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  دیباچه
  

در این زمـانی کـه . گذردمی ده سال در انتشارات روتلج 1شناسی محیط زیستجامعهکتاب  نسخهاز چاپ نخستین 
ی محیط زیسـت شناسجامعه هرشت، امروزه. شکوفایی قابل توجهی داشته است ی محیط زیستشناسجامعه ،گذشت

جنـوبی  کـرهژاپـن و ، شود و در کشورهایی مانند برزیلمی ي شمالی و استرالیا تدریسامریکا، در دانشگاههاي اروپا
لحاظ نظري شـکل گرفتـه ی محیط زیست به شناسدهد که جامعهمی این امر نشان. جایگاه خود را پیدا کرده است

  است. 
بـا موضـع  محیطیزیسـتمحققـان ، نوشـتممـی ایـن کتـاب رانسـخه اولیـه  1990دهه هنگامی که در اوایل 

، از ایـن رو. اندیشـیدندمـیشـناختی بوموضعیت و علل آسیبها و تخریبهاي ، در باب اهمیتمحکمی  »گرایانهواقع«
و ترسـیم  »تولیـدکـار مسـتمر «ماننـد سـازوکارهایی تعریف و وضـع ، محیط زیست شناسجامعه شدهفیتعرنقش 

به این نتیجه رسـیدند ، ی علمشناسعمدتاً در جامعه ،تعداد زیادي از محققان، در مقابل. مسیرهاي مطلوب تغییر بود
انـد. بلکه بیشتر حاصـل سـاختار تعریـف اجتماعی، وجه بدیهی نیستند به هیچ محیطیزیستکه مخاطرات و دانش 

باتل ( اجتماعی تغییر جهانی محیط زیست بود ارساخت هدربار 2باتل درِفِ هسراسر این کتاب ملهم از نکات اصلی اندیش
، محیطیزیستتداخل ساختارگرایی اجتماعی با گسترش اصالح  هدرباربا وقوع تغییر جهانی محیط زیست و نگرانی 

  ). از این موضع به یکباره فاصله گرفت
ان محـیط شناسـساختارگرا تعدیل یافته و جامعه -گراواقعاندیشه تناقضات میان آهنگ ضرب ،در سالهاي اخیر

عنوان فرعی نسخه  من نیز براي به رسمیت شناختن این تالشاند. توان خود را صرف ایجاد نوعی تلفیق کردهزیست 
ی شناسـبـر اصـول جامعهدر حالی که  و را در این نسخه کنار گذاشتم )ساختارگراي اجتماعیانداز چشم( اول کتاب

  کردم. به آن اضافه نیز جدیدي مطالب ، داشتم تأکید) پنجم تا نهم(به خصوص در فصلهاي  مسائل اجتماعی
 )وبـر و مـارکس، میدورکـ( یشناسـپردازان کالسـیک جامعهنظریه يبخشی را به شرح و ارزیابی آرا ،در فصل اول

ی محـیط شناسـجامعه به تفصیل به بیـان دو نظریـه راهبـردي در، در فصل دوم. محیط زیست اختصاص دادم درباره
اول  خهکه در فصل پایـانی نسـ »مدرنیزه کردن اکولوژیکی«نظریه بک و  »آمیزمخاطرهجامعه «نظریه : پرداختمزیست 

به طور کلی  »جامعه  -طبیعتتفکیک «به منظور درك  همچنین در این فصل. این کتاب به اختصار به آن پرداخته شد
را بـا رویکـرد  سـوم و چهـارمفصـل . بهره گرفته شد »شبکه  -نظریه کنشگر«از  از نظریه ساختارگرایی و به طور خاص

همچـون  ،آغاز کردم و با بیان دیدگاههاي دانشمندان اجتماعی، که در نسخه اول کتاب نیز وجود داشت ،ساختارگرایی
 رابطـه، چهـارمفصل  در. تر ساختماهمیت این موضع را برجسته، ك و مارتن هیجرزیاجان در، اریک داریر، رابرت برول

در روابـط معاصـر کشـورهاي  يتـرکـه بـه صـورت دقیـققـرار دادم  مـد نظـررا و قدرت  محیطیزیستبین گفتمان 
ین تـرمهمکـه از  ،سازي منابع آبیخصوصی مسئله، در بخش دوم این فصل. انعکاس دارد یافته و در حال توسعهتوسعه

رویکـرد ) دهـمفصل ( گیرينهایتاً در بحث نتیجه. گذاشته شد به بحث، شودمی روز محسوب محیطیزیستمناقشات 
در این فصـل تهدیـدهاي ، در واقع. مطرح کردم »ی محیط زیستشناسجامعهنوظهور رویکرد «جدیدي را تحت عنوان 
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ترکیبی و  مدیریت، آمیزجامعه مخاطره، یادگیري اجتماعی، را با تکیه بر ادبیات نظري در محیط زیست محیطیزیست
و وقــوع رفتــار جمعــی در هنگــام پیشــامدها و حــوادث  محیطیزیســتو جریانــات شــدن جهانی، مــرزيازمانهاي ســ

 محیطیزیسـتسازگاري و سیالیت مسـائل ، گوییبدیهه، ابهام، و در قالب ویژگیهایی مانند عدم قطعیت محیطیزیست
  .کردمبررسی 
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