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چکیده
طی سالهای اخیر ،محیطزیست و مسایل و مشکالت مرتبط با آن توجه علوم مختلف اا بفه خفول جلفو ه فول .اسفت ت ف ال تحقیقفات
جام هشناسی و اوانشناسی لا این زمینه هشانلهن  .توجه محققان علفوم اهسفاهی بفه محیطزیسفت میباشف بااینحفال جام هشناسفی
محیطزیست بهعنوان شاخهای از اشتهی جام هشناسی ،بسیاا لیر ،پا به عرصه ههال ع .ای للیفل ایفن امفر اا لا اه یشفههای پفی اوان
علوماجت اعی جستوجو ه ول.اه و بر ه ین اساس اهگشت اتهام اا به س ت آنها هشاهه افتهاه یکی از این عال ان اجت اعی که مسئول
ع متوجه جام هشناسی به محیطزیست شناختهش  ،.لواکیم ،جام هشناس فراهسوی میباش لا این مطال فه تفالش شف  .اسفت ف ن
براسی مسأله محیطزیست لا اه یشههای لواکیم ،بفه ایفن سفاال پاسف لال .شفول کفه اه یشفههای وی چفه هقشفی لا واول لیرهنگفام
محیطزیست به جام هشناسی لاشته است هتایج این مطال ه هشان میله که ت ری مفهوم واق یات اجت اعی لا تفکر لواکی ی و لی گا.
تقلیلگرای او ،از مهمترین عوامل هالی  .گرفته ش ن تأثیرات متغیرهای محیطی بر جام ه بول .است همچنین بفر اسفاس هتفایج ایفن
مطال ه ،بااینکه لی گا .لواکیم ،تأثیرات هسبتاً گسترل.ای بر جریان اصلی جام هشناسی لاشته اسفت ،از جفام یتی کفه منتقف ین او العفا
کرل.اه  ،برخوالاا هبول .و مرزبن ی لواکیم با متغیرهای محیطی ،پس از او لا مواال بسیاای از بین افته است
کلمات کلیدي :جام هشناسی محیطزیست ،علوم اجت اعی ،امیل لواکیم ،ع م توجه به محیطزیست
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Abstract
In recent years, the environment and arising challenges have attracted the attention of various sciences.
Number of sociology/psychological research in this field demonstrates this scholar’s attention to the
environment. However, environmental sociology as a branch of sociology discipline was established
too late. Some sought the reason in the leading Social Scientists pioneer’s thoughts and accordingly
condemned them. One of these social scientists known responsible for the lack of attention to
environment is Durkheim, the French leading sociologist. In this study, we tried to examine the
concept of environment in the Durkheim thoughts and answer to the question that how his thoughts
resulted in the late entering of environment to the sociology. The results of this study suggest that the
notion of social realities and anti-reductionist view of Durkheim mind are influential important factors
ignoring the effects of environmental variables on society. In addition, according to the result of this
study, even though, the impact of Durkheim's view on mainstream of sociology has been relatively
wide, but the inclusiveness of these thoughts was to doubt and Durkheim boundaries with
environmental variables, after him have been gone in many cases.
Key Words: Environmental Sociology, Social Sciences, Emile Durkheim, Lack of Attention to the
Environment.
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مقدمه
تا ه ین اواخر جام هشناسان صاحو هفی شفاکله هیفری و یفا
تحقیق از پی

طراحیش .ای که بتواه آنها اا لا جهت لاک

موجولات افساهه ای با سری از یر موجول و مابقی از موجفولی
لیگر شوه ()6

ت ایز اوابط بین جام ه و محیطزیست یاای اساه  ،هبوله ()1

بر اساس البیات تحقیق جام هشناسفی محیطزیسفت ،میتفوان

لاحالیکه لا کااهای پیشگامان جام هشناسی مسل اً بفه اب فال

اه اف اساسی این آثاا (منتقف ین جام هشناسفی کالسفیر) اا

نی محیطزیستی پرلاختهاه  ،بااینحال ایفن مو فوه هرگفز

اینچنین برشف رل :الف ف ففراهم آوالن شفناخت ع یفقتری از

برجسته و آشکاا هش للیل ع  .آن هم این بول کفه مفسفران

جهفففانبینی هامت فففااف اهسفففانم اااههی جام هشناسفففی

ف

آمریکایی به تبیینهای ساختاای هسبت به تبیینهای فیزیکی و

طرحایزی چهفااچوبی جهفت مشفااکت متغیرهفا و مو فوعات

محیطزیستی عالقه بی تری لاشتهاه ( )2طی سالهای اخیر،

محیطفففی لا جام هشناسفففی و جف شناسفففایی منفففابع فکفففری

لاهش ن ان علوم اجت اعی با اهجام مطال ات بسیاا ،ت ایفل خفول

هالی .گرفته ش ن لاازم ت محیطزیست لا جام هشناسی ()7

اا هسبت به براسی هگفرش ع فومی بفه مو فوعات و مشفکالت

کتون ( )Cattonو لهلپ ( )Dunlapبهوفوا بفه مو فوه سفوم

محیطزیسففتی هشففان لال.اه ف ( )3لاهتیجففه ایففن تحقیقففات و

پرلاخته و بهاوشنی مفاهیم و هیریات مطرحش  .لا افکاا امیل

مطال ات ،جام هشناسی محیطزیست امروز .بهصوات زمینفهای

لواکیم ،جام هشناس فراهسوی و صاحو اولین کرسی اسفتالی

تثبیت ش  .و شکوفا لاآم .است ( )4بااینحال زمان زیفالی از

ایففن اشففته اا للیففل هسففبتاً اساسففی هالیفف  .گرفتففه شفف ن

واول و توجففه علففوم اجت ففاعی بففه مشففکالت محیطزیسففتی

محیطزیست و لا پی آن متغیرهای محیطفی لا جام هشناسفی

ه یگذال بااینکه ع ر مشکالت محیطزیستی به سالهای لوا

اسفت ،تغییفر

بففاز میگففرلل ،تنهففا چهففاا لهففه از پیفف ای

جام هشناسففی

لاهستهاه ( 9 ،8و  )10آنطوا هم کفه مشفخ

چن اهی لا اینجهتگیری طی این لو لهفه بفه وجفول هیامف .

محیطزیسففت بففهعنوان یففر اشففته لاهشففگاهی میگففذال

است ()7

ازآهجاییکه عوامل اهساهی بهصوات گسترل.ای بهعنوان مسفئول

آنگوهه که ع .ای از پی اوان جام هشناسی محیطزیست العا

مشکالت محیطزیستی شناخته میشول ( ،)5پس چه چیز ماهع

کرل.اه  ،پااالایم مصوهیتگرای اهسان -که موجو هالی  .گرفته

از توجه یا توجه لیرهنگام عال فان اجت فاعی بفه محیطزیسفت

ش ن محیطزیست ش  .است– مستقی اً بی تفرین تفأثیر اا از

ش  .اسفت ایفن سفاالی اسفت کفه پیشفگامان جام هشناسفی

تفکرات لواکیم و ه چنین مفهوم واق یات اجت اعی وی – کفه

محیطزیست با براسی تاای هیریههای جام هشناسی سف ی لا

طففی سففالها تکاملیافتففه اسففت – متح ففل شف  .اسففت ()11

پاسفف بففه آن لاشففتهاه عفف .ای از آنهففا جریففان اصففلی

لامقابل عف .ای اسفت لل میکننف کفه مسفأله محیطزیسفت

جام هشناسی اا مقصر اصلی این مو وه م رفی کرل .و با اهتقال

آنگوهه که عنوانش  .توسفط لواکفیم هالیف  .هگرفتهشف  .و او

از این جریان ،به تبیفین مباحف

جام هشناسفی محیطزیسفت

ه یتواه تنها مسئول این فراموشی تاایخی جام هشناسی باش

پرلاختهاه آنها هرگفز هتواهسفتهاه بهصفوات کامفل ت هف ات

(12 ،7 ،6و  .)13لا الامه س ی میشفول هفر یفر از العاهفای

هیری خول به جام هشناسی کالسیر اا با مباهی جام هشناسی

مطرحش  ،.موالبراسی قرااگرفته و بر اساس آن ،تحلیل ههفایی

محیطزیست آشتی لهن ش ت اهتقالات مطرحشف  .و لا پفی

ااایه شول لا ه ین ااستا به هیر میاس  ،براسفی طبی فت لا

آن اهشفففقای ایجالشففف  .بفففین جام هشناسفففی کالسفففیر و

آثففاا لواکففیم و چگففوهگی هگففا .وی بففه متغیرهففای مففرتبط بففا

جام هشناسی محیطزیست سبو ش  .است که جام هشناسفان

محیطزیست بتواه به اوشنتر ش ن مو وه ک ر ه ای .

محیطزیسفت بفه گفتفه فسفتر ( )Fosterلچفاا حفالتی شفبیه

فصلنامه اهسان و محیط زیست ش اا ،48 .بهاا98

148

کشاوازی و ه کاا

دورکیم و طبیعت

اجت ففاعی تقسففیم میه ایفف ف شففکل خففااجی ایختشناسففی

اگرچه لا حیطه ااتبفا طبی فت و جام فه ،از لواکفیم اهف ک

اجت اعی لا تفکر او اشاا .به ااا ی ،ساختاا ج یت ،سفاکنین

یالش  .است ( ،)13بااینحال ،براسی آثاا او حکایت از آن لاال،

و استفال .از خاک لاال موال لیگری که از آن بهعنوان مثالی از

آنگوهه که اغلو پن اشته میشول ،هسبت بفه مسفایل جام فه و

توجه لواکیم به عوامل محیطی میتوان هفام بفرل ،اازیابیهفای

طبی ت بیتفاوت هبول .است ( )14لواکیم جام ه اا قس تی از

فر یات محیطزیستی لا آثاا اولیه اوسفت ( )7او ه چنفین لا

پیچی گی لا بفالترین سفطق قفراا

موال ایشههای جام هشناختی طبی ت لا آنچه کفه وی آن اا

میگیففرل همچنففین او جام ففه اا ق ات نفف ترین مج وعففهی

" فلسفه هخست طبی فت" میهامف و بفا تکامفل عل فی مف ان

هیروهای اخالقی و فیزیکی طبی ت میلاه که لا هی هقطفهی

مرتبط اسفت بفه بحف پرلاختفه اسفت و عفالو .بفر آن لابفاا.

لیگر طبی ت یافت ه یشول (ه فان) ه فانطوا کفه مشفخ

مو وعاتی هم چون هیریه تکامفل لااویفن ،فناهاپفذیری مفال،.

است لواکیم صراحتاً لوگاهه اهگاای میان طبی ت و جام ه اا ال

حفظ اهر ی بفه اههفااهیر پرلاختفه اسفت ( )6لواکفیم حتفی

میکن ()13 ،12ف شای بتفوان ه فین عف م لوگاهفه اهگفاای اا

لاجاهففایی اه یففت عوامففل بیولففو یکی-اجت ففاعی اا گوشففزل

سبو هالی  .گرفتن مشکالتی لاهست که توسط اهسان و جام فه

میه ایفف ( )15ه چنففین از کتففا اسسیناسففپ ()Espinas

برای محیطزیست ایجالش  .است ( )12لاواقع لواکفیم بفرای

(برگرفته از تز او لا سال  - )1877که لا ااتبا بفا حیواهفات و

جام ه آنچنان اصفالتی قایفل بفول .اسفت کفه محیطزیسفت و

اهج نهای حیواهات هگاشته ش  .بول -میتوان بهعنوانمثالی از

متغیرهای محیطی اگر هم لا هیر گرفته میش ه  ،لا ااسفتای

آن هوه جام هشناسی که او عالقهمن به ااتقاء آن است ،هام برل

تحلیل جام ه بول.اه

()7

ازهیر لواکیم افرال تنها به سه هوه محیط وابستهاه  :ااگاهیسفم،

بااینه ه ،هوه مثالهایی که لواکفیم از عوامفل محیطفی بیفان

جهففان خففااجی و جام ففه او همچنففین اسففت لل میکن ف کففه

میکن  ،ماهیتاً با آهچه لا جام هشناسفی محیطزیسفت مطفرح

لومحفیط ااگاهیسفم و جهفان خففااجی تفا حف زیفالی ثابففت و

میشول ،متفاوت است برای مثال او لا مواال بسیاا به چیزهایی

بیتغییر هستن  ،به هیر میاس از لی او تنها جام ه است کفه

ماهن خاههها ،جال.هفا ،لباسهفا و اا.هفایی کفه مفرلم آنهفا اا

به للیل تغییرپذیری قابلیفت تبیفین ماهیفت اففرال اا لاااسفت

میسازه و بر اوی پیشرفتشان تأثیر میگذاال ،اشاا .میه ایف ف

( )12به هیر میاسف  ،عف م اعتقفال لواکفیم بفه تغییرپفذیری

امففا بففه مسففایلی هففم چففون صففی بی ازح ف مففاهی ،تخلیففه

محیط خااجی هشانلهن  .بیتوجهی لواکیم به محیطزیست و

منابعمحلی– که با توجه به فرض وی مبنی بر اففزای

مشکالت آن میباشف زمفاهی کفه محیطزیسفت بفهعنوان یفر

ج یت و مح ولیت منابع قابلطرح بول -هرگز هسرلاخته است

محیط خااجی ثابت فرض شول آهگا .ه یتفوان اهتیفاا لاشفتف

( )13لاواقففع ،بااینکففه لواکففیم هرگففز مسففایل و ته یفف ات

تحول و تخریو محیطزیست بهعنوان مسأله مطرح شول

محیطزیستی اا آنگوهه که امروز .مطرح است ،موالتوجه قفراا

طبی ت میلاه که از حی

طبی فی

عوامل محیطی به للیفل

ه ال ،.اما مفاهیم تکاملی بهکااافته توسط او همچون مح ولیت

ثبات و تغییرهاپذیری که لواکیم لاجاهایی آن اا از ویژگیهای

منابع و اش بیاویه ج یفت و تقسفیم تخصصفی کفاا امفروز.

طبی ت برمیش اال ،تا اه از .زیالی هالیف  .گرفتهشف  .اسفت،

بهعنوان للیل مشکالت محیطزیست مطرح میشفول میتفوان

بااینحال او لاجاهای مت ل از این عوامل محیطی هام میبفرل

گفففت آن چیففزی کففه لواکففیم تواهففایی اتیففت آن اا ه اشففت،

( 13 ،7و  .)15میتوان مواال زیالی اا لا این زمینفه برشف رل:

پیام های ثاهویهی این فرآین های تکاملی بول .است (.)16

بهعنوانمثال ،زماهی که جام هشناسی اا به سه زیرشاخه اصلی،

لواکیم لا مقایسه اهس آنها و حیواهات  " ،وابستگی به محیط

جام هشناسی ع فومی ،فیزیولفو ی اجت فاعی و ایختشناسفی

" اا عامل تففاوت میلاهف و اسفت لل میه ایف کفه حیواهفات

بااینکه لا تقسیمبن ی لواکیم ،هق
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بهصوات کامل به محیط فیزیکفی محفل زهف گی خفول وابسفته

واق یت اجت اعی یر هیروی والاا کننف .ی خفااجی اسفت کفه

هستن لا حاکی که لا جوامع اهساهی  -باالخصوص لا جوامع

ق ات اجباا بر اوی افرال و ااال.ی آهان لاال ( )13 :15

توس هیافته – فاکتواهای اجت اعی تفأثیر بفه هسفبت مهمتفری

لواکیم جام هشناسی اا ،مطال ه واق یتهای اجت اعی میلاهف

هسبت به فاکتواهای بیولو یکی و فیزیکفی لاال ( )12لواکفیم

و متذکر میشول کفه وا .ی" اجت فاعی" بفه م نفای غیرقابفل

عوامل زیستی اا ،حتی زمفاهی کفه لااای قف ات اجبفاا باشفن ،

اطالی بولن واق یات جام هشناسی به واق یات غیراهساهی است

بهعنوان عامل ههایی تبیینکننف .ی قفواهین و عفالات و اسفوم

یگاهه هامی ن ایفن مفهفوم هیفز بفه م نفی غیرقابلتقلیفل بفولن

اهساهی لا هیر ه یگیرل ()13ف بهعنوانمثال ازهیر او این گرمای

واق یتهففای اجت ففاعی بففه واق یتهففای غیراجت ففاعی ماهنفف

تابستان و یا بهاا هیست که ااگاهیسم بشفر اا مختفل میکنف و

متغیرهففای اوانشناسففی ،بیولففو یکی و فیزیکففی اسففت ()10

حجفم زهف گی لا

برایناسففاس ،تففابویی مجففازی لا مقابففل توصففی پ یفف .های

هفر خولکشفی لا ایفن ایفام

اجت اعی با استفال .از عوامفل غیراجت فاعی شفکل گرففت کفه

موجو خولکشی میشول بلکه ایفن اففزای
اینفصلهاست که موجو افزای
میشول (ه ان)

جام هشناسی اا از تبیینهفای محیطفی ،وااثتفی و جغرافیفایی

لواکیم واق یت مجزایی اا برای اجت فاه قایفل بفول .اسفت کفه

بففهکلی لوا ه ففول ( )18کتففون و لهلففپ تقریبففاً لا ت ففامی

تااه از .ای از اثرات مستقیم شفرایط فیزیکفی مسفتقل و مصفون

هوشتههایشففان ایففن مفهففوم اا عامففل اصففلی پی ف ای

پففااالایم

است ( .)17هم آنطوا کفه گلف بالت ( )Goldblattاسفت لل

مصوهیتگرای اهسان و لا پی آن هالی  .گرفتن محیطزیست لا

میکن محوا است للهای اوششناختی لواکفیم (و ه چنفین

جام هشناسفففی م رففففی کرل.اهففف ( 10 ،8و  .)19پفففااالایم

وبر) بر ج ا کرلن جام ه از بیولو ی و طبی ت استواا است کفه

مصوهیتگرای اهساهی که از اصول زیر تب یت میکن :

ت فففامی اشفففکال تبیفففین بیولفففو یکی اا ال میه ایففف ()6

 -1اهففس آنهففا عففالو .بففر میففرات هتیکففی صففاحو

اینجهتگیری لواکیم موجو ش تا مف ت زیفالی پفس از وی

میراتفرهنگی هیز میباشن که ایفن امفر آنهفا اا از

شفاه بیاغبتففی خاصففی هسففبت بففه عوامففل محیطففی لا بففین

لیگر گوهههای حیواهات مت ایز ساخته است

جام هشناسان باشیم و ترس از برچسو خوالن بهعنوان تبیین
گرایان محیطزیستی آنها اا از براسی اینگوهه عوامل بازلاشته
است ( )8علیاغم هوه هگا .لواکفیم بفه طبی فت ،شفای هفی

 -2عوامففل اجت ففاعی و فرهنگففی (ازج لففه فنففاوای)
بزاگترین تبیینکنن .های افتاا بشر هستن
 -3محیطهای اجت اعی و فرهنگفی زمینفههای حیفاتی

مفهففوم لیگففری بففه اه ف از.ی مفهففوم "واق یففات اجت ففاعی" و

هستن کفه افتفاا بشفر لا آنهفا شفکل میگیفرل و

چگوهگی هگرش وی به این مفهوم موجو هش  .باش که اهگشت

محیطهای بیوفیزیکی تا ح زیالی بیابط هستن

اتهام هالی  .گرفتن محیطزیست به س ت او هشاهه اول لا الامه

 -4فرهنگ اهباشتی استف بنابراین ففنآوای و پیشفرفت

به ایفن مفهفوم و مسفایلی کفه از لاون ایفن مفهفوم برمیآیف ،

اجت اعی میتواه بهصفوات هامحف ول الامفه لاشفته

پرلاخته خواه ش

باش ه چنین ت امی مشکالت اجت فاعی لاههایفت

واقعیات اجتماعی

قابلحل هستن

لواکیم چن ین فصل از کتا قواع اوش جام هشناسی خول اا

این اصول بهصوات قابلمالحیهای با عقای مسلط بفر غفر لا

بفه مفهفوم یگاهفهی ( " )Sui Generisواق یفت اجت فاعی"

آن زمان همخواهی لاال عقای ی که هفم آنطفوا کفه مشفاه .

اختصففاص لال .اسففت ( )15او لا ت ریفف ایففن وا  .چنففین

میشول ،ه اهن اصول پااالایم مصوهیتگرای اهسفان پیچیف ، .

میهویس :
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اهسانگرا  ،خوشبیناهه و ع یقاً غیر محیطی هستن این عقایف

م لول" که به ه ین م نی لا بیولفو ی وجفول لاال و اسفاس و

مسلط اا میتوان اینگوهه خالصه ه ول:

هسففتهی ت ففامی هیامهففای بیولففو یکی اسففت ،ااتبففا لاال او

 -1اهسانها از ت امی موجولات بفر اوی زمفین متففاوت

لاجاهای لیگر ای .ی کااکرل و ساختاا مطرح لا تفکر لواکیم

هستن ف هم چنانکه بر ت امی آنها مسلط هستن

اا به چااچو های بیولفو یکی ااجفاه میلهف ( .)7بااینه فه،

 -2مرلم صاحو سرهوشت خول هسفتن ف آنهفا تواهفایی

حتی اگر با این عقی .ی ازا که ای .ی کفل بزاگتفر از مج فوه

اهتخا ه ف و یالگیری آنچه اا که بفرای اسفی ن

اجزاء ،از بیولو ی گرفتهش  .است ،همعقی  .شویمف این مو وه

به ه ف لزم است ،لااه

ه یتواهفف منکففر تففأثیر لواکففیم لا هالیفف  .گرفتففه شفف ن

 -3جهففان وسففیع اسففتف بفف ین ترتیففو فرصففتهای
هامح ولی برای اهسان فراهم میآوال

محیطزیست باش حتی اگر بالتر از آن ،بسذیریم که لواکیم لا
ب ضی هوشتههای

 -4تاای اهسان ،تاای پیشرفت است برای هفر مشفکلی

گریزهایی هفم بفه بیولفو ی و محیطزیسفت

لاشته است ،تنها میتواه هاشفی از عف م وففالاای لواکفیم بفه

اا.حلی وجول لاالف لاهتیجه پیشرفت هرگفز متوقف

اصول خول باش ()19

هخواه ش ()10

لاواقففع لواکففیم بهصففوات قابلمالحیففهای هیففاز بففه اشففتهی

بااینوجول ،ه یتوان لواکفیم اا بفه علفت تبیفین مفهفوم

جام هشناسی اا با تکیه بر مفهوم واق یات اجت اعی توجیه کرل.

کفرل

تقلیلگرای او به ه ایت تحقیقفات منحصفراً

تقلیل هاپذیر واق یات اجت اعی ،اینچنین سفرزه

است و لی گا.

ایففن مفهففوم بففه آن صففواتی کففه کت فون و لهلففپ اشففاا.

جام هشناسی ک ر کرل .است ( .)19لغ غهی لواکیم ایجفال

میه این  ،مفهوم فراگیری لا جام هشناسی هبفول .اسفت

این اشته با اصفول و علیالخصفوص اوشهفایی مشفخ

بفول.

تفکففرات مففااکس  ،گاافینگففل و هففومنز مثالهففایی از

است که از اشتههای اقتصال و اوانشناسی تفکیفر شفول ()7

ع مجام یت ایفن مفهفوم کلیف ی لواکفیم هسفتن (.)7

ازایناو ،این اشته لا تالش برای ایجال استقالل خفول از لیگفر

میتوان اینگوهه بیان کرل که تفابوی ف تقلیلگرایی کفه

اشففتههای علففوم اجت ففاعی و طبی ففی بی تففر جام هشناسففان،

لواکیم ترسیم ه ول ،.تا قبل از لههی هفتال هیفز بااهفا و

بهصوات کلی ،محیطهای بیوفیزیکی اا هالی  .گرفتهاهف (.)11

بااهففا شکسففته ش ف  .اسففت ( .)20بااینکففه ایففن مو ففوه

بااینه ه ،تابویی که علیه محیطزیسفت و لیگفر تقلیلگراییهفا

ه یتواه منکر تأثیرات تفکرات لواکیم و همچنین تابوی

ایجالش  .بول با واول به لههی هفتال هامت ااف به هیر میاسی

ایجالش  .توسط وی جهت جلفوگیری از واول متغیرهفای

( )19پیام این سنتهای فکری جام هشناسفی ایفن بفول کفه

محیطی به حوز.ی جام هشناسی شول ،بااینحال مبین آن

لاحالیکه وا .ی "محیط" لا اشتههای لیگر به محیط فیزیکی

اسففت کففه تففأثیر تفکففرات لواکففیم آنچنانکففه پن اشففته

اشاا .لاشفت ،لا جام هشناسفی بهصفوات م فول بفه عوامفل

میشول ،گسترل .و مست ر هبول .است و تااهف از.ای زبفان

فرهنگی و اجت اعی خااجی ماهیت موالمطال ه اطالی میشف ف

اهتقالات اا هرمتر ساخت و کاه

لال ()6

از طرف لیگفر اشفتهی جام هشناسفی بفرای سفالها لا هفوعی

ع .ای از شباهتها و ااتباطات مفاهیم مطرح لا تفکر لواکفیم

جبرگرایی فرهنگی-اجت اعی گرفتاا آم ()8

و محیطزیست هام میبره و س ی میکنن تا هشفان لهنف کفه

نتیجه

لواکیم محیطزیست اا هالی  .هگرفتفه اسفت بفهعنوانمثال ازا

بااینکففه ه یتففوان اشففاا.های مت فف ل لواکففیم بففه محففیط و

العففا میکن ف کففه عففالو .بففر گریزهففای مت فف ل لواکففیم بففه

تااه از.ای متغیرهای محیطی اا – هم آنطوا که لا متن آوال.

محیطزیست ،لی گا .ف تقلیلگرای لواکفیم کفه محصفوا لا

ش – هالی  .گرفتف به هیر میاس این فاکتواهای محیطی ،لا

ای .ی کل بزاگتر از مج وه اجزاء اسفت بفا مفهفوم " خفواص

تبیینهای ههایی وی جایگا .چن اهی ه اشتهاه عالو .بفر ایفن،

151

... محیطزیست لا هگرش جام هشناختی

5.

6.

7.

8.

9.

Sociology, edited by M. Redclift and
G. Woodgate, 15–32. 2nd ed. London:
Edward Elgar.
Steg, L., Perlaviciute, G., & van der
Werff, E., 2015. Understanding the
Human Dimensions of a Sustainable
Energy Transition. Front Psychol, Vol.
6(805).
Pp.
1-15.
Doi:
10.3389/fpsyg.2015.00805.
Foster, J. B., 1999. Marx's Theory of
Metabolic Rift: Classical Foundations
for
Environmental
Sociology.
American Journal of Sociology, The
University of Chicago Press. Vol. 105
(2), pp. 366-405. Online Available at:
http://www.jstor.org/stable/10.1086/21
0315
Rosa, E. A. & Richter, L., 2008.
Durkheim on the Environment: Ex
Libris or Ex Cathedra? Introduction to
Inaugural Lecture to a Course in
Social
Science
1887-1888.
Organization Environment, Vol. 21,
pp. 182-187. Online Available at:
http://oae.sagepub.com/content/21/2/1
82
Dunlap, R. E., 2002. Environmental
Sociology: A Personal Perspective on
Its First Quarter Century. Organization
& Environment, Vol. 15(1), pp. 10-29.
Online Available at:
http://oae.sagepub.com/content/15/1/1
0
Dunlap, R. E., & Catton, W. R., Jr.,
1979. Environmental Sociology: A
Framework for Analysis. In T.
O’Riordan & R. C. d’Arge (Eds.),
Progress in resource management and
environmental planning, Vol. 1, pp.
57-85.

بااینکه از ب ضی مفاهیم بهکااافته توسط لواکیم ماهن اقابفت
 بهعنوان للیلی بفرای. امروز،بر سر منابع محیطزیستی مح ول
 بفه هیفر،مشکالت محیطزیستی یال میشولف بااینحال

پی ای

. لواکیم این مفاهیم اا به م نای امروزیشان بکاا هبرل، میاس
 گرفته ش ن محیطزیست لا آثاا لواکفیم اا. است للیل هالی
 ثابفت و بیتغییفر پن اشفته شف ن- بهصوات کلی میتوان الف
 ع م توجه به پیام های ثاهویفه مففاهیم-

،طبی ت لا آثاا او

 فاصلهی مجازی متغیرهای محیطی و غیفر-تکاملی مذکوا و ج
محیطی لا تفکر او برش رل مفهوم واق یت اجت فاعی لا افکفاا
 که لاواقع مق مه ایجال اشتهی مجزای جام هشناسفی،لواکیم
 مرزی اا بین جام هشناسی و محیطزیست ایجال،اا فراهم آوال
کرل که اگرچه بااها و بااها شکسته ش اما اثفرات آن پفس از او
غیرقابل کت ان به هیر میاس شای بتوان این مفهوم کلی ی اا
 هفففاگزیری هامیففف کفففه لواکفففیم جهفففت ایجفففال.گنفففا
، لا آن زمفان،اشتهیجام هشناسی و اوششناسفی خفاص آن
ش
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