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Abstract 
Contrary to the common wisdom that traces the origin of environmental 

movements to the urban middle class, the existing empirical findings imply 

that such an account of environmentalism fails to provide a further approach. 

Environmental movements may emerge from non-urban settings or within 

different social classes and groups beyond the middle class. Since the state’s 

marginalizing structure and capital provoke environmental damage in 

peripheral regions, the social groups living there have been also put in 

jeopardy. In this respect, it is not coincidence that these peripheral settings are 

at the core of a variety of environmental movements, which are intricately 

linked to life and politics. This article, by reviewing the empirical research on 

environmental movements in Iran, shows that the majority of existing studies 

focus on the large cities in Iran. As they fall into the mainstream approach to 

environmental movements, their outcomes remain limited in understanding 

the inquiries on environmentalism in the periphery of Iran. Even if few studies 

provide some pertinent results to this research, they lack a conceptual 

framework to describe environmentalism in the periphery, which is at the hub 

of this paper. Through the consolidated reading of "center-periphery," 

"subaltern environmentalism," and "new social movement" theories, some key 

notions such as "internal colonialism," "subaltern environmentalism," "eco-

nationalism," "internal mode of action," and "external mode of action" are then 

introduced and articulated in a speculative manner, drawing on Althusser's 

"overdetermination" approach. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
With the popularization of the environmental 

movement as a "new social movement," a 

number of researches have been carried out in 

Iran; however, these are mostly restricted to 

Tehran and the large cities of Iran by ignoring 

environmentalism in the peripheral regions. 

This reveals both the vacuum of empirical 

research and the lack of a concrete conceptual 

framework for peripheral contexts. The main 

claim of this research is how to theoretically 

explain the emergence of environmentalism in 

the periphery of Iran. Besides environmental 

destruction as a global concern, what other 

structural factors in peripheral regions, such as 

Kurdistan, have triggered the emergence of 

environmental activism. This article, thus, aims 

to formulate a conceptualization of 

"environmentalism in the periphery" through a 

consolidated reading of “center-periphery” 

theory, "new social movements," and 

"subaltern environmentalism." Inspired by 

Althusser's notion of "overdetermination" and 

the theories mentioned above, we attempt to 

offer a conceptual framework for understanding 

the structural dynamics promoting the 

environmentalism of the periphery in Iran vis-

à-vis the case of Kurdistan. 

2- Results: 

Since the 1990s, environmental issues have 

been investigated in Iran, but sociological 

studies on environmental mobilization remain 

quite limited. It is therefore apparent that the 

complexity, scope, and character of 

environmental mobilizations require further 

examination. Besides, the relationship between 

environmentalism and issues such as civil 

society, social justice, democracy, and 

subaltern life in the periphery is missing from 

these studies. To date, only two studies have 

focused on the environmental movement in 

Iranian Kurdistan ('peripheral region'), of which 

one is in English by a researcher abroad 

(Hassannian, 2021). This emphasis remarks the 

overlooking of peripheral regions in social 

research, especially in relation to the resistance 

of the subordinate to the domination of the 

master, where the domination of the center is 

opposed by collective and innovative resistance 

generated in the periphery. This is what reflects 

and confirms the link between power and 

knowledge in this field. In many instances, the 

mainstream discourses in academia prevent the 

visibility of marginalized groups, making many 

social scientists, consciously or unconsciously, 

the subjects of these discourses. 

3- Conclusion: 

This article proposes to use the concepts and 

theories of "center-periphery," "subaltern 

environmentalism," and "new social 

movements" influenced by the 

overdetermination approach to explaining the 

structural factors of the emergence of 

environmentalism in the periphery. To this end, 

the center-periphery model and, in particular, 

the concept of internal colonialism can be 

employed to elucidate the relationship between 

the state and a peripheral region like Kurdistan, 

where the ethnic identity of its inhabitants 

differs from the dominant one. According to the 

concept of internal colonialism, the State 

extracts natural resources and labor from the 

periphery to accumulate capital in the center, 

while denying its inhabitants political control 

over the peripheral region, like Kurdistan. 

Simultaneously, the state does not provide the 

basis for developing and strengthening the 

culture and mother tongue of the people on the 

periphery/margins. In many cases, this situation 

provokes the emergence of national resistance 

movements (of the classic movement type) 

against centralist policies, which can be defined 

as "peripheral nationalism," in other words, 

discourses and actions that challenge the 

dominance of the ruling identity and integration 

into the dominant culture. The Kurdish national 

movement in Iran over the past century is an 

example of such discourse and action. There are 

two determining factors (the colonial policy of 

the state and the resistance of the people on the 

periphery) that can affect the emergence of any 

other new movement. For example, when a new 

issue such as the environment is raised in this 

context, it is very much intertwined with the 

economic and political background of the 

region. One of the possible reactions to the 

environmental crisis in regions becoming 

peripheral due to identity politics/unequal 

social structures is eco-nationalism, which 

involves the link between national identity and 

environmentalism. People subjected to ethnic 

discrimination in a country may perceive the 
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destruction of their environment by the state as 

a colonial policy, just as they do in other areas 

of their lives (economy, politics, culture). 

Therefore, eco-nationalism can explain this 

form of peripheral environmentalism, which, 

like other forms of subaltern environmentalism, 

has a deep connection to politics and life. 

Although environmental movements are 

influenced by economic and political contexts 

tied to given contexts, and also have 

connections and commonalities with classical 

movements, except for their focus (i.e., the 

environment), they also differ from classical 

movements in terms of mode of action. In fact, 

what places these movements among the new 

social movements is their mode of action. The 

explanation of this difference in the mode of 

action is also proposed in this article by 

referring to the theory of new social movements 

and to two concepts that are extracted from it, 

namely “internal mode of action” and “external 

mode of action”. 
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کلیدی: واژه پیرامون،  -مرکزمدل    های 

گرایی  جنبش محیط زیستی، محیط زیست

جنبش اکوناسیونالیسم،  پیرامون،  های در 

 . اجتماعی جدید

 
 

 چکیده 
  های داند تجربهی متوسط شهری میهای زیست محیطی را طبقهکه خاستگاه حرکتبرخالف تصور رایج  

هایی  است و چنین جنبش  محدود  بسیار  گرایی زیست  محیط   از  تصور  این  که  دهدمی  نشان   تاریخی متفاوت 

و  ممکن است در وضعیت غیرشهری  و گروههای جغرافیایی  از درون طبقات  یا  اجتماعی  پیرامونی  های 

ی متوسط نیز ظهور کنند. یکی از دالیل  آن هم این است که ساختارهای پیرامون  مختلف غیر از طبقه

انجام می پیرامونی  مناطق  در  را  محیطی  زیست  تخریبات  بیشترین حجم  و سرمایه  دولت  و  سازِ  دهند 

ها است  های اجتماعی ساکن در آنی همین مناطق و گروهوجهجدیترین تهدیدهای محیط زیستی نیز مت

ها بیش از هر جای دیگری با زندگی و سیاست درهم  های محیط زیستی در این وضعیتبنابراین جنبش

پژوهشتنیده مرور  با  مقاله  این  در  دارند.  نیز  ظهور  امکان  شرایط  و  موضوع  اند  به  مربوط  تجربی  های 

  کالن شهرهای مرکز ایران ها بر  ایران نشان داده شد که اغلب این پژوهشهای محیط زیستی در  جنبش

بوده قرار میمتمرکز  رایج  و  قالب رویکردهای جریان اصلی  این رو در  از  آناند،  نتایج  و  ها کمک  گیرند 

ها نیز  وجود  کند. موارد معدودی از پژوهشگرایی در پیرامون ایران نمیچندانی به توضیح محیط زیست

ها  برای پژوهش حاضر قابل پذیرش بود اما به دلیل فقدان چهارچوب  رندکه اگرچه برخی از نتایج آندا

در   اند.گرایی در پیرامون که هدف این مقاله است مورد نقد قرار گرفتهمفهومی برای توضیح محیط زیست

های اجتماعی  فرودستان و جنبشگرایی  پیرامون، محیط زیست-های مرکزادامه با خوانشی تلفیقی از نظریه

گرایی فرودستان«، »اکوناسیونالیسم«،  جدید چند مفهوم اساسی مانند »استعمار داخلی«، »محیط زیست

ی بیرونی کنش« معرفی و به طرزی نظرورزانه و با الهام از رویکرد »تعیّن  ی درونی کنش« و »شیوه»شیوه

ن عوامل ساختاری و بسترهای ظهور  اساس  برای تبیی  بر این چند بعدی« آلتوسر  صورت بندی شده است.  

مفاهیم فوق  گرایی در پیرامون ایران با تاکید بر کردستان یک چهارچوب مفهومی متشکل از  محیط زیست

 پیشنهاد شده است. 
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 و بیان مسئله  مهدمق -1
ی زمین، جنگل زدایی، افزایش ریزگردها، کاهش ذخایر  روز افزون مخاطرات محیط زیستی مانند افزایش دمای کره  تشدیدبا  

ی اخیر نسبت به گذشته بسیار  های زیرزمینی و غیره حساسیت نسبت به این مسئله در میان جوامع مختلف در چند دههآب

های جمعی به یک روال روزانه تبدیل شده است؛ عالوه  ستی در رسانهبیشتر شده است. به طوریکه پرداختن به معضالت محیط زی

ی اساسی از سوی مردم برای بر این درگیر شدن جامعه با مشکالت زیست محیطی و تالش برای مقابله با آنها نیز به یک مطالبه

به امری سیاسی تبدیل شده    ی محیط زیستها تبدیل شده است تا جاییکه در برخی از کشورها مسئلهبه چالش کشیدن دولت

ها  های جمعی از سوی گروهمیالدی به این سو در بسیاری از کشورهای جهان انواع مختلفی از کنش  1970ی است. از اویل دهه

و طبقات مختلف اجتماعی برای مبارزه با تخریب محیط زیست انجام گرفته که این امر توجه پژوهشگران علوم اجتماعی را نیز  

  ی برا ید جد ی اجتماع  یروین یکبه عنوان  گرایییستز یطمح تدریج   به بیستم  قرن آخر یدهه سه ب کرده است. دربه خود جل

  تهدیداتدر ابتدا معتقد بودند    یاریشد. بس  یبود وارد مبارزات اجتماع   یستز  یطو مح  یعتکه متوجه طب  هایی یبمقابله با آس

.  کند پیوندی جدی با این عوامل برقرار نمی  است و واکنش به آن  ملی  مرزهای   و  جنسیت  نژاد،  طبقه،   از  فراتر  امری  زیستی  محیط

  زیست   محیط  نجات  برای  مبارزه  حول  را  جهان  مردم   یهمه  تواند می  مشترک  تهدید   این  که  بودند  امیدوار  رویکرد  این  طرفدارن

)چاوز،  می  پافشاری  باور  این  بودن  نادرست  بر  که  محققانی  بودند  زمان  همان  البته.  کند  متحد بوالرد،1987کردند  (.  1994؛ 

محدود   یستز یطمسائل مربوط به مح  گویا  که بود  این گراییزیست محیط با  ارتباط در نادرست تصورات از دیگر یکی همچنین

  رفتارهایی   گرایانه،زیست  محیط  هایاست. زیرا امثال نَش معتقدند کنش   1«یرها(  »شکم س2014)  شقول نَ  به  یابه نخبگان و  

باشند دفاع از می  تامین  مادی  نیازهای  اظکه از لحاین افراد    یو براهستند    جامعه  یلوکس و مربوط به طبقات متوسط و باال

  دهد می  نشان  ترگستره  صورت  به  یخیتار  هایتجربه  به  رجوع  اما.  دارد  سرگرمی  یجنبه   محیط زیست و پرداختن به آن بیشتر

از  (. در همین راستا در دو دهه37:  2018)کایوال،    است  محدود   بسیار  گراییزیست  محیط  از  تصور  این  که ی گذشته، برخی 

دارند،  های اجتماعی  های عدالت محیط زیستی در رابطه با تبعیض و نابرابریها و دغدغهمحققان در سراسر جهان که نگرانی

گرایی پس از کسب رفاه مادی به لحاظ  ی لوکس بودن محیط زیست و تعلق آن به یک گروه یا جامعه خاص که محیط زیستایده

  یدی،   کارگران  فرودست،  که عموما طبقات  داده  نشان  تجربی  اند. تحقیقاتشود را به چالش کشیدهاجتماعی برایشان جذاب می

  می   معاش   از آن امرار  یا   کنند   می   زندگی   و  کار  آن  در  که   محیطی   که به دفاع از  هستند   انی کس  فقیر اولین  افراد   و   بومی   مردم

مند )پروبلماتیزه( نمودن محیط زیست، ترکیب توان گفت که چگونگی مسئلهبنابراین می  (.65:  2012خیزند )باراکا،  کنند برمی

اجتماعی حاضر در جنبش پاسخگروههای  نیز  و  این گروهها و جریانهای محیط زیستی  از  برای  حل  هایی که هر کدام  ها  

زیستی مطرح میبحران این حرکتهای محیط  و سیاسی  اجتماعی  بسترهای  به  آن کنند  برخالف  رو  این  از  است؛  وابسته  ها 

به     داند و برای توضیح آنی متوسطیِ محدود به زندگی شهرنشینی میکنشِ طبقهگرایی را یک  رویکردی که محیط زیست

ی کارگر یا به لحاظ نژادی  های مختلف محیط زیستی با خاستگاه طبقهکند، اتفاقا جنبشگرایانه اتکا میهای جهانشمولتئوری

ی شهرهای آمریکا ( و یا به لحاظ ملی/ اتنیکی در برخی از کشورهای ) برای نمونه در حاشیه  های رنگین پوستبا خاستگاه گروه

گرایی در نسبت با شرایط سیاسی، اقتصادی و  و دارند. همین امر، یعنی ظهور محیط زیست  داشته  موسوم به جهان سوم وجود

کند.  گرایی در پیرامون را به ضرورت تبدیل میزیستفرهنگی خاص هر وضعیت در جهان، اندیشیدن به شرایط امکان ظهور محیط

پردازی یا  های تحقیق خود به دنبال مفهومهای میدانبودگیبنابراین بر پژوهشگران این حوزه الزم است که در نسبت با خاص  

ی خود  ی مورد مطالعهی خود باشند تا تئوریزه نمودن پدیدههای مفهومی متناسب با وضعیت مورد مطالعه دادن چهارچوبشکل

 را ممکن کنند.  

های  ای بر عرصهمحیط زیستی  نیز تاثیر فزایندهی ایران پسا انقالبی روی داده است، کنشگری  همراه با تحوالتی که در جامعه

مختلف سیاسی، فرهنگی و روشنفکری داشته است. اصطالح » حفاظت از محیط زیست« به یک اصطالح رایج تبدیل شده است  

که تصویری پویا از گروههای متعهد به مشارکت شهروندان برای حفاظت از محیط زیست در برابر مشکالت زیست محیطی را 

اواسط دههعی می تدا از  این سو، صدها گروه و سازمان محیط زیستی در سطوح ملی و محلی در    1990ی  کند.  به  میالدی 
 
1. full stomach 
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ای پیوند برقرار  اند که نه تنها در میان خودشان بلکه با دیگر گروههای مشابه هم  به طور فزایندهکشورهای مختلف ظهور کرده

از جوامع تنها   .(432:  2003  )افراسیابی، اندسازی کردهکرده و شبکه ایران نیز جنبش محیط زیستی مانند بسیاری دیگر  در 

شهرها نشده است. این جنبش به صورت پراکنده در نقاط مختلف  ی متوسط کالنی خاصی مانند طبقهمحدود به گروه یا طبقه

های اعتراضی خود را نشان داده و حرکت  هاها، سَمنهای مختلف مانند کمپینمرکزی و پیرامونی ایران ظهور کرده و در فُرم

نمونه می است. تاالببرای  و خشک شدن  آبی  کم  به  مردم خوزستان  اعتراضات  به  سالتوان  در  منطقه  این  اخیر،  های  های 

های  ی ارومیه و همچنین اعتراضات فعاالن محیط زیستی در کردستان به پروژهاعتراضات مردم آذربایجان به خشک شدن دریاچه

کاوی اشاره نمود. به  ها برای ساخت و ساز و معدنها و مراتع زاگرس، تصرف کوهپایهآتش سوزیِ جنگلسازی و انتقال آب،    سد

ها سازمان غیردولتی محیط زیستی با هدف حفاظت از محیط زیست کردستان و گسترش ی کردستان تشکیل ده عالوه در نمونه

( اکنون به یک مدل مردمی ازیک جنبش 2005تا    1997)  1384تا    1376های  ی سالگرایانه در فاصلهفرهنگ محیط زیست

های پیرامونی ایران ضرورت ای در وضعیتبنابراین وجود چنین پدیده  (. 5:  2021)حَسَنیان،    فعال محیط زیستی تبدیل شده است

کند. اگرچه همزمان با رشد  نامیم ایجاد می پیرامون« میگرایی در  ی نظری و تجربی این پدیده که ما آن را »محیط زیستمطالعه

اجتماعی جدید« »جنبش  یک  عنوان  به  زیستی  پژوهش   1جنبش محیط  ایران  این  در  اما  گرفته  انجام  باره  این  در  نیز  هایی 

پیرامون   گرایی درشهرهای مرکزی ایران هستند و تالشی برای توضیح محیط زیستها اغلب محدود به تهران و کالنپژوهش

های تجربی و نیز فقدان چهارچوب مفهومی کاربردی در بستر وضعیت  همزمان پژوهش ه است. این وضعیت ما را با خالء  انجام نشد

گرایی در پیرامون ایران است، ظهور محیط زیستچگونگی    ینظرورزانه توضیح  مقاله  ی اصلی این  پیرامونی مواجه می سازد. مساله

گرایانه های محیط زیستتواند یکی از عوامل ظهور کنشی تخریب محیط زیست که یک امر جهانی است و میمسالهاینکه عالوه بر  

های ظهور جنبش محیط زیستی  دیگری در مناطق پیرامونی مانند کردستان زمینه  چه عوامل ساختاریِ  ،باشد در هر جای جهان 

گرایی در پیرامون« با استفاده از  مقاله صورت بندیِ مفهوم »محیط زیست  را در این مناطق فراهم کرده است؟. بنابراین هدف این 

نظریه از  تلفیقی  مرکزخوانشی  زیستپیرامون، جنبش-های  »محیط  و  اجتماعی جدید  فرودستان«های  الهام    2گرایی  با  است. 

شود  های مذکور است تالش میریه( و تلفیق مفاهیمی که محصول نظ168:  1394)آلتوسر،  3گرفتن از رویکرد »تعیّن چند بعدی« 

گرایی در پیرامون ایران و مشخصا کردستان ارائه  ی محیط زیستچهارچوبی مفهومی برای تبیین عوامل ساختاریِ بوجود آورنده

 گرایی در ایران کمک کنیم. شناختی در ارتباط با محیط زیستی مباحث جامعهشود؛ تا از  این طریق به توسعه

 پیشینۀ پژوهش -2

 : پیشینۀ تجربی 1-2
های محیط زیستی در ایران انگشت شماراند، به ویژه  ی جنبشهای علمی در حوزهبر اساس جستجوهای صورت گرفته، پژوهش 

ی این شناختی را پیدا کرد. ما در ادامهتوان پژوهش جامعههای محیط زیستی در پیرامون نیز به ندرت میدر ارتباط با حرکت

گرایی در پیرامون ایران  با تاکید بر فقدان چهارچوب مفهومی الزم برای محیط زیستشده در  ی انجامهابخش به مرور پژوهش 

  کرده   تالش   باال«  و   نییپا  از  یی اندازهاچشم:  رانیا  در  یستیز  طیمح  »جنبش  عنوان با   یامقاله  در   ،(2003) یابیافراس  پردازیم. می

  است  آمده  یابیافراس  یمقاله  در.  دهد  ارائه  اصالحات  به  موسوم  ی دوره  رانِیا  در  یستیز  طیمح  جنبش  تحول  از  یکل  یینما  تا  است

  و   گروهها  از  یاریبس  ی،عموم  یافهیوظ  عنوان  به  یاساس  قانون  پنجاهم  اصل  در  ستیز  طیمح  حفاظت  شدن  گنجانده  از  پس  که

  که  ی مردم   ی گروهها  نیا  بر   عالوه .  گذاشتند  تیفعال  یعرصه  به  پا   ی مدن  یجامعه  از  یبخش  عنوان  به  یستیز  طیمح  ی هاسازمان

  است یر  یدوره  در  مشخصا  و  »باال«  از  زین  یدولت  کیبورکرات  ینهادها  از  یتعداد  اند،آمده  ن«یی»پا  از  دیگویم  یابیافراس   آنچه  به  بنا

  ن ییپا  و  باال  وجه  دو  رانیا   در  یستیز  طیمح  جنبش  یابیافراس  نظر  از  نیبنابرا  اندکرده  تیفعال  به  شروع  یخاتم  محمد  یجمهور

 
1. new social movement 

2. subaltern enviromentalism 
بالقوهعمیق.  3 آلتوسری  ترین معنای  این عبارتِ  نحوی چند جانبه تعین می  – ی  به  اجتماعی حضور دارد  امر  امر    -یابدهر چیزی که در  آن است که 

روابط اجتماعی حاکی    - یا به عبارت دیگر، تعین یافته به نحوی چند جانبه  -دهد. بنابراین، خصلت نمادین اجتماعی خود را همچون نظمی نمادین شکل می

غ اصالتی  فاقد  مناسبات  این  که  است  آن  آناز  که  است  بره ایی  به  را  فروکاهد  هها  ابدی  قانونی  ضروریِ  موفه،  های  و  و    160:  1392)الکالئو 

 (. 297:1400الکالئو،
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  باال   از  جنبش  و کند  ی را نمایندگی میمدن   یجامعه  ن ییپا  از  جنبش  به طوریکه    ، است  دهیبخش  ی خاص  ی ژگ یو  بدان  که  دارد

وجه تمایز دو بخشِ مردمی و دولتی است که او در جنبش  سکوالر و  ی اسالمهای تقابل گرایش.  ی استدولت یبوروکراسنماینده 

  ریتاث  یستیز  طیمح  یهاتی فعال  ران،یا  ی انقالب  پسا   یبا تحول جامعه  یابیافراس  زعم به  کند.  محیط زیستی ایران شناسایی می 

  کند یم   اشاره   بداناو    که  رها یتاث  نیا  یجمله  از  .است  گذاشتهاین جامعه    یروشنفکر  و  یفرهنگ  ، ی اسیس  یفضا  بر  یاندهیفزا

  سطوح  در  ی ستیز  طیمح  ی گروهها  لیتشک  انه، ی عام  و   جیرا  اصطالح  ک ی  به  ستیز  طیمح  از  حفاظت  مفهوم  شدنِ  ل یتبد   توان بهمی

 شتریب  رانیا  در  یستیز  طیمح  جنبش   همچنین از نظر او   .اشاره کرد  گروهها  ن یا  انیم  وندیپ   یها شبکه  یریگشکل  و  یمل   و   یمحل

است.    رآمدد   با  و  متخصص  افراد  و  جوانان  زنان،  ن،ی شهرنش  تیجمع  انیم  در کرده  رشد  باال  و  این حال  متوسط  پژوهش   با 

 شود. ماند  و در کار او چهارچوبی مفهومی برای تببین جنبش محیط زیستی ارائه نمیافراسیابی در سطح توصیفی باقی می

  جنبش  کرده  استخراج  خود   یدکتر  یرساله  از  که  «  رانی ا  در  یستیز  طیمح  »جنبش  عنوان  با   یی امقاله  در   ، (2011)  یی فدا

  که  یموضوعات  به  توجه  با  جنبش  نیا  یوکند. به نظر  معرفی می  یاجتماع   رییتغ  یبرا  یجنبش  عنوان  بهرا    رانیا  یستیز  طیمح

 ینقادانه  یریبکارگ  با   کرده  تالش  پژوهش  ن یا  در  یی فدا.  است  رفته  خود  از  ش یپ   یاجتماع  یهاجنبش  ی مرزها  از  فراتر  کرده  طرح

  در  یستیز  طیمح  جنبش  یملوچ  آلبرتو  و  تورن  آلن  مفاهیم طرح شده توسط  و   دی جد  ی اجتماع   یهاجنبش  ینظر  چهارچوب

 مورد  با   ارتباط   در  را  د یجداجتماعی    یهاجنبش  یهینظر  محورِ  اروپا   مفروضات   که  است  ی مدع   ی و.  دی نما  نییتب  و  فیتوص  را  رانیا

  دو   در  توانیم  را  رانیا  در  یستیز  طیمح  جنبش  یریگشکل  یهانهیزم  ییفدا  پژوهش   ر مبنایب  .است  ده یکش  چالش  به  رانیا

طرفدار    ی هاسازمان  و   ها جنبش  رشد   و  ستیز  طیمح  مساله  یر یگ  اوج  ، ی جهان  سطح   در  .داد  قرار  یبررس  مورد  ی مل  و   ی جهان  سطح

  سطح در  ؛ و  اوردیبوجود ب  زیکشورها ن  گریمردمان د   انیموضوع را در م  نیبه ا  تیو اروپا توانست حساس  کایدر آمر  ستیز  طیمح

 جمهور   سیرئ  عنوانبه    یانتخاب محمد خاتماند. عامل نخست،  گیری جنبش محیط زیستی موثر بودهدو عامل مهم در شکل  ی مل

 و ظهور  یعموم  یفضا  در  یدیجد  یحوزه  یریگشکل  به  منجر  است که  ی مدن  یجامعه  گفتمان  رشد  و  1997  سال  در  رانیا

  ن یتدو  دوم  عامل  .نمود  فراهم  زی ن  را  یستیز  طیمح  مطالبات  طرح  بستر  شد، امری که  یشهروند  و  یفرد  حقوق   همچون یمطالبات

  در  ستیز  طیمح  از  حفاظت  . این برنامه بر اهمیتبود  در کشور  1997  سال  در  ست«یز  طیمح از  حفاظت  یبرا  ی مل اقدام  »برنامه

همزمان منجر به رشد سریع دفاتر مشارکت های مردمی در سازمان محیط زیست ایران در سال   و افزود    یگذاراستیس  سطح

های اجتماعی  های جنبشفدایی با خوانشی انتقادی از نظریه   .ی شدستیز  طیمح  یردولتیغ   یها سازمان  به  کمک  هدفبا    1998

وضعیت غیر اروپایی مانند ایران که تحوالت ساختاری همانند اروپا را تجربه نکرده به کار    ها را در بستر یکجدید این نظریه

گرفته است. مهمترین ادعای وی در ارتباط با جنبش محیط زیستی در ایران این است که این جنبش به عنوان بخشی از جنبش 

های اجتماعی پیشین ایران بودن آن تنها در مقایسه با جنبشی مبارزات اجتماعی در ایران گذاشته و تازه  اصالحات پا به عرصه

ی صنعتی و  های جامعههای اجتماعی جدید نوبودگی جنبش محیط زیستی را به تفاوتقابل درک است نه آنگونه که در نظریه

ن در نسبت با جنبش اگرچه این گزاره که: جنبش محیط زیستی در ایرا(.  92:  2011دهند )فدایی،  فراصنعتی در اروپا نسبت می 

گیرد بسیار راهگشا است اما  هایی که در این حوزه در ایران انجام می قابل توضیح است، برای پژوهش   1990ی اصالحات در دهه

اند نزدیک است تا بیش از هر چیز به ظهور جنبش محیط زیستی در تهران و مرکز ایران که خاستگاه جنبش اصالحات نیز بوده

های مقاومت در برابر  ها و گفتمانها سنتردستان(که به لحاظ قومی و مذهبی با مرکز متفاوت هستند و در آنمناطقی )مانند ک

اند.  به عنوان نمونه در های مرکزگرا از ابتدای حکومت جمهوری اسالمی و قبل از آن نیز به طور مستمر بازتولید شدهگفتمان

های صنفی، کارگری، محیط زیستی و مدنی، چه در مواقع بحرانی  عموال فعالیتکردستان به دلیل وجود گفتمانِ مقاومت کردی م 

روند و به تولید یک مازاد سیاسی و بازتولید گفتمان مقاومت کردی  ها فراتر میو چه غیر آن، از چهارچوب معمول این فعالیت

جمعی جدیدی مانند جنبش »محیط زیستی های  (. بنابراین برای توضیح و فهمِ کنش34:  1399شوند )ولی و روحی،  منتهی می

پیرامون در مقایسه با مرکز  و دیگری    در پیرامون« نیازمند بررسی همزمان دو چیز هستیم؛ یکی وضعیت ساختاریِ متفاوتِ 

نسبت جنبش محیط زیستی با جنبش های پیشین اجتماعی که در این مناطق وجود داشته یا در حال حاضر فعال هستند. با  

ی توضیح جنبش محیط زیستی در ایران را این دو مالحظه چهارچوب مفهومی طرح شده در پژوهش فدایی که داعیهتوجه به  

های محیط زیستی  در پیرامون ناتوان است. فدایی هر زمان که از دارد به دلیل مرکزگرایی نهفته در آن  جهت توضیح جنبش
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زند که در مرکز ایران روی داده اند و هیچ بحثی از  یی را مثال میهاآورد تنها جنبشهای اجتماعی سخن به میان میجنبش

آورد. این خال مهم نظری، ضرورت اندیشدن و برساخت یک  های جمعی و مردمی پیرامون را به میان نمیها و حرکتجنبش

ش حاضر نیز به دنبال  کند، هدفی که پژوهگرایی در پیرامون را ایجاد می چهارچوب مفهومی متفاوت برای توضیح محیط زیست

  آن است.

  جنبش   مورد:  یستیز  طیمح  جنبش  در  مشارکت  یشناختجامعه  نی»تبب  عنوان  با  خود  یدکتر  یرساله  در  ،(1396)ی  کشاورز

  تا  نموده  تالش  عتیطب  رفتگران  جنبش  یانهیزم  مختصات  یارائه  ضمن  ی شیمایپ   یامطالعه  انجام  با  ران«یا  در  عتیطب  رفتگران

  ج ینتا  اساس  بر.  کند  یطراح  یساختار  یهامدل  آن  اساس  بر  و  ییشناسا  را  آن  در  افراد  مشارکت  بر  موثر  یشناختجامعه  عوامل

 ، یدئولوژیا  ،یاثربخش  ت،ی)هوی  شناختجامعه  یرهایمتغ  و(  یشغل  تی)وضعی  تیجمع  یرهایمتغ  انیم  یمعنادار  رابطه  پژوهش  نیا

  ی تیجمع  یرهایمتغ  نیهمچن.  است  بوده   برقرار  ی سازمانده  در  مشارکت   با (  گروه   یرینفوذپذ  ، یستیز  طیمح  یعواطف، دغدغه

. اندداشته  یمعنادار  رابطه  های محیط زیستیحرکت  در  مشارکت  ریمتغ  با  یشناختجامعه  یرهایخانوار( و متغ  یسرپرست  ت،ی)جنس

مختلف استخراج نموده و رویکرد آن غیرتاریخی و های  هایی بوده که از نظریهاز آنجایی که تالش محقق جهت آزمون فرضیه

پوزیتویستی است، بنابراین علیرغم اینکه به موضوع مشارکت افراد در جنبش محیط زیستی پرداخته است اما از این تحقیق هم  

 ی مورد نظر ما در این نوشتار بهره گرفت.  توان برای دغدغهنمی

ی رفتارهای  فرض که قومیت افراد بر نحوهدر پژوهش خود با در نظر گرفتن این پیش  ،(1398محجوبی دریاکناری و همکاران )

های محیط زیستی بین سه گروه قومی آذری، گیلک و تالش در دو استان گیالن  ی رفتارمحیط زیستی آنها موثر است به مقایسه

پیمایشی انجام گرفته است »بین قومیت آذری و  اند. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق که با روش  و اردبیل پرداخته

قومیت آذری بهتر و بیشترند«. در این پژوهش رفتار محیط  گیلک تفاوت معناداری وجود دارد و در واقع، رفتارهای محیط زیستی  

ته  ی فرهنگی مورد سنجش قرار گرفهایی مانند نگرش محیط زیستی، آگاهی محیط زیستی و سرمایهزیستی بر اساس متغیر

هایی از  است.اگرچه اهمیت بررسی موضوع محیط زیست و رفتارهای محیط زیستی در ایران بر کسی پوشیده نیست و پژوهش 

گرایی فرهنگی حاکم بر این  ای دیگر تقلیلتوان گامی در راستای برجسته نمودن این مهم دانست، اما از جنبهاین دست را می

تواند یکی از موارد قابل  سیاسی در تعین بخشی به رفتارهای محیط زیستی  می  -ادیپژوهش و در نظر نگرفتن ساختارهای اقتص

 نقد در ارتباط با این پژوهش باشد. 

در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی میزان انطباق مذاکرات زیست محیطی   ،(1396ملکی و همکاران )

الگوها ایران با  پرداختهنمایندگان مجلس شورای اسالمی  نتایج این  ی گفتمانی زیست محیطی در سطح جهانی  اند. بر اساس 

های سوم و چهارم  پژوهش، گفتمان نوسازی که مهمترین ویژگی آن اولویتِ توسعه و نوسازی بر محیط زیست است در دوره 

 ها عمل کرده است.  مجلس گفتمان مسلط بوده و در دیگر ادوار به عنوان رقیب سایر گفتمان

 روش   از  استفاده  با  تا  اندکرده  تالش  ران«یا  در  یطیمح  ستیز  فرهنگ  گفتمان  ل ی»تحل  یمقاله  در  ،(1399)ی  محمد  و  یزائر

  را   گفتمان  نیا  شدن  کیهژمون  ینحوه  و  رانیا  در  یطیمح  ستیز  گفتمان  یبندمفصل  یچگونگ  موفه،  و  الکالئو  گفتمان  لیتحل

  نابودگر   که  مرسوم  توسعه  گفتمان  با  تضاد   در  رانیا  در  ییگرا ستیزطیمح  گفتمان  دهدیم   نشان   آنها   ی هاافتهی .  کنند  یبررس

  درون   رانیا  در  یستیز  طیمح  جنبش  ی اجتماع   یهاهیپا  پژوهشگر،  دو  نیا  یهاافتهی   اساس  بر  عالوه،  به.  گرفتهشکل  است  عتیطب

 آن  غالب   اجزاء  به  عتیطب  از  حفاظت  و   ی آلودگ  به  مربوط مسائل  که   دارد  قرار  ی دانشگاه  لکردگانیتحص  و  یشهر   متوسط  یطبقه

   .است شده  لیتبد

ی بسیار مهم تاکید شده است که برای پژوهش حاضر نیز حائز اهمیت است و حتی نقش در این دو پژوهش اخیر بر دو نکته 

ی اول مجلس  ( این است که گفتمان مسلط در هفت دوره1396کند. یکی از نتایج مهم پژوهش ملکی )پیش فرض را بازی می 

شورای اسالمی پس از انقالب گفتمان نوسازی بوده که توسعه را بر محیط زیست اولویت داده است. در پژوهش زائری و محمدی  

گرایی در ایران در تضاد با گفتمان توسعه شکل گرفته است. بنا بر این از آنجایی  ( نیز آمده است که گفتمان محیط زیست1399)
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ی ناموزون است لذا تاثیر مخرب  های توسعه و به طور اخص توسعهمون نیز یکی از پیامدهای منفی برنامهپیرا-که ساختار مرکز

ی منابع پیرامون از سوی دولت جهت  ها به مراتب در پیرامون بسیار بیشتر از مرکز است، چراکه با مصرف بی رویهاین برنامه

رود  و این امر   های پیرامون که همان منابع طبیعی است  از بین میهی صنایع مختلف در مرکز، یکی از مهمترین سرمایتوسعه

می طوریکه  به  شد  خواهد  منجر  پیرامون  و  مرکز  میان  شکاف  بیشترِ  چه  هر  تعمیق  به  زمینهنهایتا  از  یکی  ظهور تواند  های 

 های زیست محیطی در پیرامون را نیز فراهم کند. جنبش

های زیست محیطی  پژوهشی با عنوان » فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن  ،(1400جوادزاده اقدام و محمدی )

هایی است که در ارتباط با   اند که  از معدود پژوهش به بحران زیست بوم )مطالعه موردی: انجمن سبز چیا،مریوان(« انجام داده

ی فرهنگ ست. در پژوهش مذکور با اتکا به مقولهجنبش محیط زیستی در پیرامون انجام گرفته و به زبان فارسی منتشر شده ا

گان مبنای رویکرد انجمن محیط مصرفی و نقش جهانی آن در تخریب محیط زیست به نقد سیاستِ سبز که به نظر نویسنده

، مسکوت گرایانهشده. جوادزاده اقدام و محمدی با استفاده از روش خوانشِ نشانه زیستی چیا به بحران زیست بوم است، پرداخته

داری در تخریب محیط زیست و تمرکز بر عوامل جزئیِ محلی و افتادن به دام  گذاشتنِ نقشِ سازوکارهای جهانشمولِ سرمایه

اند. بنا بر آنچه در پژوهش نامبرده  آمده است، »هویت طلبی«  یکی از مقوالت سیاست گرایی را مورد نقد قراردادهکیشِ حاشیه

ی نژادی است«. از پژوهش  های زیست محیطی به مسئلههای آن »تقلیل بحرانت که یکی از پیامدسبز در انجمن سبز چیا اس

توان چنین استباط نمود که هویت طلبی در انجمن سبز چیا )که به نظر ما ناشی از هژمونی گفتمان اقدام و محمدی میجوادزاده

داری در تخریب محیط  پذیر شدن عامل سرمایه  های روئیتع اکوناسیونالیسم در جنبش محیط زیستی کردستان است( یکی از مان

گرایی در ی پژوهش حاضر به اهمیت مفهوم اکوناسیونالیسم برای توضیح ظهور محیط زیستزیست در کردستان است. در ادامه

 شود. کردستان پرداخته می

  یهاتیفعال  بر  تمرکز  با  است  پرداخته  رانیا  کردستان  در  ی ستیز  طیمح  جنبش  یبررس  به  ی کهامطالعه  در  ،(2021)سَنیان  حَ

 ی ستیز  طیمح  تیفعال  تا  کرده  تالش  فرودستان«  ییگراستیز  طی»مح  مفهوم  ازگرفتن    الهام  با  و  وانیمر  در  ا«یچ   سبز  »انجمن

  ی هااستیس  به  اعتراض  یبرا   یبستر  به  رانیا  کردستان  در  یستیز  طیمح  ی هاتیفعال  به زعم او .  دهد   حیتوض  را  کردستان  در

 ان یحَسَن  یهاافتهی   بنابر.  است   شده  یتیامن  سرعت  به  دولت  یسو  از  لیدل  نیهم  به  و   نداشده  ل یتبد  دولت  یاجتماع   -یاقتصاد

-یبرم یالدیم 1980 یدهه اواخر یهاسال به آن خاستگاه که  است یدیجد یدهیپد رانیا کردستان در یستیز طیمح تیفعال

 یانهیگراتوسعه  و  یاقتصاد  ،ینظام   مخرب  یهاتیفعال  برابر  در  کردستان  عتیطب  از  حفاظت  جنبش  نیا  یاساس  اهداف   و  رددگ

  ستیو رفاه ز  یتیجنس  یبرابر  م،یمستق  یاصل دموکراس  جیترو  ،یطیمحستیز  یهاینگران  از  یعموم   ی آگاه  گسترش  ران،یادولت  

گرایی ای را برای توضیح  محیط زیستپژوهش دریچهگرایی فرودستان« در این  استفاده از مفهوم »محیط زیستاست.    یطیمح

در پیرامون گشوده است و از این رو شرایطی را برای طرح یک چهارچوب مفهومی تازه فراهم کرده است. بنابراین نوشتار حاضر 

ی گسترش و توسعهباشد به نوعی در راستای  ی یک چهارچوب مفهومی برای به کارگیری آن در پیرامون ایران  میکه در پی ارائه

 مفهوم مرکزی به کار گرفته شده در پژوهش حَسَنیان است.

اگرچه درباره موضوعات محیط    گفت،   توانیم  رانیدر ا  یستیز  طیمح  جنبش  انجام شده در ارتباط با  یتجرب  قاتیبا مرور تحق

های محیط زیستی  ی جنبشبارهدر  یشناختجامعه  قاتیتحقهایی انجام گرفته است اما  زیستی از دهه هفتاد به این سو پژوهش

  مطالعاتِ   ن یا  به  اتکا   با  توانینم  کهیطور  به  ،میهست  روبرو  موضوع  ن یا  با  ارتباط  در   یتجرب  قاتیتحق  کمبود  با  و   است  کم   اریبس

که انجام گرفته   یقاتیدر تحق  نیهمچن.  پیدا کنیمجنبش دست    ن یا  یبودگو خاص    یگستردگ  ها،ی دگیچیپ   درک  به  محدود

مناطق  در  فرودستان    یو زندگ  یدموکراس  ،یعدالت اجتماع   ،یمانند جامعه مدن   ییبا عرصه ها  یستی ز  طیجنبش مح  نیارتباط ب

  با   ارتباط  در   شده  منتشر  یعلم  پژوهش   دو   تنها   گرفته  صورت  یجستجوها  اساس  بر .  قرار نگرفته است  ی مورد بررس  یرامونیپ 

  و  یسیانگل  زبان   به  زین  یکی از آنها  که  گرفته  انجام(  یرامونی پ   منطقه  کی  عنوان)به    رانیا  کردستان  در   یستیز  طیمح  جنبش

 قات یتحق  در  یرامونیپ   مناطق  گرفتن  دهیناد  نیبنابرا  (.2021بوده است )حَسَنیان،    کشور  از  خارج  پژوهشگران  از  یکی  توسط

  ی سلطه   که  ییجاها  آن  یعن ی  شودیم  مربوط  ی فرادستانسلطه  برابر  در  فرودستان  مقاومت  به  که  یموضوعات  در  خصوصای،  اجتماع 
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  و   دانش  یرابطه  ی کننده  د ییتا  و  دهنده   نشان    شود،یم   دهیکش   چالش   به   خالقانه  و   یجمع  یها مقاومت  با   هیحاش  یسو  از  مرکز

  فرودست  یگروهها  شدنِ  ریپذ   ت یروئ  امکان  مواقع  شتریب  در  ی دانشگاه  نظام   بر   حاکم  یهاگفتمان. باشدمیدر این عرصه نیز    قدرت

از    و  دهند  ینم  را  شده   روحی .  شوندیم  لیتبد  گفتمان  نیا  یهاسوژه  به  ناخودآگاه  ای  آگاهانه  زین  یاجتماع   محققانبسیاری 

در واقع  دهد: »د آن را اینگونه توضیح میاین وضعیت را تحت عنوان »کور پیرامونی« مفهوم سازی کرده است و فراین  ،(1400)

ی این قدرت سیاسی نیز کند و از طرف دیگر نظامِ دانش همبستهاز یک طرف دولت مدرن فضایی به اسم »پیرامون« تولید می

به عبارت دیگر در این   غیر تاریخی و طبیعی جلوه بدهد.مونی را غیرسیاسی،  بر آن است که وضعیت فرودستی این فضاهای پیرا

های ایستا و ایدئولوژیک های تاریخ »پیرامون« بازآراییشود تا پویایینظام دانش شرایط امکان دیده شدن »پیرامون« سلب می

  بر   قدرت  ریتاث  وضوح  به  که  است  نجایا  در(.  70-71:  1400)روحی،    های ناسیونالیستی »مرکز« را آشفته نسازد«نگاریتاریخ

 . کندمی های محیط زیستی پیرامون ضرورت پیدادهد و مطالعه جنبشخود را نشان می دانش  دیتول ندیفرا

 : مالحظات نظری 2-2
امکان  - مدل مرکز از  رابطه پیرامون یکی  برای توضیح  نابرابر و سلسلههای نظری  وضعیت کنونی در سطح جهانی و  مراتبی  ی 

های آماری نشان دهیم  کنیم تا با استفاده از مباحث نظری و همچنین دادهی این نوشتار تالش می همچنین داخلی است؛ در ادامه

پیرامونی است که -گیری یک ساختار مرکزملت مدرن شکل-های اساسی وضعیت ایران  پس از تشکیل دولتکه یکی از ویژگی

های مردمی(  های دولتی و هم مقاومتدهد )هم سیاستهای جغرافیایی و قومی ایران رخ میوضیح آنچه در حاشیهتبیین و ت

 مشروط به درک این ساختار است.   

کند.  ی جغرافیایی« تعریف می»پیرامونی بودن« را به عنوان »تابعیت یک گروه از اقتدار یک مرکز یا هسته  1استین روکان

بطه، پیراموان با داشتن حداقلی از منابع برای دفاع از متمایز بودن خود در برابر فشارهای بیرونی نیز همراه است.  البته در این را

گیری سیاسی، استاندارد  ی: تصمیمهای پیرامون را شاملِ فاصله، تفاوت و وابستگی به مرکز حداقل در یکی از سه حوزهاو ویژگی

ای مناسب از به کارگیری چهارچوب مفهومی که نمونه  2(. تئودور رایت1991ند )رایت،  داسازی فرهنگی و زندگی اقتصادی می

های پیرامون برای توضیح تنش  -های قومی در پاکستان ارائه کرده، معتقد است از مفهوم مرکزپیرامون را برای توضیح تنش-مرکز

(. بنابراین با  28:  2021رافیایی متمرکز باشند)یوسفیان،توان استفاده کرد که گروههای قومی از نظر جغقومی تنها در جایی می

توان گفت در قلمرو  کند میپیرامون مطرح می  - توجه به تعریف روکان از پیرامون و شرطی که رایت برای استفاده از مدل مرکز

گر یکی از  این گروهها  هایی که متشکل از چند گروه قومی هستند و این گروهها به لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند املت-دولت

حداقل در یکی از سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  بر دیگر گروهها مسلط باشد )البته با شرط تمرکز جغرافیایی  

گروه قومی تابع  استفاده نمود.    – پیرامون یا گروه قومی مسلط    - ی مرکزتوان از این مدل برای تشریح رابطهگروههای قومی( می

ایران نی از ویژگیگرایی« و »توسعه ناموزون منطقهز »تمرکزدر  های اساسی  ای« در طول نزدیک به یک قرن گذشته به یکی 

ای ها و اقدامات توسعهگذاریی سیاستریزی توسعه و همه ساختار حاکم تبدیل شده است به طوریکه »با وجود شصت سال برنامه

های جغرافیایی، ما همچنان با دو واقعیت  می در جهت تعدیل و رفع نابرابریی جمهوری اسالصورت گرفته در نظام پیشین و دوره

ی دیگر  ی عمیق )استان( تهران با همه( فاصله1اند:  ساختاری مکمل روبرو هستیم که هنوز دستخوش کمترین تغییری نشده

از آن شکل2مناطق کشور؛   بر محور  نیافتگی منطقهگیریِ سلسله مراتب توسعه( منتج  های شهر/روستا، شهربزرگ/  دوگانهای 

اقلیتشهرکوچک، مناطق فارس و شیعه (. تحقیقات 147:  1400های قومی، زبانی و مذهبی )توفیق و یوسفی،  نشین/ مناطق 

های توسعه در ایران به تعمیق هر چه بیشتر مرکز و پیرامون انجامیده است و از دهد که برنامهمختلف در این زمینه نشان می

های غیرفارس همپوشانی دارد بنابراین  آنجایی که پیرامون جغرافیایی در ایران تا حدود زیادی با جغرافیایِ محل زندگی قومیت

 
1. Stein Rokkan 

2. Theodore Wright 
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های غیرفارس  های شیعه و به حاشیه راندن قومیتی ساختار پیرامون ساز در ایران تا حدود زیادی افزایش قدرت فارسنتیجه

 بوده است.   

( با تلفیق  سه شاخصِ تعداد بنگاههای صنعتی، شاغالن و تولید بنگاههای صنعتی در سطح  1396ر )پوپور و سامانفیض

های  اند که بر اساس نتایج آن استان( ترسیم کرده1)شکل  ها نموداری را تحت عنوان درجه توسعه مناطق صنعتی کشوراستان

ی صنعتی  قزوین و البرز به عنوان هشت استان توسعه یافته  تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی،

های ایالم، کهگیلویه و بویراجمد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کردستان، اردبیل،  شود. استانقلمداد می

های دیگر نیز در فاصله  . استانگانه توسعه نیافته صنعتی کشور هستندهای دهلرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه استان

های نیمه برخوردار از نظر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از این منظر قرار داشته و شاید بتوان آنها را در گروه استان  توسعه

 (. 59: 1396پور، پور و سامانصنعتی جای داد )فیض

 (59:1396پور، سامانپور و )منبع: فیض  1390درجه توسعه صنعتی مناطق کشور:  -1شکل 
 

( آقاجانی  توسط  پژوهش دیگری که  اساس شاخص1983در  بر  است،  انجام گرفته  به (  میزان شهرنشینی، دسترسی  های 

غیرفارس  آموزش، بهداشت عمومی و دسترسی به امکانات رفاهی، فقر و توزیع ثروت در میان جوامع قومی میزان محرومیت اقوام  

های قابل توجهی از گسترش شکاف  گیری این پژوهش چنین آمده: » نشانهنتیجه  نسبت به قوم فارس بررسی شده است. در بخش

های رایج، مدرنیزاسیون و صنعتی شدن سبب بهبود بین جوامع غیرفارس و فارس وجود دارد. به عبارت دیگر برخالف نظریه

ی مدرنیزاسیون  است. بنابراین ما در ماهیت ویژه  ده است بلکه نابرابری را نیز افزایش دادهی منابع میان جوامع قومی نبوتوسعه

ی زبان و فرهنگ فارسی و  ایم که تمرکز سیاسی، سلطهایم و به این نتیجه رسیدهایرانی به دنبال علل نابرابری بین قومی بوده

زایش نابرابری بین قومی در فرایند مدرنیزاسیون ایرانی داشته تمرکزگرایی در ابتدای فرایند صنعتی شدن  نقش زیادی در اف

است،   1970تا  1960های  است. همچنین در دهه یافته  تعمیق  و شهرمحور  متمرکز  اقتصادی  رشد  با  میالدی شکاف موجود 

همچنین در پژوهشی  ی نفتی ممکن شده است«.  ی دسترسی منحصربفرد دولت به درآمدهای فزایندهوضعیتی که تنها به واسطه

گی  ی تاثیر تنوع قومی در قالب چندپارهها در ایران«، نویسنده با محاسبهبا عنوان » بررسی تاثیر تنوع قومی بر رشد اقتصادی استان

بر توسعه اقتصادی ایران نشان داده که قطبی سازی قومی بر توسعه اقتصادی تاثیر منفی داشته و    2و قطبی سازی قومی   1قومی 

پیرامون در اقتصاد ایران را تشدید  -ی نامتوازن در ایران منجر شده است. به طوریکه قطبی سازی قومی ساختار مرکزبه توسعه

تر شده است.  هایی مانند کردستان و بلوچستان توسعه یافتهمون ی آن مناطق مرکزی ایران نسبت به پیراکرده است و در نتیجه

 
1. ethnic fractionalization 

2. ethnoc polarization 
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های ناکافی و خدمات  گذاری، بازارهای مالی ضعیف، زیرساختافزایش رفتارهای رانت جویانه در مرکز از سویی و عدم سرمایه

سبت به مرکز ایران  ی اقتصادی در این مناطق نبخش عمومی ضعیف در پیرامون از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد و توسعه

 . (59: 1395شده است) باقری،  

 محیطی در ایران های زیستجنبشپردازی مفهوم -3
ای روبرو هستیم که در آن مناطق مرکزی یا نزدیکتر به مراکز قدرت به لحاظ  مراتبی منطقهدر ایران با یک وضعیت سلسله

، جغرافیای نابرابری از یک سو پیامد تداوم یا بازتولید  ورتوسعه یافتگی باالتر از مناطق پیرامونی  قرار دارند؛ اما »درروایت تهران مح

نهادها و گروهارزش اجتماعی مبتنی بر خاص ها،  ایلی،قبیلههای  پیشامدرن)خویشاوندی،  زبانی(  گرایی  ای، قومی،دینی/مذهبی، 

ابژهارزیابی می به  راستا،  از سویی در همین  و  برنامهشود،  و سیاست گذاری  ی  تکنوکراتیک  فروکاهیده  ریزی  توسعه«  »دولت 

(. بنابراین در  148:  1400شود«)توفیق و یوسفی، شود، و در هر دو حالت سیاست زدایی شده و به یک نامسئله تبدیل میمی

های پیشامدرن گراییچنین روایتی که دولت به عنوان کارگزار توسعه بهترین ابزار برای حل مسائل و مشکالت ناشی از خاص

اجتماعی و جنبشکنششود وامعرفی می با سیاستهای  پیرامون در مقابله  به عنوان های دولت شکل میهایی که در  گیرند 

شود. از این رو در رویکردهای غالب  شوند درک میهای اجتماعی و انحرافاتی که سبب ایجاد اختالل در مسیر توسعه میآسیب

پیرامونی به عنوان  امکان اندیشیدن به وضعیت ی وضعیت  های دمکراتیک برای تغییر خالقانههای دارای پتانسیلوضعیتهای 

کنند از منظر  های نظری که تالش میمحور رجوع به آن دست از  سنتشود. در مقابل این رویکردِ دولتموجود غیرممکن می

 کند. ها بنگرند ضرورت پیدا می فرودستان و پیرامون به نابرابری

ا به عنوان مفهوم کمکی ذیل مدل مرکزز جمله مفاهیمی است که میمفهوم »استعمار داخلی«  به روشن -تواند  پیرامون 

ی استعمار داخلی را  از جمله محققانی بود که نظریه  1ها  کمک کند. پابلو کازانوواملت   –ی نابرابر قومی درون دولت  نمودن رابطه 

پیر اقتصادی و سیاسی در درون کشورهای  نابرابری  تببین  بهبرای  آمریکای التین(  به نظر وی هدف  امونی )مانند  کار گرفت. 

المللی بلکه درون ملی نیز  ای است که نه تنها بینی استعمار داخلی نشان دادن چگونگی عملکرد استعمار به عنوان پدیدهنظریه

ندارد، نسبت به   2خودمختاریشمارد: »سرزمینی است که  های وضعیت مستعمره را اینگونه برمیاست. کازانووا برخی از ویژگی

کنند موقعیتی نابرابر دارد، اداره و مسئولیت مستعمره بر عهده دولتی است که بر آن شهری که ساکنان آن خود را اداره میکالن

وا،  کنند )کازانومسلط است و ساکنان آن متعلق به نژاد و فرهنگ متفاوت از مردم مرکز هستند و معموال با زبان دیگری صحبت می

ی استعمار داخلی است که در کتاب مشهور پردازان مطرح در حوزه( نیز یکی دیگر از نظریه1975)3(.  مایکل هکتر29:  1965

به گسترش این دیدگاه در سایر نقاط جهان ازجمله اروپا کمک کرده است. وی با بررسی وضعیت گروههای   خود »استعمار داخلی«

ی مبتنی بر الگوی ا ی این گروهها با دولت بریتانیا را به عنوان رابطهیرلند( در بریتانیا، رابطهملی تحت ستم )ولز، اسکاتلند و ا 

پردازد.  استعماری توضیح داده که در آن مرکز به لحاظ سیاسی بر پیرامون حاکم است و از نظر اقتصادی نیز به استثمار آن می

ه نمود: در اثر مدرنیزاسیون در یک جغرافیای ملی واحد دو گروه به وجود توان به صورت زیر خالص مفروضات اصلی این الگو را می

ها بین این دو گروه به شکل نابرابر  مندیآید: گروه »توسعه یافته« و گروه »کمتر توسعه یافته« به ترتیبی که منابع و بهرهمی

سازی نظام قشربندی موجود است تثبیت کند نهادینههایی که در پی  کوشد امتیازات را از طریق سیاستشود. مرکز میتوزیع می

های پراعتبارتر به اعضای  کند که نقشای تنظیم میهای اجتماعی را به گونهو به انحصار خود در آورد. همچنین تخصیص نقش

از دسترسی به این نقش ایها محروم میخودش تعلق بگیرد. برعکس، اعضای گروه کمتر توسعه یافته  ن سیستم شوند. هکتر 

 یتخصص  اریبس  صورت بگیرداگر  حتی    ، یرامونیشدن مناطق پ   یصنعتنامد. به نظر هکتر  می  4قشربندی را »تقسیم فرهنگی کار«

در مرکز انجام    یرامونیو دستمزد مناطق پ   ی امور مال  ،یگذاره یدر مورد سرما  یریگ  میعالوه تصمهو صادرات محور خواهد بود. ب

  ی و فقدان خدمات عموم شودیم  تیتقو یامو نظ ی اسیس ،ییاقدامات قضا قیاز طر یرامونیمناطق پ  ی اقتصاد ی. وابستگردیگیم

(. بنابراین، هرگاه  125:  1383و اوزکریملی،  1999هِکتر،  )   دهدیم  ش یافزا  رامونیرا در پ   یدیناام  ، یزندگ   ترنییپا   یو استانداردها

 
1. Pablo Gonzalez Casanova 

2. self-government 

3. Michael Hechter 

4. cultural division of labor 
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نابرابریتفاوت با  فرهنگی  اقتصادی  های  از  های  این میزان مناسبی  بر  بیانجامد و عالوه  به تقسیم فرهنگی کار  تلفیق شوند و 

ارتباطات بین اعضای گروه حاشیه با همدیگر وجود داشته باشد، شانس امکان جذب و ادغام جامعه پیرامونی در جامعه مرکز 

شود.الزم به ذکر است مفهوم  رکزی مییابد و منجر به تقویت هویت قومی فرودست/پیرامونی در برابر هویت ملی/مکاهش می

  . است  شده  واقع  توجه  مورددر ایران    یتیقوم  یهاچالش  نییتب  یبرا  زینایرانی    پژوهشگران  یبرخ   یسو   از  رایاخاستعمار داخلی  

  به ) کردها یرابطه نییتب یبرا  هینظر نیا  از خود قاتیتحق در(  1399)ی رکتُ و( 2021) انیوسفی ،(2020) محمدپور  و یمانیسل

 .  اندگرفته بهره مرکز با ( یرامونیپ  تیقوم کی عنوان

تاریخی در چنین حالت  تجارب  اساس  امکان شکلبر  پیرامونی«هایی  »ناسیونالیسم  در    1گیری یک  است،  بسیار محتمل 

ای از افراد که در یک قلمرو مشخصی درون یک دولت پیرامونی به عنوان تاکید عده  ادبیات مربوط به ناسیونالیسم، ناسیونالیسم

می تعریف  حاکم  هویت  از  شان  هویت  بودن  متمایز  بر  کنند  می  زندگی  )ویلیامز،ملی  مفهومی  424:  1997شود  لحاظ  به   .)

پیرا نمیناسیونالیسم  مربوط  مستقل  کشور  یک  تشکیل  خواست  به  لزوما  پدیدهمونی  بلکه  پیچیدهشود  طیف ی  که  است  ای 

ای تا پیگیری جدایی ای از ادعاهای سیاسی برای دفاع و محافظت از یک فرهنگ محلی، تاکید بر خودمختاری منطقهگسترده

های بارز ناسیونالیسم پیرامونی  باسک در اسپانیا از جمله نمونه  (. ناسیونالیسم کاتالونیا و2:  2017گیرد )فوگن،کامل را در برمی 

ملت اسپانیا    -های ادغام دولت گرایانه و استراتژیهای تمرکزآیند که بیش از دو قرن است در برابر سیاستدر اروپا به شمار می

آید که در یک  ناسیونالیسم پیرامونی در خاورمیانه به شمار میهای بارز  اند. ناسیونالیسم کُردی نیز از جمله نمونهمقاومت کرده

های دولت ساز در کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران مقاومت کرده است. اهمیت به میان  قرن گذشته در برابر ناسیونالیسم

های  اقتصادی، ظهور اغلب جنبش  آوردن بحث ناسیونالیسم پیرامونی در این بخش از این رو است که عالوه بر ساختارهای سیاسی و 

محیط زیستی در جوامع مختلف با جنبش های اجتماعی وسیعی که پیشتر یا همزمان با ظهور جنبش محیط زیستی وجود  

در آمریکا که جنبشی است علیه مصادیق محلی »نژاد پرستی   2داشته اند پیوند دارد، برای نمونه »جنبش عدالت محیط زیستی«

(. یا ظهور جنبش محیط زیستی 2002ی شصت دارد )اِلییِر،وندهای محکمی با جنبش حقوق مدنی در دهه پی  3محیط زیستی« 

(. به  2011خورشیدی ارتباط دارد )فدایی،    70در ایران و علی الخصوص مناطق مرکزی آن با جنبش اصالح طلبی در دهه ی  

توان ون ایران نیز با جنبش های پیشین یا جاری، که میهای محیط زیستی در پیرامهمین ترتیب می توان ادعا نمود که جنبش

شود، در پیوند  آنها را در مواردی مانند کردستان ذیل ناسیونالیسم پیرامونی یا آنچه در ادبیات رایج ناسیونالیسم قومی خوانده می

 هستند.  
 

 گرایی فرودستان : فرودستی و محیط زیست3-1
  اند شده  متمرکز  آن  بر  هاکه این جریان  موضوعاتی  اساس  بر  زیستی موجود را  محیط  هایبندی، جریاندر یک دسته  4الیِیر   مارتینز

  آنهایی   دسته دوم  کنند،می  تمرکز  انقراض  حال  در  هایگونه  و  بکر  طبیعت  بر  که  گروههایی   دسته اول:  کندیم  یمبه سه دسته تقس 

گروههایی  و  هستند،  متمرکز  تکنولوژیک  هایپیشرفت  طریق  از  منابع  پایدار  مدیریت  بر  که سوم  درهم  که  دسته    تنیدگی بر 

  عنوان   تحت  دسته ی سوم را  الیِیر  کنند.می   مخالفت  نابرابر  ساختارهای   با   و   تاکید دارند  معیشتی  و  زیستی  محیط  موضوعات

  محیط   که  چرا  الییِر جامع نیست  دسته بندی   که   گفت  توانمی   این،   وجود . با  کندمی  گذارینام   5«فقرا  گراییزیست  محیط»

 مختلفی   اشکال  کنونی  جهان  در  حالیکه  کند. درتنها بر یکی از وجوه فرودستی یعنی وجه اقتصادی آن تاکید می   فقرا،  گراییزیست

  قومیتی  جنسیتی،  ستم  باشد،  داشته  نیز  اقتصادی  غیر  علل  تواندیتابع بودن م  یانقاد  روابط مُ  ینوجود دارد که در ا  سلطه  روابط  از

  ید و بازتول  یدرا تول  طبقاتی  یسلطه  از  متفاوتی  یو فرودست  یروابط  فرادست  که  آیندمی  شمار  به  اشکال  این  یازجمله  نژادی  و

 یزفرودستان نجریان  ( و یج)رای اصل  یانِجر دو  به  را زیستی محیط رویکردهای  توانیم  ترکلی بندی تقسیم یک  در  اما. کنندیم

  را   زیستی  محیط  موضوعات  کند ومی  بازنمایی  را  جامعه  باالی  و  متوسط  طبقات  هایدغدغه  یشترب  یاصل  یاننمود. جر  یمتقس

 
1. Peripheral nationalism 
2. Environmental Justice Movement 
3. Environmental Racism 
4. Martinez Alier  
5. Environmentalism of The Poor 
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  محیط  مقابل در  کند.می  تعریف  حیوانات  و   پرندگان  نادر  و  کمیاب   هایگونه  از  حفاظت  و  طبیعت  حفظ  حوش  و  حول  اغلب

  ین نشان از آن دارد که در ا  ینا  و  دهدمی  قرار  توجه  مورد  را  آن  کیفیت  و  اجتماعی  زندگی  فضای  کلیت  فرودستان  گراییزیست

و    یاسیس  بسترهای  و  هازمینه   در  را  زیست  محیط  یو مسئله شده  گرفته  فرضیشپ   زیست  محیط  از  تریفربه  یفتعر  رویکرد

  در  را آلترناتیو هایگراییزیست محیط  از مختلفی شامل اشکال فرودستان گرایییستز یط. اصطالح محکند یم  یفتعر یاجتماع 

  نظر   به  این   بر   عالوه .  رساندمی  های  محیط زیستی در پیرامون یاری جنبش  تردقیق  هایپردازیمفهوم  در  ما   به  و   گیردمی   بر

ست )کایوال،  فرودستان برای توضیح وجوه تقاطعی ستم و نابرابری مناسب تر ا  گراییزیست  رسد که کاربست مفهوم محیطمی

گرایی فرودستان الزم است ابتدا به طور مشخص به مفهوم فرودست بپردازیم  تر شدن مفهوم محیط زیست(.  برای روشن2018

  با   اولین  برای  فرودست  گرایی فرودستان به دست دهیم. مفهومتری از مفهوم محیط زیستتا از این طریق بتوانیم درک واضح

که    « یتالیاا  یختار  یدرباره  هایییادداشت»  یمقاله  در  مارکسیست  سیاسی   فعال  و  متفکر(  1937-1881)  گرامشی  آنتونیو  توسط

 فرودستی  مفهوم  طرح  با  گرامشی.  یدزندان« چاپ شد، مطرح گرد  ی»دفترها  یعنیکتاب او    ترینمعروف  از  بخشی  عنوان  بهبعدا  

  رنج  اقتصادی گراییتقلیل  از که یسممارکس یتوسعه برای را  مناسبی هایامکان فرهنگ،  و هژمونی مفهوم با آن نمودن مرتبط و

  سلطه  از  خاص  ایجامعه  در  که  شودمی  گفتهاز مردم    ییطبقات فرودست اساسا به گروهها  یگرامش   از منظرفراهم نمود.    بردمی

  و   تاریخ  ساختن  در  مشارکت  برای  اولیه  هایامکان   طبقه  یا  ملت   یک   افراد  عنوان  به  و  برند می  رنج  نخبگان   از  بخشی  هژمونیک

 توسط  که  بود  دهقانانی  و  کارگران  زمان  آن  در  فرودست  از  گرامشی  مُراد  اگرچه  (.5:  2012)لوای،    فرهنگ از آنها سلب شده است

  به  که  اجتماعی   گروههای  از  دیگر  بسیاری  نامیدن  برای  مفهوم  این  از  اما  داشتند  قرار  تبعیض  و   ستم  تحت  ایتالیا  فاشیست  حزب

.  نمود  استفاده  توانمی  اندگرفته  قرار  سلطه  یرابطه  یک   در  دیگر و  طبقات  یا   گروه  هژمونی  تحت  جنسیتی  و   قومیتی  نژادی،  لحاظ

  یک  یمثابه  به  را  فرودست  مفهوم  گرامشی   آثار  از  متاثر  مارکسیست  محققان از  کوچکی  گروه  که بود  1980  یدهه  یلاتفاقا در اوا

  به  اما  مارکسیستی  گرایشات  داشتن  وجود   با  گروه   این .  گرفتند  کار  به  هندی  مدرن  نگاریتاریخدر    ید جد  یلیتحل  یمقوله

که بر اساس آن   ارائه نمودنداز ستم    مندموقعیت  تعریفی  بلکهفرودست اتکا نکردند    یفتعر  یبرا  رایج  مارکسیستی  هایچهارچوب

  انقیاد   از  دیگری  ییوههر ش  یا طبقه    یت،جنس  یت،که در نسبت با قوم  شدمواجه    سلطه  ابطهرو از  متفاوتی  هایوضعیت با  توانیم

( که به تلفیق موضع 1393هر چند الزم به تذکر است که در اینجا با یک انقیاد تام روبرو نیستیم؛ به پیروی از بوراوی)  . باشد

توان نشان داد که جامعه به  نظری گرامشی )نسبت با »دولت«( با موضع نظری پوالنی )نسبت با »اقتصاد«( پرداخته است می

ی هستی غیر یکپارچه و نامنسجم، سیالی در میان دولت و  راوی »جامعه را به مثابه صورت تام تحت انقیاد در نخواهد آمد. بو

ای های اجتماعی، و دارای چهرهپاره شده به شکل گروهزمان با آن دو است، تقطیع شده، پاره اقتصاد، که در پیوستگی و تنش هم

ها واکنش نشان و مشغول است، در جاهای دیگری علیه آنبستان با این دچنان که جاهایی به توافق و بده داند که همژانوسی می

مند از فرودستی  (.  در این نوشتار ما ضمن به کار گرفتن تعریفِ موقعیت85:  1400پردازد )عناصری،  دهد و به دفاع از خود میمی

گیریم بلکه آن  ام در نظر نمیی ستم ملی/قومیتی است همچنین این فرودستی را با ارجاع به بوراوی یک انقیاد تکه در برگیرنده

های مختلف زندگیِ گروه فرودست )در اینجا کردها( مانند  دانیم. مقاومتی که در عرصهرا منبع مقاومت در برابر قدرت حاکم می 

  گرایی زیست  محیط  های ویژگی  توضیح  به(  2018)  1کایوال   مباحث  از  گیریبهره  با  ادامه  محیط زیست نیز منتشر شده است. در

ا  گراییزیست  طمحی  هایجنبش  ویژگی  ولینا  . پردازیممی  ودستانفر   یو برابر  ی عدالت اجتماع   ی است که مدع   ین فرودستان 

 گراییزیست  محیط  منظر  د به این معنا که عدالت مورد نظر آنها هم محیط زیستی است و هم عدالت اجتماعی است. ازهستن

  حکمرانی   تدوام  برای  سیاسی  و   اقتصادی  نخبگان  که  هستند  ابزارهایی   دو   هر  زیستی  محیط  و   اجتماعی  سازی  فرودست  فرودستان،

 تهدید   تریناصلی  عنوان  به  را  نابرابر  قدرت  روابط  هاکشمکش  ین در ا  فرودست  (. گروههای2002برند )ایگان،  می  بهره  هاآن  از  خود

  یژگی و  ین . دومبکشند   چالش  به   را  حاکم   گروه   هژمونی   تا   کنند می   تالش   بنابراین  دانند می  شانزیست  محیط  و   معیشت  برای

  از   معموال  فرودستان  گراییزیست  محیط  مبارزات  که  معنا  بدین   شود،مرتبط می  جامعه  نوع  بهفرودستان    گرایییستز  یطمح

  شان درونی  اشتراکات  حاوی  که  تعریف  این  و  کنندمی  تعریف  جامعه  یا   اجتماع  یک  عنوان  به  را  خود  که  گیردمی  انجام  افرادی  سوی

 یتوسعه  و  دیگری  با  کشمکش  و  مبارزه  طی  در  البته  کهاست    یمبتن  مشترک  هویت  یک  راست ب   یگرانبا د  هایشانتفاوت  و

  مفهوم محیط  از  آنها   درک  به   فرودستان  گراییزیست  محیط سومِ   ویژگی  . شودمی  تحول  و  تغییر  نیز دچار   شانفرودستانه  آگاهی 
 
1. Cayuela 
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آنها  برندهپیش   نیروی  که  اصلی  جریان  همان  یا  رایج  گراییزیست  محیط  در.  گرددبازمی  زیست با  ی  و طبقات  نخبگان  اغلب 

 بر  محوریانسان  یکه در آن نوع   شودمی  همانینا  یعتبا طب  تقریبا  زیست  محیط  هستند  باال  فرهنگی  و  اقتصادی  هاییهسرما

 یستز  محیط  مفهوم  یفرودستان مرزها  گراییزیست  محیط  در   حالیکه  در  خورد.می  چشم  به   یعتانسان/ طب  یدوگانه  اساس

 زیست  محیط  اینجا  در.  شودمی  قلمداد  زیست  محیط  عنوان  به  باشد  کرده  احاطه  را  انسانیکه اجتماع    یزیاست و هر چ  ترفراخ

. شودمی  سیاسی  امری  به  تبدیل  یستز  محیط  یگرد  یبه عبارت  یا  شودمی  یاسیو س  خوردمی  گره  قدرت  روابط  و  رفاه  و  معیشت  با

  یاست و س  یعتو طب  ی اتصال زندگ  یآنها نقطه  یکه برا  زیستی  محیط  مبارزات  طریق   از  تا   کنند ی فرودستان تالش م  بنابراین

 بپردازند.  حاکم گروه /طبقه یاقتصاد –  سیاسی ی است به مقابله با هژمون

  1سم ی ونالیاکوناس: 2-3
توانند  ی می قوم /و مشخصا گروه های ملی  طبقاتی  و  جنسیتی  مذهبی،   گروههای  مانند  هویتی  فرودست  هایگروه  از  مختلفی  انواع

  ی مل   یتاز مناطق جهان، احساس هو  یاری. در بسکنند  فراهم  را  گرایییستز  یطجنبش عدالت مح  گیری یکزمینه و بنیان شکل

:  2000کند )داوسون،    فراهم  گرایانهعدالت  زیستیمحیط  جنبش  ایجاد  برای  را  فرودست  پیشینی  هویت  یک  تواندیمشترک م

  های یتهو  تنیدگیِدرهم.  است ناسیونالیسم  و  گراییزیست  یطمح  ییهمگرا  یا   یوندپ   بازنمایی  یبرا  مفهومی  اکوناسیونالیسم  (.26

 های نوشته  در  اغلب  جانوران  و  گیاهان  زمین،  به  خاص  دلبستگی  نیست،  جدیدی   ی پدیده  گراییزیستمحیط  و  فرودست

برا  پررنگ بوده  ناسیونالیست  یسندگاننو ناس   یدر راستا  یمردم    یجبس  یتتقو  یو   به    نیز  پرستانهیهنم  یا   یونالیستیاهداف 

  تاکید مردم  از  گروهی  یا   قلمرو  زمین،   از  حفاظت  بر محیطی  زیست  های جنبش  ییکهاز آنجا  ینبنابرا  (. 1967کاررفته است )نَش،  

  ملی  هویت  شوروی  جماهیر  اتحاد  حیات  اواخر  در  نمونه  برای  . دارد  وجود  ملی  و  محیطی  زیست  اهداف  قرابت طبیعی بین  دارند،

  هاقرن  حتی  و  ها دهه  زیر  در   ملی   هویت  که  جایی  اوکراین،.  بود  مردمی  بسیج  پایگاه  مهمترین  اتحادیه  این  در  روسی  غیر  جوامع

  های مهارت  هایشبکه  و  ملی  آگاهی  آن  طریق  از  که  کردند  فراهم   را  ایزمینه   ایضدهسته  هایجنبش  بود،  مدفون  سازی  روسی

  نقاط   از  برخی  در   کنونی  یزنده   هایحرکت  و  تاریخی   هایتجربه  به  رجوع  (. با 76:  1996)داوسون،    شکل گرفت  یاجتماع   بسیج

  تبدیل   گسترده  ایپدیده  به   اجتماعی  عدالت  و  فرودست  هویتیِ  گروههای  با  گراییزیستمحیط  پیوند  که  شویمیمتوجه م  جهان

  ظهور   نیز  آسیا  و  شرقی  اروپای  التین،  آمریکای  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  هایینمونه  چنین.  است  شده

  حال   در  دنیا  تمام  در  دهد می  پیوند  هم  به  را  هویت  و  زیست  محیط  که  اساسی  چهارچوب  رسد که یکبه نظر می  .است  کرده

 (.   52: 2000است )داوسون،  گسترش و ظهور

در این  .  کنند می  تقسیم  جدید  و   قدیم  هایجنبش  یدسته  دو  را به  اجتماعی  هایجنبش  رایج  بندیدسته  یک  محققان در

  مردمی  یگسترده  حمایت  از  های ناسیونالیستی کهجنبش  و  کارگری  هایجنبش  مانند  اجتماعی  هایجنبش  دسته بندی، به

 موضوع  بر  که  هاییبه جنبش  و   گویندمی  قدیم )کالسیک(  هایجنبش  هستند  سیاسی  قدرت  کسب دنبال  به  عموما  و  برخوردارند

  بر این اساس این دسته بندی.  گویندمی   جدید   هایجنبش  هستند  محدودی  اجتماعی  یگاه پا   یو دارا  کنندمی   تمرکز  خاصی

با    .شوندمی  گرفته  نظر  در  جدید  و  قدیم  هایجنبش  عنوان  به  ترتیب  به  زیستی  محیط  هایجنبش  و  ناسیونالیستی  هایجنبش

  این   پژوهشگران  از  گرایی اشکال متفاوتی از رابطه وجود دارد. برخیاین حال میان جنبش های ناسیونالیستی و محیط زیست

 شانسیاسی  حمایت  تقویت  و   خود  سیاسی  هاینارضایتی  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  ناسیونالیستی  هایجنبش  که  معتقدند  حوزه

)در    جامعه  یک  ساختاری  شرایط  است  ممکن  نیز  مواردی  در  (.2002پردازند )هامیلتون،  می   زیستی   محیط  گفتمان  مصادره  به

 محیط  موضوعات  پشتِ  در  مقاصدشان  پنهان کردن  به  مجبور  را  هاناسیونالیست(  است  دمکراتیک  غیر  حاکمیت  که  هاییوضعیت

 سمت  به  را  هاناسیونالیست  که  است  قوی  آنچنان  دیگری  به  نسبت  تمایز  و  ملی   هویت  احساس جوامع  از  برخی  در  کند. یا   زیستی

  ی سابقه  این،   بر  عالوه .  دهدمی  سوق   است  ملت   یک  زندگی   مکان  و  طبیعت  از  حفاظت  پی  در  که  زیستیمحیط  هایحرکت

  افزایش   سبب  است   ممکن  نیز  هستند  ایمنطقه  سطح  در   محیطیزیست  های رقابت   درگیر  کهملت    -دولت   دو   میان  خصومت

)داوسون،    اکوناسیونالیسم  هایپتانسیل در1996شود   و  گراییزیست  محیط  میان  ارتباط  احتمالی  پیامدهای   با  ارتباط  (. 

 
1. eco-nationalism 
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 همچنین   گراییزیست  محیط  و  ناسیونالیسم  است  معتقد  رابطه  این  منفی  هایجنبه  به  اشاره  ضمن 1شالیت   دِ  آونر  ناسیونالیسم،

 قبال در هموطنان مسئولیت و همبستگی  ناسیونالیسم بپردازند؛ گفتگو به همدیگر با طریق سه به توانندمی نیز مثبت یجنبه از

 سه  این. کندمی تقویت را آینده  هاینسل به نسبت تعهد احساس و کندمی ترویج را ملی میراث حفظ کند،می تقویت را یکدیگر

:  2009دهد )مالوی،  میو ممکن نشان    یمنطق  یامر  را  گراییزیست  محیط  و  ناسیونالیسم  سازگاری  اندیشه،  سطح  در  همگی   مورد

گرایی به واسطه تمرکز بر  های ناسیونالیستی و محیط زیست  بنابراین از آنجایی که اشکال مختلف رابطه میان جنبش(.  328

  این قابلیت   مفهومی  ابزار  یک  عنوان  به  اکوناسیونالیسم  گفت  توانشود، میسرزمین مشخص در سطح گفتمانی و سیاسی برقرار می

د هستن  زیستیمحیط مسائل  درگیر فرودست  ملی   هایهویت  که  مناطقی   در را زیستی  محیط های حرکت و  ها را دارد که جنبش

 توضیح دهد.  

 ی جنبش اجتماعی جدید گرایی به مثابهمحیط زیست: 3-3

  هایجنبش  و   کارگری  جنبش)مانند  قدیمی    یشده  نهادینه  هایجنبش  بین  تمایز   ایجاد   برای  جدید  اجتماعی   هایجنبش  اصطالح

  یدینوع جد  یدایش و پ  یدر ساختار اجتماع   یاساس  ییراتبه تغ  یزتما   ینابداع شد. ا  جدید  جمعی  هایکنش   و (  ملی بخش  رهایی 

  عناصر  تاریخی لحاظ به جدید هایجنبش در که دارد تاکید نکته این بر جدید اجتماعی هایجنبش  تئوری. رداز جامعه اشاره دا

  ی اجتماع   هایجنبش  رویکرد  اروپا،  در  (. 25:  2012سازد )فدایی،  می  متمایز قدیمی  هایجنبش  از  را  آنها   که  دارند   وجود  جدیدی

  توضیح علل  برایهابرماس، کالوس اوفه و ارنستو الکالئو    یورگن  ی،ملوچ همچون آلن تورن، آلبرتو  پردازانینظریه  آثار  در  یدجد

  اجتماعی   هایجنبش  نظریهظهور کرد.    گراییهمجنس  و  بشر  حقوق   زیست،  محیط زنان،  به  مربوط  جمعی   هایکنش  گیریشکل

بودن   یدر واکنش به ناکاف  یادیتا حد ز  یکردرو  یندر اروپا دارد. ا  سیاسی  فلسفه  و  اجتماعی  یهنظر  هایسنت  در  ریشه  جدید

  کنندگی تعیین  بر  تاکید  کالسیک  مارکسیسم  در.  کرد  پیدا  ظهور  جمعی  هایکنش  یلتحل  ی برا  یککالس  یسممارکس  یکردرو

، به  شود یلتحل یهبر اساس تضاد کار و سرما یتا هر نوع کنش جمع  شدمی تالش آنکه در  یدانجام گراییتقلیل نوعی به اقتصاد

  در .  باشد ی پرولتاریا می رهایی بخشی رسالت تاریخی طبقه  و  آید می  حساب  به  یاجتماع   یزست  ینمهمتر  طبقاتی  طوریکه ستیز

  که   دانند می  دیگری  منطق  رد  را   جمعی  های کنش  از  بسیاری  یریشه  جدید   اجتماعی   های جنبش  های یهنظر  یکرد، رو  ینا  مقابل 

 جنسیت مانند  هایی هویت رویکردی چنین در بنابراین شوند،یم برجسته  فرهنگ و  سیاست ایدئولوژی، مانند  هاییساحت آن در

  هایجنبش  توانمی  آنها  یبوسیله  را که  مضامینی   (1995بیوچلر )  شوند.  تبدیل   اجتماعی   تضاد  عرصه  به  توانندمی  نیز  قومیت  و

 جامعه   در  سمبولیک  هایکنش   تاکید بر  (یک کند:  کرد در یک دسته بندی کلی این چنین ارائه می  شناسایی  را  جدید  اجتماعی

  ( دوسیاسی،    فضای  یا  دولت  در  یدر کنار کنش ابزار  یجمع  هایکنش  برای  کلی  حوزه  یک  عنوان  به  فرهنگی   فضای  یا   مدنی 

  و   نارضایتی  برساختی  ماهیت  بر  تاکید  (سه قدرت،    کسب  یا  نفوذ  حداکثر  هایاستراتژی  تا  مدیریتی  خود  فرایندهای  بر  تاکید

  کنند می  عمل  جمعی  هایکنش  زیر  در  که  موقتی  و  مخفی  ی، پنهان  هایشبکه  تاثیر  بر  تاکید  (چهار ایدئولوژی و گفتمان،   اهمیت

  جدید  اجتماعی هایجنبش از نمونه  چهار  اوفه (. کالوس 44: 1995)بیوچلر،کنند  می بسیج که مرکزگرایی  هایسازمان جای به

 بندیدسته  اینگونه  اندکرده  عمل  موفق  سیاسی  تاثیر  و  کیفی  بسیج  در  و  هستند  جدید  هایجنبش  مهمترین  وی  نظر  به  که

 نیز   را   شهری  زیست  محیط بلکه  طبیعت  به  مربوط فقط  نه  ها آن  دغدهای  که  گرا،زیست  محیط یا  اکولوژیک  هایجنبش:  کند می

که    یو کرامت و رفتار برابر با افراد  یتحفاظت از هو  یکه برا  یستیجنبش فمن  یژهبو  بشری؛  حقوق  هایجنبش  گیرد.برمی   در

  درگیر   یا  طرفدار  هایجنبش  و  جنگ؛  ضد  و  طلبصلح  هایجنبش  کنند؛می   مبارزه  شود،یم  یفتعر  جنسیت  طهآنها بواس  یتهو

جدید که   های جنبش یکی از عناصر مهم  (. 1386خدمات )اوفه،  و کاالها  توزیع و  تولید «جماعتی» یا  «جایگزین» هایشیوه در

  وجه دو  عنصر  به نظر اوفه اینکنشِ آنهاست.  یهای محیط زیستی در پیرامون هم کارایی دارد شیوهپردازی جنبشبرای مفهوم

  ، « کنش  بیرونی  شیوه»  و  کنندمی  عمل  جمع  یک  ساختن  برای  آن  ییلهکه افراد بوس   ایشیوه  یعنی  «کنش  درونی  شیوه».  دارد

  قدیم   یشیوه  با   آنها  یمقایسه  و  شیوه   دو  این  تشریح  در   او .  شوندمی  روبرو   رقبایشان  و  بیرونی  جهان  با  آن  یبوسیله  که  هایی روش

  مقامات،   ها،بازنمایی   ها،فرمپالت ها،برنامه عضویتی،  هاینقش  شرایط  بهترین  در  رسمی  سیاسی  هایکنش  در  حالیکه  در  گویدمی

  ها،کمپین  کنندگان،  مشارکت  یبردارنده  در  جدید  اجتماعی  هایجنبش  دارد،  وجود  اصلی  عضویتی  اقتضائات  و  اجرایی  نیروهای
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  معترضان  مطالبات   و   هاتاکتیک  کنش،   بیرونی  یشیوه  یدرباره.  باشدمی  هااعانه  و  داوطلب،  کنندگانکمک  ها،شبکه  سخنگویان،

 با مخالفت حول اوقات بیشتر و موقت اتحاد یک مثابه به را خود کنشگران( بالقوه  یا)بالفعل  یشده  بسیج گروه که دهدمی نشان

  وسیعی  تنوع  برای  مناسبی فضای  که(  یدئولوژیکا  ی و حت  یگروه همبسته سازمان   یک ی)بجا  گیرندمی   نظر  در  خاص  موضوع  یک

 (. 194: 1386کند)اوفه، ایجاد می کنندگان اعتراض میان در  باورها و  مشروع اقدامات از

  گیریبحث و نتیجه-4
امروز شیوه تولید سرمایهدر جهان  استثمار و  ی  از طریق  بیشتر  انباشت  برای کسب سود و  بیشتر داری  کاالیی کردن هر چه 

پیرامون، -ی نابرابر مرکزملت برای استعمار مناطق پیرامونی جهت بازتولید رابطه  –ی های مختلف زندگی، و سیستم دولت  عرصه

های مقاومت در برابر  اند. همزمان با این عملکرد مشترک  و مخرب، جنبشمنجر به افزایش روز افزون تخریب محیط زیست شده

- های مرکزها نیز در حال گسترش است. در این مقاله کوشش شد تا با معرفی چند مفهوم کاربردی که از نظریهانگریاین ویر

اند، امکانات نظری و مفهومی الزم  برای توضیح های اجتماعی جدید انتخاب شدهگرایی فرودستان و جنبشپیرامون، محیط زیست

ی های پیرامونی هستند فراهم آید و به توسعههایی که به تعبیر روکان وضعیتتهای محیط زیستی در وضعییکی از انواع جنبش

 گرایی در ایران کمک شود.  مباحث مربوط به محیط زیست

شود، این  بندی میهای اجتماعی جدید دستههای اجتماعی ذیل جنبشپردازان جنبشگرایی از سوی نظریهمحیط زیست

کنند  هایی به تغییرات ساختاری درون جوامع اروپایی رجوع می های ظهور چنین جنبشو زمینهپردازن برای توضیح بسترها  نظریه

از وضعیت از مهمترین  که در  بسیاری  های غیر غربی، تغییرات مشابه آن تجربه روی نداده است. برای مثال، آلن تورن یکی 

های اجتماعی آگاهی به این امر است که  جنبش  گیریهای اجتماعی جدید معتقد است شرط اصلی شکلپردازان جنبشنظریه

های صنعتی ی شصت و هفتاد میالدی بحران ارزشما در حال ورود به نوع جدیدی از حیات اجتماعی هستیم. در طول دهه

برای ای  ی پسا صنعتی شده است. به نظر تورن جامعه پساصنعتی باید به عنوان فرهنگ جدید و عرصهموجب رواج ایده جامعه

اصلی آن    هایهای جمعی از مولفههای جدید تعریف شود که تحقیق و توسعه، پردازش اطالعات، علم و رسانهتضادها و جنبش

)تورن،   نظریه1386است  آلبرتو ملوچی دیگر  تا  پرداز جنبش(.  تورن تالش کرده  آلن  که همچون  است  اجتماعی جدید  های 

ی  صنعتی و پساصنعتی توضیح دهد. وی برای توضیح جامعه  تفاوت ساختارهای جامعه  ها را بر اساس فرضِهای این جنبشریشه

های اجتماعی جدید را  کند و جنبشاستفاده می  1پساصنعتی از مفهومی که خودش ابداع کرده است یعنی »جامعه پیچیده«

ای اجتماعی جدید از وضعیتی تحت عنوان هپردازانِ جنبش(. بنابراین، نظریه1996کند )ملوچی،  درون این چهارچوب بررسی می 

توان عناصر اصلی این وضعیت را مشاهده  کنند که در بیشتر کشورهای غیر غربی و پیرامونی نمی ی پساصنعتی صحبت می جامعه

هایی مانند  های غیر غربی  و حتی در جوامع پیرامونی درون آنها  با جنبشنمود. این در حالیست که ما همزمان در وضعیت

ی خود، به لحاظ  ی قبلیِ درون جامعههای کالسیک و گستردهارتباط با جنبشجنبش محیط زیستی روبرو هستیم که علیرغم  

مشکل . برای حل  توانند قرار بگیرندها متفاوت هستند، و البته ذیل جنبش اجتماعی جدید هم میفرم و محتوا از آن جنبش

پیرامون، - های مرکزکه مفاهیم و نظریه  کندمیهای پیرامونی، این نوشتار پیشنهاد  ی جدید در موقعیتپردازی این پدیدهمفهوم

ساختاری ظهور  ن چند بعدی برای توضیح عوامل  رویکرد تعیّ  اتخاذ های اجتماعی جدید با  جنبشگرایی فرودستان و  محیط زیست

پیرامون و  مشخصا مفهوم استعمار   -مدل مرکز  بگیرند. بدین ترتیب که  از  گرایی در پیرامون مورد استفاده قرارمحیط زیست

ی دولت مرکزی و یک جغرافیای پیرامونی مانند کردستان که مردم آن به لحاظ هویت  توان برای توضیح نوع رابطهداخلی می

از هویت حاکم هستند استفاده کرد. بر اساس مفهوم استعمار داخلی دولت مرکزی منابع طبیعی و نیروی کا ر  قومی متفاوت 

ی جغرافیای پیرامون را از مردم گیرد و همزمان به لحاظ سیاسی امکان ادارهپیرامون را جهت انباشت سرمایه در مرکز به کار می

نمیکند و زمینهآن سلب می نیز فراهم  را  پیرامون  زبان مادری مردم  تقویت فرهنگ و  این وضعیت در  های گسترش و  کند. 

آمدن بوجود  سبب  مواقع  از  گستردهجنبش  بسیاری  مقاومت  های  سیاستپیرامونی  ی  علیه  کالسیک(  جنبش  نوع  های  )از 

پیرامونی نامگذاری کرد، یعنی گفتمان و کردارهایی  گرایانه  قومتوان آن را تحت عنوان ناسیونالیسم  شود که میمرکزگرایانه می

ایران در طول یک قرن گذشته یکی  کردی  جنبش  کند.  ی هویت حاکم و ادغام در فرهنگ مسلط ایستادگی می که در برابر سلطه
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های این شکل از گفتمان و عمل است. در چنین وضعیتی ما با دو عامل متعین کننده )سیاست استعماری دولت مرکزی از نمونه

رار  تواند تحت تاثیر خود قو مقاومتِ مردم پیرامون( روبرو هستیم که ظهور هر جنبش جدید دیگری  درون این وضعیت را می 

شود علیرغم نو بودگی  دهد. برای مثال زمانی که یک موضوع جدید مانند محیط زیست در چنین وضعیتی به مسئله تبدیل می

اقتصادی بستر  با  ارتباط  بدون  اما  واکنش  -آن  از  یکی  نیست.  وضعیت  آن  در  سیاسی  زیستی  محیط  بحران  به  محتمل  های 

ی ی رابطهخواهد بود که در بر گیرنده  اکواتنیسیتی  /یل شده است اکوناسیونالیسمهایی که به سبب هویتی به پیرامون تبدموقعیت

کنند  گرایی است. به این معنا مردمی که درون یک واحد ملی احساس تبعیض قومی می و محیط زیست  قومی  /میان هویت ملی

خود )اقتصاد، سیاست، فرهنگ( به  های زندگی  ممکن است تخریب محیط زیست شان توسط دولت را نیز به مانند دیگر عرصه

ی این شکل از محیط  تواند توضیح دهندهمی اکواتنیسیتی /ی یک سیاست استعماری درک کنند. از این رو اکوناسیونالیسم مثابه

اشکال محیط زیستزیست به مانند دیگر  پیرامونی باشد که  پیوند عمیقی دارند.  گرایی  با سیاست و زندگی  گرایی فرودستان 

های مشخص هستند و با  سیاسی در وضعیت  -های محیط زیستی علیرغم اینکه تحت تاثیر بسترهای اقتصادیجنبشین  همچن

هایی نیز با آنها دارند اما به غیر از متفاوت بودنِ موضوعی که حول  کنند و شباهتهایی برقرار می های کالسیک نیز نسبتجنبش

های کالسیک ه لحاظ فرم کنش نیز در بسیاری از مواقع متفاوت از جنبشآن متمرکز هستند )یعنی موضوع محیط زیست(، ب

دهد. توضیح این های اجتماعی جدید قرار میی جنبشها را در زمرهها است که آنی کنش این جنبشهستند. در واقع شیوه

مفهوم استخراج شده از آن یعنی  های اجتماعی جدید و دو ی جنبشی کنش نیز در این مقاله با رجوع به نظریهتفاوت در شیوه

مفهومی پیشنهادی   چارچوب  گذشت  نظر  از  که  مفاهیمی  به  توجه  باهای بیرونی پیشنهاد شده است.  های درونی کنش و شیوهشیوه

 توضیح  تواند براییرامون،  استعمار داخلی و ناسیونالیسم پیرامونی میپ - مرکزمدل    یب است کهترتبه این    روپیشِ  یدر مطالعه

 که اکوناسیونالیسم مفهوم فرودستان و گراییزیست محیط مفهوم همچنین از. شود با پیرامون استفاده مرکز نابرابر میان یرابطه

  های بودگی خاص   با  ارتباط  در  که  هاییپرسش  به  دادنپاسخ  برای  کند، می  تئوریزهرا    یستز  یطو مح  ی قوم  فرودستی  میان  یرابطه

  عمل   مکانیسم   و  ساختاری  توضیح درباره فضای  به عالوه، برای  توان بهره برد. در پیرامون مطرح است می  زیستی  محیطجنبش

های درونی  توان از مفاهیم شیوهمی نیز  های اجتماعی جدید زیستی به عنوان یکی از انواع جنبش محیط هایها و حرکتانجمن

 های بیرونی کنش استفاده کرد. کنش و شیوه

 

 ظات اخالقیمالح
 پیروی از اصول اخالق پژوهش 

 در پژوهش حاضر تمامی اصول اخالق پژوهش رعایت شده است. 

 حامی مالی
 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد. هزینه

 تعارض منافع 
  بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

 
 

 منابع 

 آرش حیدری. تهران: انتشارات تیسا.. ترجمه و تلخیص: هدایت نصیری و بعدیتناقض و تعین چند(. 1394) آلتوسر، لویی.



 

  

  172                                                            رانیدر ا  یرامونیپ یستیز طیمح های جنبش ی مفهوم پردازرحمانی و همکاران. 

فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 317-157 ، ص1140زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

 تمدن ایرانی. ی محمد علی قاسمی.تهران:ترجمه  .های ناسیونالیسمنظریه(. 1383) اموت. اوزکریملی،

)مترجم(. فهم و    حاجلی . در علی  کشیدن مرزهای سیاست نهادینچالشهای اجتماعی جدید: بهجنبش(.  1386اوفه، کالوس. )

 (. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.  181-233های اجتماعی جدید )صص مطالعه جنبش

رشته توسعه  ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد   در ها استان اقتصادی رشد بر قومی تنوع تاثیر بررسی(.  1395باقری، سحر. )

 اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی. 

 . برگردان محمد مالجو. نشر نی. گرایی آنتونیو گرامشی و کارل پوالنیشناسانه: هم مارکسیسم جامعه(. 1393ی، مایکل.)بوراو

 علوم یتخصص فصلنامه(.  رانیا  کرد   قوم )  ی تیقوم  ی هاچالش  بر  موثر  یاقتصاد-ی اسیس  عوامل  یبررس.  (1399).  نی،حسیترک

 . 20-1 (.50)16 .یاسیس

. در پیرامون محوریی تهراندربارههایی  ضا و سرایتِ »کورپیرامونی«: پارهسیاست ف(.  1400)  . توفیق، ابراهیم و یوسفی، مهدی

 مشروطه. تهران: گام نو. 

های زیست محیطی به بحران (. فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن1400)  .اقدام، شفیع و محمدی، جمالجوادزاده

   .123-148(. 2)3 .شناسی فرهنگ و هنرجامعهموردی: انجمن سبز چیا، مریوان(. فصلنامه علمی ی زیست بوم )مطالعه

  و   فرهنگ  ی شناسجامعه  یعلم   لنامهفص.  رانیا  در  یطیمحستیز  فرهنگ  گفتمان  لیتحل.  (1399)  ر.انو  و محمدی،   قاسم  ،یزائر
 . 106-127 (. 1.)2 ،هنر

. در پیرامون مشروطه، تهران:  ی انقالب مشروطه در کردستان ایرانکردستان پیشامدرن: تبارشناسی تجربه(.1400) روحی، مراد.

 گام نو. 

 . تهران: کتاب برادر.فصلی بری، کارگری فروشی، کولمردان فرودست: دست شکل زندگی (. 1400) مراد.عناصری، علی

های محیط زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت در ایران. شناختی مشارکت در جنبش(. تبیین جامعه1396)  کشاورزی، سعید.

 شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ی دکتری در رشته جامعهرساله

 ی مراد فرهادپور و جواد گنجی. تهران: انتشارات مرکز.(. ترجمهی عقل پوپولیستیارهپوپولیسم )درب(. 1400) الکالئو، ارنستو.

 . ترجمه: محمد رضائی. تهران: نشر ثالث. هژمونی و استراتژی سوسیالیستی(. 1392) الکالئو، ارنستو و موفه، شانتال. 

فصلنامه تحقیقات .  1392-1388ایران:    (. توسعه صنعتی و محرومیت در مناطق1396)  پور، زهرهپور، محمدعلی و سامانفیض
 . 51-63(.  1)32.جغرافیایی

مطالعه تطبیقی الگوهای جهانی گفتمان زیست محیطی با وضعیت  .(1396)  .ملکی، امیر؛ صالحی، صادق؛ ربیعی، علی و یازرلو، رضا

 . 145-172(. 3) 16.نشریه مدیریت شهری .ایران

سایت    .بر روژهالت  19گیری کووید  حاکم و گست دموکراتیک: تامالتی بر آثار همهمیان نظم  .  (1399)  .ولی، عباس و روحی، مراد

 نقد اقتصاد سیاسی.   
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