، شمارهشناختی مطالعات جامعه

ضرورت توجه به دانش بـومی  «، )1393(.وثوقی، منصور، سونا حبیبی و حسن زاده طلوتی، زینب-

فصلنامه تخصصی علوم اجتمـاعی  ،»هاي توسعه روستایی با تأکید بر توسعه مشارکتی در برنامه

.33-56: 3سال هشتم، شماره دانشگاه آزاد شوشتر،

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران،»اي بر جغرافیاي انسانی ایران مقدمه«، )1353(.ودیعی، کاظم-

.نشر قلم: تهران،»ایران در پویه تاریخ«، )1375(.ورداسبی، ابوذر-

.نشر مرکز: ، تهران»تاریخ نظري: داري ایران پیش از سرمایه«، )1380(.ولی، عباس-

.نشر ثالث: تهران.ثالثیمحسن: ترجمه ،»استبداد شرقی«، )1392(.یتفوگل، کارل او-

پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و    : تهران،»هاي شرقی تمدن غرب ریشه«، )1389(.هابسون، جان-

.اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

سـازمان  : تهـران .حیصـادق صـال  :جمـه تر ،»زیست شناسی محیط جامعه«، )1393(هانیگن، جان، -

  .)سمت(ها مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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