
 

 یآورتاب پذیرییبها و آسبر چالش یلیتحل(. 139۷)قاسم  یدس ،یحسن

جامعه  .(کناریدونفر یمحل یهاتاالب ی)مطالعه مورد یدر اجتماع بوم یفرهنگ
 .۲۶9-۲91(، 1۲)۵ شناسی نهادهای اجتماعی،

 در اجتماع آوری فرهنگیتاب پذیریآسیبها و تحلیلی بر چالش

 (کنارمحلی فریدون یهاتاالب بومی)مطالعه موردی

 1سید قاسم حسنی

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                        ۱۰/۶/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده
پرسش اساسی این مقاله آن است که  اجتماع محلی که در مسیر تاریخی اش تا به امروز تاب آورده 

محلی  تحت تاثیر چه -در یک اجتماع بومی آوریتابروبروست و آسیب پذیری  ییهاچالشاست با چه 

 یبیرون بسیاری از  اجتماعات نتوانستند در مقابل تحوالت و تغییرات گرچها ؟گیردمی عواملی صورت

 و بسیاری از مناسبات اجتماعی، آمده تنظیم کرده وجود های بهبیاورند و خود را براساس دگرگونی تاب

که با  اندوجود داشتهمیان اجتماعاتی  این اما در، زیستی را از دست داده اند مفرهنگی و بو اقتصادی،

اند، با توانسته زا مدرن  و عوامل  توسعهدر فرایند مدرنیزاسیون، شهری شدن شده  وجود تغییرات ایجاد

تاب بیاورند  شان بودهتاریخ و اجتماعیشان که از ساختار فرهنگی، هایتها و مدیریاستفاده از استراتژی

که در استان مازندران فریدون کنار  هاندامگاهه عبا مطالاین مقاله سعی دارد . و خود را تداوم بخشند

تغییرات و تحوالت ایجادشده از  نشان دهد که با وجود همه است، یک اجتماعآوردن ای از تابنمونه

از طرفی دغدغه نگارنده مقاله  تداوم یابد. چگونه اشمدیریتی متفاوت امروز بر اساس ساختار بیرون تا به

 صورت ساختاری وارد عمل شده روست که بهروبه یجدید با تهدیداتی آن است همین اجتماع تاب آور

کشد. مطالعه حاضر که با روش تحقیق کیفی با تحلیل مقیاس صورت گرفته، می چالش را به آوریتابو 

 آوری یکی جدید آن را نشان دهد و همچنین پتانسیل و ظرفیت تابهاو فشار آوریتابسعی دارد 

در حفظ شان درک جوامع محلی وبر پایداری  قلمداد کند که در جهان امروزرا  فرصتی  اجتماع

 یاد آور شود.شان بومزیست

  ها.ها؛ فرصتچالش هان؛دامگاه فرهنگی؛ آوریتاب ؛آوریتاب :هاکلید واژه
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 مقدمه و بیان مسأله-۱

 به های  توسعه پایدار وتوجه بحث مورد هاآوری اجتماعات و فرهنگتاب امروزه مفهوم

آوری و آسیب پذیری مفاهیم تاب ،۲1است از آغاز قرن  گرفته قرار پژوهش موضوع یک عنوان

شروع به فراهم نمودن چارچوب مفهومی مهمی برای درک چگونگی پاسخگویی و سازگاری 

آوری، جوامع در برابر تغییرات  محیطی و اجتماعی کردند. تعریف پذیرفته شده عمومی تاب

بر تغییر ظرفیت یک سیستم در جذب اختالل و سازماندهی مجدد و در عین حال  تحمل در برا

آوری مفهوم قدرتمندی شده که فراتر از علوم طبیعی و و نگهداری خود است در نتیجه تاب

های بحث .اجتماعی، به طور فزاینده ای به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری استفاده می شود

(. ۲014و جانت لدسما  ۲008فلمینگ،(آوری درچندین وجه شروع به رشد نمود مربوط به تاب

آوری بوم شناختی با سئواالتی درخصوص تغییرات اجتماعی ومحیط دات اولیه روی تابتاکی

آوری در سطح جامعه زیست را بایکدیگر مرتبط بود. تمرکز فضاییاین مطالعه روی درک تاب

 آوری در عمل اجرا میشود.چراکه در این سطح است که مسیرهای تاب  .بومی خواهد بود

 طیفی نمایش برای مهمی عرصه عنوان به جامعه به مجددی توجه گذشته، دهه دو طول در

 در بسییاری .است گرفته صورت اجتماعی و محیطی زیست مسیرهای تغییرات شامل مسائل از

 تصیمیم شیدن مقییاس بیزر  از پییش محلی سطح در ابتدا محیطی عمل درک اهمیت مورد

 .اند کرده بحث جهانی و ملی ای، منطقه سطوح در گیری

عاملیت بیومی و محییط زیسیت او  متقابل و تعامل میان آوری یک فرایند طوالنی کنشتاب

روشدن با فشار بوده است. مشخصات محیط اکولوژیک و فرهنگ برای حمایت فراینید برای روبه

در فراینید  هیافرهنگبسییاری از (.  43: ۲003)اسیتراند،آوری فرهنگی بسیار ضروری استتاب

هایی بیرای مدل توانسته اند  ،خود داشته اند بومکنشی که با زیست وجه به نوعتاریخی شان با ت

بیا  هارهنگاین حال بسیاری از اجتماعات با فدر برابر تغییرات ارایه دهند. با آوری موفقیت تاب

نتوانستند خیود را تحیت تیاثیر تغیییرات دوران   با زیست بوم طوالنی شانوجود نوع سازگاری 

ی مضیاعفی را بیر هاروزه جهانی شدن و عوامل بوجود آمیده در آن فشیاراممدرن تداوم بخشند.

میی کنید و بیه هیوامیی کند که هر آنچه سخت و استوار اسیت  دودمی بسیاری از جوامع وارد

شان همچنیان باالسیت. اینکیه ایین فرستد. اما همچنان هستند اجتماعاتی که توانایی مقاومت 

مییی تغیییر زای مضیاعف حفظهااجتماعات چرا و چگونه و با چه مکانیسمی خود را در فرایند

بستگی به سازوکارهای و عناصیر درونیی آن اجتمیاع دارد کیه بیا بررسیی  ندآورمی کنند و تاب

 توان به آن پی برد.می دقیقی
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ای که دارد از یک سنت قوی برخوردار بیوده کیه از یکنار با سابقه تاریخدامگاههای فریدون

بیاورد. منبع و  قالب فرهنگ توانسته مدلی را برای عاملیت طراحی کند تا بتواند تا به امروز تاب

ای که داشته دارای سیستمی از دلیل سنت دیرینههان بهبومی در دامگاهزیست -مرجع فرهنگی

اجتمیاعی ایین  -فرهنگیی بوده است. در واقع باید سیستم بخشی برای افراد بومیمعنا و انسجام

نست که در درون آن عناصری از تجیارب، مهیارت، دا آوریتاباز ایده آل  اجتماع بومی را نوعی

رمونی گییروه، هییاهمکاری، ارزش، سییرمایه، دارایییی، اطالعییات، همیییاری، نگییرش، دانییش، زبییان،

و غیره وجود دارد.این عناصرمنبع ظرفیتی اسیت بری، صبروشکیبایی، ارتباطات غیرکالمی سهم

کند و سیازگار که اجتماع محلی را دربرابر تغییرات، شوک، دشواری، فشار و اختالالت حفظ می

تیوان میی راهان فریدونکنار معیشتی در دامگاه -اکولوژیکی آوری فرهنگی در حوزهسازد.تابمی

 .ستدانمحصول چنین استراتژی و مدیریت و مکانیسمی 

بیا تیوان میی وارد چالشی جدید شده که  فرهنگی فریدونکنار وریآاما باید اشاره داشت تاب

 هیاندامگاهی اساسیی هیاچالشقیرار داد. بررسییمیورد  هافرصتتوجه به این مشکالت و حتی 

فریدون کنار با ورود عناصر مدرن در ایران و بخصوص از اصیالحات ارضیی آغیاز گردیید. طبیق 

زیاد بود. در واقع وارد شیدن عناصیر تغیییر و  هاندامگاهگفته مردم محلی در گذشته تعداد این 

برنج بعید از اصیالحات ارضیی بیه دلییل نییاز جامعیه و  تکش تحوالت معیشتی و اهمیت یافت

شیمار نتوانسیتند تیاب بیاورنید. امیروزه تعیداد کمیی از ایین بی هاندامگاهاین  افزایش جمعیت

میی شیان ادامیه آوریتیابدر چند اجتماع روستایی فریدون کنار باقی ماندند و بیه  هاندامگاه

شود آن است که نوع دیگری از عناصر تغییر و می دهند. اینکه چرا اکنون به این مساله پرداخته

 زند. به نظرمی این دامگاهان برجای مانده را به محک آوریتابتحول وارد این اجتماع شده که 

رسد با این که دامگاهان با فشار مضاعف تغییر روبرو شدند باز عناصیری دیگیری در جرییان می

مهم در این جریان آن است که  ی د. مسالهسازمی محلی است که تداوم را مستقر-اجتماع بومی

ی کیارکردی هااین اجتماع تاب آورنده شده در کش و قوسی قرار گرفته که دوام آن به مکانیسم

-درون این اجتماع و نقش عوامل بیرونی بستگی دارد. اینکه عوامل درونی یعنی اجتمیاع بیومی

توانید میی کننیدمیی چگونه عمیل کنشگران آن و عوامل بیرونی یعنی طرفداران محیط  زیست

طرح مساله اساسی آن است که چگونه یک اجتماع وقتی  سرنوشت این دامگاهان را تعیین کند.

گییرد و میی ی قرارهاگیرد در حال تجربه جدیدی از فشارمی در طیف فرایند جهانی شدن قرار

 آورد. می کند و تابمی چگونه خود را حفظ
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 پیشینه پژوهش-2

 آوریو پیشینه مفهوم تاب تاریخ-2-۱

 "کردن ینینش عقب یطورناگهان به"یمعنا به1"رسیلیو التین ازواژه آوری تاب واژه

یم یبرخ  .دارد وجود نظر اختالف هنوز کلمه این یشهر درباره اگرچه است؛ استخراج شده

 درپی کلمه این شناسی، بوم زمینه در. دارند نظر فیزیک بر دیگر برخی و  شناسی بوم گویند

 رواج19۷3درسال اکولوژیکی های سامانه پایداری و آوری تاب نام به هالوئینگ اصلی اثر انتشار

در فرهنگ لغت، این کلمه، ویژگی بازگشت پذیری و  (.139۵ ییسبو زاده)رمضان  کرد پیدا

قابلیت ارتجاعی معنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل گویاتری است. 

ریشه تاب آوری از علم فیزیک گرفته شده است و به معنی جهیدن به عقب است. در واقع افراد 

تاب آور قادر هستند به عقب بجهند. آنها توانایی زنده ماندن و حتی غلبه بر نامالیمات را دارند. 

ار تاب آوری میتواند باعث شود که فرد پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قر

ی شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد. تاب هاگرفتن در معرض تنش

 آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی متفاوت است و میتواند یاد گرفته شود

کار رفته است: به عنوان مثال در علوم (. این مفهوم در حوزه مهندسی نیز به۲8: ۲000آدگر،)

برای حفظ و  رد این مفهوم را دید که به تعیین ظرفیت یک ارگان و سیستممواد و سازه کارب

 19۷0در اکولوژی در دهه آوریتابتجدید خود بخصوص با وجود فشار اشاره دارد.مفهوم 

نام هولینگ مطرح شد.او این مفهوم را اینگونه تعریف توسط یکی از اکولوژیستهای کانادایی به

رو شدن با اش در روبهحفظ ساختار و الگوهای رفتاریکرد:توانایی یک سیستم برای 

آوری اکولوژیکی مطرح : اصطالح تاب۲0دهه آخر قرون  (.در سه۵4: ۲008اختالل)فلمینگ،

تواند بدون به مقداری از آشفتگی و اختالل که یک اکوسیستم می آوریتاببود. دراین دوره 

ارها مقاومت کند و در ارتباط با سازگاری با شده و ساختدهیتغییردادن فرایندهای خود سازمان

این مفهوم با ظرفیت  ۲1(.در آغاز قرن9۲: ۲00۷محیطی مطرح شد)ماستن،تغییرات زیست

توانایی بر کرد و های اکولوژیکی اجتماعی اشاره میسیستمبه سازگاری مطرح شد که درآن 

شان تاکید ری و تغییر و تعامالتشان با مشاهده، یادگیبا تغییر در محیط برای مقابله انسان

 وهوایی نیز بحث شد که ظرفیتآوری آبقرن: مفهوم تاب (. در همین۲1: ۲001داشت)ریچمن،

 ؛موارد زیر مورد توجه قرار گرفتند کرد که درآناجتماعی را مطرح می -اکولوژیکی های سیستم

 

1- resilio 



 2۷۳.....................................  یبوم در اجتماع یفرهنگ یآورتاب پذیرییبها و آسبر چالش یلیتحل

 

 
 

 وهواتغییر آب حاصل ازشده ها و فشارهای بیرونی تحمیلتنش -1

با توجیه تر تنظیمات مطلوب سیستم و  دهی مجدد، و تحول در داخل، سازمانسازگاری -۲

 یاکولوژیک -اجتماعی زمینهبه 

 اختالل سیستم میزان  -3

  سیستم خود تنظیم گری ی درجه -4

 سیستم  سازگاریی درجه -۵

 آوری و مشخصات آن: انواع تاب۱جدول 
 زمینه متمرکز بر روی مشخصات آوریتاب مفهوم

 یک تعادل پایدار بهنزدیکی  بهبود، بازیابی، ثبات برگشت زمان، کارایی آوری مهندسیتاب

آوری اکوسیستم/ تاب

 اکولوژیکی

ظرفیت در برابر ضربه، مقاومت 

 در برابر شوک و حفظ عملکرد
 مقاومت، استحکام نیرومندی

تعادل چندگانه، ثبات، 

 هااندازچشم

 -آوری اکولوژیکیتاب

 اجتماعی

 دهیاثر متقابل اختالل سازمان

 مجدد، پایداری و توسعه

انطباقی، توانایی برای  ظرفیت

 تغییر، یادگیری، نوآوری

بازخورد سیستم یکپارچه، 

 تعامل پویای مقیاس متقابل

 ۲014اقتباس از لدسما 

روشدن با تغیییر اشیاره آوری به چگونگی پایداری از طریق توسعه مداوم در روبهرویکرد تاب

تر نییوآوری و تغییییر و تبییدیل و تییرمیم صییورت کییه بییرای تنظیمییات مطلییوبدارد و بییه این

کیه 1بیجیر موسسیه اقتصیادآوری در انداز تیابچشیم1990(. در دهیه14: 198۵گیرد)روتر،می

ای در رشیتهمطالعیات میانموسسه پژوهشی بین المللی در آکادمی علوم سلطنتی سوئد است و 

هیم 2هولینیگفلورییدا کیه  داد، ادامه پیدا کرد. این نهاد و دانشیگاهمورد تنوع زیستی انجام می

ییه اتحاد تحقیق کیرد کیه بعیدار در قالیب آوری یعنی یک برنامهشبکه تاب درآنجا بود، شروع به

 (.1۲3: ۲00۵تبدیل شد)بارتون، 3آوریتاب

ی گوناگون ایین تعیاریف بیا هابا توجه به تعاریفی که ارایه شده به صورت آوریتابدر مورد 

ی مختلف ارایه شده است.همانطور که ذکر شد در این تعیاریف بسیته بیا ایین کیه چیه هامعیار

 

1- Beijer 

2- Holling 

3- Resilience Allionce (www.resalliance.org) 
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شیود. بنیابراین  بیا توجیه بیه ایین میی گیرند تعرییف اراییهمی در نظر آوریتابپسوندی برای 

مد نظیر باشیند روانی ،یا فیزیکی ، بدنی، اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی ی هابا پسوند آوریتابکه

بیا پسیوند  آوریتیابگردد. تاکید نگارنده بر تعرییف می تعریف هاتعاریف بر مبنای همان پسوند

 فرهنگی است. 

 آوری فرهنگیمفهوم تاب-2-2

عنوان یک مفهوم تحلیلی به نقیش فرهنیگ و زمینیه فرهنگیی آوری فرهنگی بهتاب اهمیت

معیشتی پایدار در محیط اجتماعی  یابی به سیستمآوری فرهنگی در زمینه دستتأکید دارد.تاب

فرهنگی باید این امر را  تاکید کیرد کیه چگونیه فاکتورهیای فرهنگیی  آوریتاباست. در بحث 

ای از اعمال اقدامات متقابل، تعهدات کند و براساس شبکهوفقیت سازگاری ایفا مینقشی را در م

سازد.برخی محققین بررسیی می ها پویایی سازگاری و تطبیق را برجستهها و داراییو درخواست

تواننید میی و یا و تعامل دارند تغییر در جهان معاصر کنش ها با پیچیدگیانسان اند چگونهکرده

 (.3۲: ۲01۲)پلینگیر،ین سازگاری دوام آورند در ا

 یابی به پایداری ییک اجتمیاع مهیم و حییاتی اسیت. اجتماعیاتآوری فرهنگی در دستتاب

برابیر بیا در  ی شان برای  تیاب آوردن فرهنیگ شیان هاداشتهو مدیریت  از طریق بسیج محلی

عنوان منبیع ها بهبخشی فرهنگ و سنتآوری فرهنگی نوعی تقویت.تابکنندمی تالش هاسختی

هیای آوریسازداسیت. بیه نیوعی تابهای معیشتی را قادر میپذیریکه پافشاری در برابر آسیب

(. هیر 98: ۲00۵های تطبیق آن فرهنگ با تغییرات است)مک کیوبین،فرهنگی همان استراتژی

تواننید می یهاکند.این استراتژیمی یی استفادههااستراتژی فرهنگی از آوریتاباجتماعی برای 

شیود.برخی از هیا تعییین میهای آگاهانیه از طرییق انتخابآگاهانه یا نا آگاهانه باشد.اسیتراتژی

آوری فرهنگیی همیان هیای غیرقصیدمنداند. تیابها غیرداوطلبانه است یعنیی فعالیتاستراتژی

 محیطی و غیره است.های معیشتی، زیستصتترجمه مردم از تنوع فرهنگی به فر

هیا، هیا، تجیارت، ارزشسینتی، مهارت تواند شامل دانیشهای اجتماعی فرهنگی میسیستم

شان برای سازگارشیدن بیا ها نوعی تواناییها برای بقای خودشان باشد. اینورسوم و نگرشآداب

آید. دست میها بهکه در طی نسلی خودشان است فشارهای بیرونی و اختالالت از طریق شیوه

شیده از بینیرا در برابیر تغیییرات غیرپیش –که یک مقاومت آوری فرهنگی استاین نوعی تاب

 (۲000و اسمیت، ۲9: ۲00۲شان است.)پترسون،طریق حفظ عملکردهای سنتی

طور شیود کیه بیهآوری فرهنگی به اجتماعیاتی اطیالم میدر ارتباط با تحلیل معیشت، تاب

های مختلف معیشتی از استراتژی پذیر تغییر با ترسیمهای آسیبجمعی و آگاهانه در طول دوره
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کنند.اجتماعات همیشه شده است مقاومت می ها حفظشان و دانشی که برای نسلطریق تجارب

ها و متدهای ها و دانششان از اثرات شوک و احتماالت از تجارب، مهارتقادرند که برای بازیابی

کنید کیه بیا عنوان سوپاپ اطمینان برای افرادی عمل میآزمون و خطا استفاده کنند.فرهنگ به

 یی اسیتفادههاخود با استراتژی های جامعههای موجود داراییآوری طبیعی و ظرفیتتقویت تاب

ز های فرهنگیی بنیابراین یکیی اتحمل کند. سنت بینیکند تا در برابر تغییرات غیرقابل پیشمی

کننید اسیت. شیان را درک میهایمردمی که پتانسیل ترین فاکتورهای عمده در کمک بهعمده

توانند از طریق روح جمعی که در فرهنگ سنتی شان وجود دارد بسییاری مردم یک اجتماع می

کند که یکیی اجتماعی قوی کمک می ها غلبه کنند. فرهنگ به حفظ و ایجاد سرمایهاز دشواری

های باارزش مردم است که در برابر تهدیدات امرارمعیاش و پاییداربودن، اعتمادسیازی، از دارایی

با توجه به (.1393و پورحیدری، 1393شود)آقا محمدی،وابستگی متقابل و مشارکت استفاده می

.معیشت سنتی وقتی که مشیکالت یابد می این عناصر فرهنگی در یک اجتماع، پایداری افزایش

شیان فیراهم شیان و تعهداترا برای نظارت بر اسیتفاده و احتیرام بیه منابعدهد قواعدی رخ می

های خالم، فعیال و تجربیی یابد و بنابراین، جنبههای فرهنگی در جامعه رونق میکند. سنتمی

کنند. طور فعال عمل میبه ها تنها یک رسم منفعالنه نیست بلکهدهد. سنتمردم را تشکیل می

های خانوار مؤثر نیستند. های معیشتی و مقاومته در تقویت استراتژیهای فرهنگی همیشسنت

هییای دشییواری تضییعیف شییان را در زمانهای مییردم سازگاریهییا، سیینتدر برخییی مثال

تواننید هیای غیرقابیل کنتیرل می(. برخی از موقعیت139۲و کرد میرزا، 1394کند)سایبرت،می

شده را رها کنند و بیه منیابع دیگیر درآمید حرکیت دهبرارثهای بهمردم را وادار کنند تا مهارت

شیوند.به میی یی است که اجتماعات با آن روبروهاچالشی غیر قابل کنترل هاکنند.این موقعیت

 باشد که نوظهور هستند. هارسد این چالشها نوعی دیگری از دشواریمی نظر

فرهنگی در این تحقیق مد نظر است مجموعه ای از  آوریتابدر مجموع آنچه که به عنوان 

ی بجای مانده از گذشته، نیوعی از احتیرام بیه های یا سرمایهها، داشته ها، باور ها، سنتهادانش

 ، پیوندهای درون اجتماع بومی از یک طرف کیه در کیلهاارزش ،تجارب ،هامهارت منابع بومی،

همچنیین عناصیری کیه در نام گذاری کرد و گذشته فرهنگی توان آن را تحت عنوان میراث می

شرایط جدید در قالب هویت، آگاهی ، باور به اجتماع بومی خود، معرفیت از اهمییت عناصیر بیر 

می، که)به عنوان مثال یکی از این موارد نقش درنا و اهمیت جهانی پیدا کردن آن (جای مانده 

ییف کیرد. مجموعیه ای از مییراث گذشیته و توان به عنوان میراث امروزین نام گذاری کرد: تعر

 فرهنگی در نظر گرفت. آوریتابتوان می آیند رامی آوریتابکه به کمک میراث امروزین 



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱2جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ........................ 2۷۶

 

 فرهنگی آوریتابی هاالگوی -2-۳

 توان به دو حوزه در دو چارچوب تقسیم کرد:می فرهنگی را آوریتاببه طور کلی الگوهای 

ظرفیت و زیست: یعنی  محیط-اجتماعی:در بیرون از حوزه فرهنگ-فرهنگیدرچارچوب  -1

توانایی یک فرهنگ، اجتماع یا یک گروه در برابر فشارها و تغییرات ناشی از شرایط مدرن بیرای 

حفظ، توسعه، تحول، احیا ، ترمیم و تجدید حیات و تنظیم مطلیوب ترخیود از طرییق میدیریت 

 .محتوا،مراجع و منابع فرهنگی

ظرفییت و : یعنی محیط زیست-معیشتی: دردرون حوزه فرهنگ-در چارچوب اکولوژیکی-۲

توانایی یک اجتماع یا گروه در برابر اختالل،خطر،تغییر،فشیار بیرای سیازگاری، بهبیود، ترمیمیو 

مییدیریت منییابع معیشییتی و زیسییت محیطییی خییود از طریییق مراجییع و منییابع فرهنگییی، 

: در اینجیا عبارتنید از است. منابع و مراجیع اجتمیاعیاجتماعی،تاریخی،سیاسی در محیط شان 

. در عین سرمایه اجتماعی،یادگیری اجتماعی،آگاهی اجتماعی،شبکه اجتماعی،خالقیت اجتماعی

 برشمرد. ،هنجارها،تاریخ،محتوی فرهنگی،ارزشهاسنتتوان می را منابع و مراجع فرهنگیحال 

 فرهنگی و تاثیر جهانی شدن آوریتاب -2-4

 دو  چگونه تاب اوری فرهنگی اجتماعی تحت تاثیر فرایند های جهانی شدن قرار می گیرد؟

 تاب سازی مفهوم .۲گذار و  .نظریه1آورد: می فراهم این تحلیل برای چارچوبی کلیدی، رهیافت

 .محیطی و اجتماعی اقتصادی، سرمایه میان تقاطع در اجتماعی آوری

 نظری چارچوب ":شود دیده زیر تعریف در تواند می گذار نظریه اجتماعی، علوم دیدگاه از

 و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، -اجتماعی های پیچیدگی آشکارسازی و فهم برای تالش در ای

 دیگر حالت به سازماندهی حالت یک از )جامعه های زیرسیستم یا( گذارهای اجتماعی محیطی

 می اجتماعی سازمان فازهای منسجم حاضر، زمان در که کند می توصیه گذار نظریه  .است

 بی تحوالت های ویژگی حتی و پیچیدگی دیگر های زمان در که حالی در شود، شناسایی تواند

 منجر منسجم، ساختارهای از جدیدی مجموعه به حتی و گردد تواند مسلط می نظمی

 نظیر مختلف های رشته در اجتماعی فهم تغییر در نظری رهیافت عنوان به گذار گردد.نظریه

تحوالت  سیاسی، تغییر و تکنولوژیک -اجتماعی تحوالت پساسوسیالیسم، به سوسیالیسم از گذار

 گذار نظیر "ها ایسم پسا" به "ها ایسم" از عمومی تغییرات پایداری، تحوالت روستایی،

 نظریه .است گرفته قرار استفاده کلنیالیسم مورد پست یا مدرنیسم پست به گذار فوردیست،

 یک هر و دارد وجود اجتماعی تغییر در ای کلیدی های دوره یا مراحل که کند می فرض گذار

 .( 3۲00)چاکراباتی و کولنبر   بعدیست گذار برای پرتابی سکوی خود، نوبه به این مراحل از
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 یابد، بهبود گذار اثر در گسست آسیب یک از )حدودی تا حداقل( باشد قادر اجتماع یک اگر

 و نامنظم مسیرهای با تواند می که( "مجدد مرحله تطبیق" به جامعه گذار های مدل طبق بر

 که می )تر خطی احتماال( " احیاء مرحله" یک و )شود تعریف اولیه مراحل در گذار تصادفی

 راه نماید  ، کمک فاجعه، از پیش از آورتر تاب مسیرهای "مجدد کشف" در جامعه به تواند

 رژیم، انتقال حتی یا اختالل از پس های پویایی" که کند می بحث فولکه بنابراین  .یافته است

 به توجه چه اگر ."دارد بستگی پذیر پیچیده انطبام سیستم خودسازماندهی ظرفیت به اساسا

 رفع به قادر جوامع چون که معناست بدین معموال اجتماعی است. یادگیری مهم نکته این

 مجدد سازگاری دوره طول در "به قبل بازگشت" در سازگاریشان ظرفیت از استفاده و اختالالت

 خواهند اختالل از قبل با مقایسه در را متفاوتی آوری تاب "کیفیت" یا "گونه" بنابراین هستند،

 روی از پیش که را آوری تاب های ویژگی که است غیرممکن جامعه برای دیگر به معنای .یافت

 یادگیری، نظیر اختالل از پس خصوص فرایندهای به .کند خلق مجددا داشت، اختالل دادن

 محیطی و اقتصادی -اجتماعی تغییر حال در پارامترهای و تغییر حال در عامالن های شبکه

 (۲00۶)فولکه..شود ابداع دوباره عنوان هیچ به تواند نمی گذشته که بدین معناست

 .است چندبرابر پذیری آسیب و جامعه آوری تاب فهم برای گذار نظریه چارچوب جذابیت

 های زمینه و عاملین میان تعامالت درک با "احتماالت تحول" روی آن تمرکز دلیل به نخست،

 مسیرهای مبنای بر بینی آینده پیش به هم گذار نظریه دوم، جهانی. و ملی ای، منطقه محلی،

 پذیری انعطاف "آزمایش" که تدریجی گذار شواهد دلیل به گذشته مرور به هم و تغییر موجود

 قدرت روابط پاشیدن هم از گذار نظریه سوم، .دهد می اجازه سازد، می را مقدور گذار های مدل

 محلی جوامع پذیری آسیب آوری یا تاب به که رفتار و فرهنگ ایدئولوژی، سیاست، در پیچیده

 ایدئولوژی مثال برای( خاص گذار فرایندهای تخریب یا ثبات ادامه، درک بر تمرکزش طریق از

 پیش قابل گذار رفتارهای خلق در آثارشان فهم و کند می کمک )ها رویکردها، سیاست ها،

 محدود ماهیت به نگرشی این نظریه چهارم، .سازد می ممکن را )قطعی وجه هیچ به اما( بینی

 تدریج به توانند می پی در پی های انتخاب که راهی و بلندمدت و کوتاه گذار های فرصت شده

 دهند، تغییر تر بااهمیت های گسست یا تدریجی پیشرفت طریق از را تحول جامعه مرزهای

 به که دهد می اجازه ما گذار به نظریه بحث، موضوع بخش ترین مهم و نهایتا .آورد می فراهم

 شده داده شکل تصورات تحت غالبا که جامعه سطح در تغییر فرایندهای همپوشان غالبا ماهیت

 تاکید طریق از اینها افشای با مخصوصا  .کنیم توجه شوند، می پنهان فرایندهای عمودی توسط

 را اجتماعی پذیری و آسیب آوری تاب میان مسیرهای تصمیمات، های گره چگونه اینکه بر

 دهند. می تغییر و خلق
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 محیط و اجتماعی اقتصادی، باالی سرمایه میان تقاطع در جامعه، شکل آورترین تاب

 جهان توسط شده تحمیل های چالش با رویارویی شده در حفاظت خوبی به جوامع در زیستی

 است، به توسعه خوبی به که دارند سرمایه دو تنها که جوامعی .است شده جهانی سرعت به

 که جوامعی حالیکه در .شوند می تعریف متوسط پذیری آسیب یا آوری تاب با جوامع عنوان

 آسیب یا پایین آوری تاب با عموما ای ندارند یافته توسعه سرمایه گونه )هیچ یا( یک تنها

 است ممکن جوامع در این افراد برخی که حقیقت این رغم علی و شوند می تعریف باال پذیری

 سرمایه بر متمرکز کامال تقریبا جوامع عنوان به شوند، منتفع مالی نظر از نابرابر صورت به

 نظیر .بود خواهند پذیر آسیب محیطی، یا اجتماعی سرمایه در صرف توسعه، حال در اقتصادی

 ،)شده حفاظت با منابع مثال برای( محیطی سرمایه بر متمرکز کامال تقریبا جوامع موضوع، این

 آسیب میزان همان به ،)اجتماعی همزمان طور به و( اقتصادی سرمایه صرف در است ممکن

 سرمایه خود از بیش سرمایه سه اجزای میان روابط که کند تاکید می مسئله این .باشند پذیر

 معناست سرمایه بدین سه میان وابستگی از باالیی درجه حالیکه در .دارد اهمیت تنهایی به ها

 بدین و باشد تاثیرگذار نیز ها سرمایه سایر بر تواند می ها سرمایه از یکی در دخالت گونه هر که

 های ویژگی همه که هستند جوامع از اندکی تعداد تضعیف نماید. تنها را آوری تاب وسیله

 میزان همان به و باشد یافته توسعه حد باالترین شان تا محیطی و اجتماعی اقتصادی، سرمایه

 باالترین حد که معناست بدان این .هستند عملکردی تک کامال که هستند اندکی نواحی تنها

 "آل ایده حالت" یک صورت به باید و بیاید دست به جامعه یک در هرگز تواند نمی آوری تاب

 بیش وابستگی مثال، برای( پذیری آسیب های برخی ویژگی نیز آور تاب جوامع غالبا .شود دیده

 را )در جامعه شده تولید ثروت نامتناسب توزیع خارج، به مهاجرت درآمدی، منبع یک بر حد از

 به حد از بیش وابستگی با مثال برای جوامع پذیرترین آسیب حتی بالعکس، .گیرند برمی در

 آوری، تاب های ویژگی برخی از است ممکن اجتماعی ضعیف، سرمایه یا کشاورزی محصوالت

 .باشند برخوردار یافته توسعه نسبتا اقتصادی سرمایه نظیر

 مقیاس و ساختار که جهانی اجتماعی روابط تسریع فضا، -زمان فشردگی با شدن جهانی

 به جهانی سطح در عملکرد با را محیطی و اقتصادی،اجتماعی فرایندهای عنوان به انسانی روابط

 به جهانی شدن بنابراین .کند می تعریف و داده قرار تاثیر تحت بومی یا ای منطقه مقیاس جای

 جوامع تمامی تقریبا قرارگیری و جغرافیایی فضاهای میان فزاینده جهانی اقتصادی ارتباطات

 یکسان فزاینده الگوهای با مرتبط فرایندهای و و پولی مالی پیچیده های جریان میان در بومی

 هماهنگ سازی با شدن جهانی .است مرتبط جهانی بستر در قرارگیری و اقتصادی ارتباطات

 جوامع اختالالت .است همراه مختلف های فرهنگ انسانی و فرایندهای سازی یکپارچه و جهانی
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 نظیر است آرام آغاز در که اختالالتی با معموال و دارد متعددی دالیل شدن با جهانی مرتبط

 سرمایه بر تاثیر با ها جریان یا یا مدها خرید ترجیحات در تغییر جهانی، معامالت در تغییرات

 جوامع نیست و با همسان وجه هیچ به شک بدون سرمایه گسترش اما .است همراه اقتصادی

 بحران .اند شده هستند، احاطه مواجه متنوعی بسیار های فرصت و ها چالش با که ای محلی

 همه تقریبا حاضر حال در که نمود تاکید حدودی تا ۲008  سال از حاضر جهانی اقتصادی

 "بعید" نسبتا اواخر این تا که مشابهی اقتصادی فرایندهای با )ترین دوردست حتی( جوامع

 تاب بر شدن توسط جهانی شده تحمیل "گذار گذرگاه" نتیجه در .هستند مواجه شد، می فرض

 موثر گیری تصمیم های فرصت اینکه به توجه با- متعدد جوامع در مختلفی های روش به آوری

 و گیرد می قرار جهانی داری سرمایه سیستم در تدریجی صورت به جوامعی که در آوری تاب بر

 بومی مجددا جوامع در )آوری تاب کاهش هم و افزایش در هم( دهند می گسترش را ها فرصت

 (۲01۲)ویلسون.گذارد. می تاثیر- شده فراجهانی و جهانی شده، سازی

 تحقیقروش -۳

موضوعی کیفی است و نیاز به حضور محقق و کار  اجتماعفرهنگی در یک  آوریتاببررسی 

ی میدانی استفاده کرده هامیدانی دارد.با توجه به مشخص بودن میدان تحقیق محقق از روش

ی تحقیق آمده از حضور میدانی و با توجه به رویکرد تحلیل هااست.مطالبی که در بخش یافته

مقیاس بدست آمده است.در این بررسی از تکنیک مشاهده و پرس و جو استفاده شد.در عین 

مفهوم در تحلیل مقیاس بوده است. در تحلیل مقیاس  هاحال سعی تحقیق در گنجاندن داده

(. یعنی 11: ۲013استراوس و دوون،(مهم است آوریتابی در بحث جهان-پردازی محلی

محیط زیست از سطح محلی، منطقه ای، -فرهنگ-از سطوح تعامل انسان فرهنگی آوریتاب

ی تحلیل مقیاس مورد کوچک در شناسمورد توجه است.در واقع در بخش روش ملی، جهانی 

با  د.نشان داده شیک محله و اجتماع در مسیر طیفی مفهوم پردازی شده و موقعیت آن پدیده 

توجه به این که اجتماع مورد بررسی در این تحقیق تحت تاثیر عوامل بیرونی شدید جهانی 

نمی توان ن از خود توان تاکید کرد که این اجتماع را بدون درک سطوح بیرومی شدن قرار دارد

 درک کرد.

روستا است که  ۲۵جامعه مورد مطالعه تحقیق شهر فریدونکنار است. این شهر دارای 

اند از: ازباران، شیر محله، مهلبان، بزر  بیشه محله، نوایی محله، بنه کنار، کوچک بیشه عبارت

آباد، اوکسر ال، حسینکال، منقارپی، جزین، کالگر سرا، فرزاد شهر، اسبوکمحله، بی نمد، زاهد

آباد، مالکال، دریاسر. کارگر محله، بخش مرکزی کال، طوله سرا، سوته، فرم، حیدرکال، اسالمکریم
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روستایی ازباران و سوته ی این شهرستان است. دامگاهان برجای مانده و تاب آور شده در منطقه

دامگاهانی است که (  3الی  ۲ بر اساس وجود تعداداندک) قرار گرفته اند. معیار انتخاب نمونه

 توانستند در این اجتماع روستایی تاب بیاورند. 

 پژوهشی هافتهیا-4

دریای است. این شهرستان از شمال با  مازندرانکِنار یکی از شهرهای ساحلی استان فِرِیدون

و  بابیلو از جنوب بیا شیهرهای  محمودآبادمرز با شهر و از غرب هم بابلسر، از شرم با شهر خزر

است با ایین وجیود از لحیاق تقسییمات شهر شده 13۲0کنار از سال است. فریدونهمسایه آمل

بیه بخشیداری  سیاسی تا دهه هفتاد شمسی بصورت دهستان بیوده ودر ایین دهیه از دهسیتان

 است. نیز شهرستان شده 138۶تبدیل و از سال 

بارندگیهای فراوان و زمین حاصلخیز و جلگه ای از قدیم فریدون کنار را به کشتگاه مستعد 

برنج و حبوبات تبدیل نموده است و وجود آبگیرها و آب بندانهای متعدد ، بافت ویژه ی جنگلی 

ی منحصر به فرد زمستانی هات یکی از زیستگاهو آب و هوای معتدل خزری آن را به صور

پرندگان زیبای مهاجر به ویژه درنای سیبری درآورده است ، ارتفاع متوسط این شهر جلگه ای 

 4۲درجه و  3۶متر می باشد و در عرض جغرافیایی  –13از سطح آبهای آزاد جهان حدود 

دقیقه شرقی )منطبق بر ساعت رسمی کشور (  30درجه و  ۵۲دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

 ی این شهر را مشروب می کنند. هاواقع شده است رودهای فری کنار و مالکال زمین

 ی محلی فریدونکنارهامعرفی تاالب -4-۱

ن بین المللی رامسر تاالب شامل مناطق مردابی، آبمانده،  براساس تعریف کنوانسیو

ی مصنوعی یا طبیعی است که به طور دایم یا موقت دارای آب هانمزارهای سیاه و باتالقی، برکه

ساکن یا روان، شیرین یا شور یا نیمه شور هستند  و یا مناطقی ازسواحل دریا که هنگام جذر 

ذخیره سازی آب، حفاظت :عبارتند از هاهمیت تاالب. انباشدمتر ۶از ارتفاع آب در آنها بیشتر 

در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تغذیه سفره  

و تعدیل  هاآبهای زیرزمینی، پاالیش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی

، آبزی پروری (کیفیوکمی)آب و هوای محلی، حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تأمین آب 

بیش از دوسوم از برداشت محصول ماهی جهان به سالمت مناطق تاالبی بستگی دارد، تولید 

محصوالت کشاورزی از طریق تأمین آب و عناصر غذایی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد 

 گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری.لجنی و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
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تاالب ثبت شده درکنوانسیون ۲۲مجموعه تاالب بین المللی فریدونکنار مازندران یکی از 

رامسر درایران است که زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر کمیاب به ویژه گونه درمعرض خطر 

هکتار و درفاصله ای نزدیک به ۵4۲۷این منطقه با وسعتی معادل .درنای سیبری می باشد

ی طبیعی ومصنوعی شامل انواع آب بندانها، هادریای خزر، برخوردار از دامنه وسیعی از رویشگاه

کنوانسیون .ی جنگلی پست خزری استهااستخرها، پناهگاه حیات وحش، مزارع برنج و لکه

آغاز آن در المللی، با تأکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. ترین معاهده بینرامسر قدیمی

کنوانسیون نام خود را از  ( در شهر رامسر ایران بوده که 1349بهمن  13) 19۷1دوم ماه فوریه 

ن معاهده جنبه قانونی یافت.ای 19۷۵این شهر اقتباس کرده است و کنوانسیون رامسر در سال 

المللی و تشویق به استفاده های بااهمیت بینکشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تاالب 1۵8

میلیون هکتار در  1۵0سایت با مساحت کل حدود  1۷00نماید. بیش از ها میخردمندانه از آن

: اند.گرچه نام رسمی کنوانسیونسراسر جهان در حال حاضر در این کنوانسیون به ثبت رسیده

اختصار یا به« عنوان زیستگاه پرندگان آبزیویژه بهالمللی بههای بینکنوانسیون تاالب»

طورمعمول به شود، ولی بهنوشتیه می(« 19۷1ها )رامسیر، ایییران، کنوانسییون تاالب»

 شهرت دارد.« کنوانسیون رامسر»

هر سال به  درنای سیبریآخرین پرنده از جمعیت ایرانی گونه به شدت در معرض انقراض 

گذراند و اول بهار به خانه ییالقیش در شمال روسیه پر ها را در این تاالب میتنهایی زمستان

عدد باقی  4فقط  81آمدند تا سال هر سال به فریدونکنار میکشد. از هزاران درنایی که می

ها دو جوجه درنا را به آنها افزودند تا شاید جمعیت آنها افزایش پیدا روس 83ماند. در سال 

فقط یک پرنده موفق شده از  8۶کند، ولی سال به سال تعداد آنها کمتر شد و از سال 

جرت هر ساله خود از تاالب فریدونکنار به سیبری را های شکارچیان جان به در ببرد و مهاگلوله

 (1390کاظم پور،تکرار کند. )

ی آن همواره هاسواحل جنوبی دریای خزر و بخصوص منطقه فریدونکنار به جهت تاالب

ی زمستان گذرانی پرندگان مهاجر بوده است. از گذشته مردم محلی نوعی هایکی از کانون

در نواحی روستایی فریدونکنار پدید آورده اند. دامگاه نوعی صید  اکوسیستم زراعی به نام دامگاه

باشد که تلفیقی از عناصر معماری روستایی، ابعاد اقتصادی و می سنتی به عنوان معیشت مکمل

توان در آن مشاهده نمود. دامگاه تجلی رابطه متقابل می فرهنگی با مالحظات زیست محیطی را

افع متقابل هر دو طرف است که در طی دو قرن اخیر علیرغم بین انسان و طبیعت با حفظ من

 .اجتماعی تاب آورده است -تمام تحوالت اقتصادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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با هدف فراهم کردن محیطی امن برای زمستان گذرانی پرنده مهاجر  ی فریدونکنارهاتاالب

ه حفاظت شد 13۵۲هکتار در سال 48درنای سیبری با مساحتی برابر با     و در معرض انقراض

نیز  138۲به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت و در سال  13۵4سال  در اعالم شد. این پناهگاه

متر پایین تر از ۲0با ارتفاع  مورد  نظر بین المللی به ثبت رسید. منطقهی هادر فهرست تاالب

درجه ۲0سطح دریاهای آزاد که درجه حرارت و بارندگی متوسط سالیانه آن به ترتیب برابر با 

 یالملل ینب یهاتاالبمیلیمتر و اقلیم آن خیلی مرطوب معتدل است. 1000سانتیگراد و 

نج و در زمستان کشت بر یهستند که در تابستان برا یکشاورز یهایندر اصل زم یدونکنارفر

مانند  یخوراک یهاپرندگان )با تمرکز بر گونه یسنت یدص ی)قرم( در آمده و برا یشبه صورت ا

از مهرماه تا آخر  بومیبا استفاده از دانش  هاتاالب ینشوند. امی اردک سرسبز و خوتکا( استفاده

 هستند. یآبز هاگونه پرنده ۵0از  یشب یزمستانگذران یستگاهاسفند ماه ز

 های فریدونکنارآوری فرهنگی در تاالبتاب و آسیب پذیری هاچالش -4-2

عاملییت در فرهنیگ و  آوری فرهنگیی؛ نقیشطورکه مشاهده کیردیم در مفهیوم تیابهمان

بخشییدن بیه اجتماع نقیش بنییادی دارد. در واقیع کنشیگران در سیاختار اجتمیاع بیرای تداوم

معیشیتی دخالیت داشیته و نقیش بیازیگری دارنید. عاملییت و  -اکولیوژیکی بوم و حیوزهزیست

کننید. هان اسیتفاده میبخشیدن به دامگاهکنشگران بومی از منابع و مراجع فرهنگی برای تداوم

هایی که تغییرات و تحوالت رخ داده شده استمرار یابنید از شوک کنار توانستهفریدون هاندامگاه

آورده  تیاب زیسیتاخیر موج جدیدی از شوک و فشار بر ایین بومدهه آورند، اما در دوسه و تاب

تواننید تحمیل عاملییت را کیه کنند که تیا جیایی میصورت ساختاری عمل میوارد شده که به

دهنده این امیر اسیت: قولی از یک فرد بومی نشانهان بوده تأثیر بگذارند. نقلبخش دامگاهتداوم

 قول آمده؛نقل دراین

هان را شود و تعیین تکلیف کند ما این دامگاه هرفردی بیاید وارد روستا و دامگاه چهچنان"

هان مراقبت دانیم که چگونه ازاین دامگاهگفت ما خود میازبین خواهیم برد. او در ادامه می

 "اند.را برای ما باقی گذاشتهمان آنکنیم زیرا پدران

هیان افیزوده شیده کیه خطیرات اعف بر دامگاهشواهد نشان از این امر دارد که فشارهای مض

ها و تهدیدات بار آورده و بر تهدیدات از نوع تازه بر دامگاها افزوده است. این چالشجدیدی را به

بار تواند پیامیدهای نیاگواری را بیهساختاری با تصاویر نشان داد که می توان در چند مؤلفهرا می

 بندی کرد:توان به چند عامل ساختاری زیر تقسیمها و تهدیدات را میآورد. این چالش
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 .ساختار بوروکراتیک )مدیریت و دستکاری( -1

 .ساختار قدرت )اشکال جدیدی از قدرت(-۲

 .ی اقتصادی(هامعیشت )کاالیی سازی، خصوصی سازی، دشواری-مصرف-ساختار بازار-3

 .ساختار توریسم و گردشگری )فروش برای پول بیشتر (-4

 ر نشینی و جادهای بین شهریگسترش شه-۵

 اند.کنار شدههان فریدونشدت منبع تهدیدات دامگاهاین عوامل ساختاری در دو دهه اخیر به

 ساختار بوروکراتیک )مدیریت و دستکاری( -4-۳

هان در توان شواهدی از واردکردن عاملیت بومی و تعریف دامگاهدر ساختار بوروکراتیک می

دهی و کنترل وضعیت صید توسط کرد. برگزاری جلسات ساماننظام اداری را مشاهده 

توان دخالت ساختار بوروکراتیک در کل حفاظت محیط زیست را میهایی چون ادارهسازمان

 کنار دانست.هان فریدوندامگاه

ورود و مداخلیه سیاختار  تیوان حیوزهکنار را بیاز میهای فریدوندهی تاالبهای سامانطرح

هیای کردن تاالبنوعی با بوروکراتیزههای اخیر بهها دید. در واقع در سالکردن تاالببوروکراتیزه

آوری فرهنگی اثرات و پیامدهای منفیی تواند در تعریف تابایم که میکنار مواجههبومی فریدون

بار آورد. گرچه ساختار بوروکراتیک سعی در حفظ پرندگان دارد امیا عیدم تشیخیص ماهییت به

چنین،فقیدان اطالعیات در بخشیدن بیه آن و هما و نقش عاملیت بومی در حفظ و تداومهتاالب

این ساختار بروکراتییک بیا میداخالتی در تواند تأثیرمنفی بگذارد.علل افزایش شکار پرندگان می

میشیده تیاثیر آوریتیابشود و بر تداوم این سنت می وارد حوزه مدیریت سنتی هاحوزه تاالب

رسد که در سالهای اخیر حوزه نفیوذ سیاختارهای بروکراتییک بیر اجتماعیات می رگذارد. به نظ

 بومی بیشتر شده است.

 ساختار قدرت )اشکال جدیدی از قدرت(-4-4

توانید در بر ساختار بوروکراتیک؛ در ییک دهیه اخییر واردشیدن سیاختار قیدرت را میعالوه

شمسیی برخیی از  1390طیی اواییل دهیهکنار مؤثر باشد. های فریدونآوری فرهنگی تاالبتاب

 اند.ها بازدید کردههای سیاسی کشور از این تاالبشخصیت

ای از این بازدید با توجه به عوامل و تهدیدات ذکرشده در موارد باال باید اذعان کرد که نمونه

 هایدر منطقه تاالب ازبیاران دیید. او در گفتیه 1393توان حضور وزیر دادگستری در سالرا می

را مطرح کرده بود که: مسؤولین حفاظت محیط زیسیت نبایید اجیازه تجیاوز بیه  خود این قضیه
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کنار از طریق ساختار قیدرت: های فریدونحریم این پرندگان را بدهند. در مجموع نگاه به تاالب

های بوروکراتییک جای تأکید بر عاملیت تاریخی افراد بومی بیر عاملییت سیاختارها و سیازمانبه

تحرییک روزنامیه  ها توجیه شیود.آوری فرهنگی در تاالبتاب که به ریشه اینهند بدون آندمی

بی تیاثیر  هاایت تاالب آوریتابنگاران و طرفداران محیط زیست هم در به تهدید کشیده شدن 

را از حالت انزوای  هاکنند اما تاالبمی این عوامل برای طرفداری از پرندگان سعینیست. گرچه 

چنیدان  هیاکشدند.به عنوان مثال تا یکی دو دهیه قبیل، رسیانه ای شیدن تاالبمی بیرونخود 

آگاهی کمتر وجود داشت، اما با رسیانه ای شیدن و  هاگسترده نبود و نسبت به وجود این تاالب

حضور مداوم این عامالن در این مناطق به نوعی به صورت غیر مسیتقیم بیر تهدیید آن افیزوده 

 شده است. 

 معیشت-مصرف-ساختار بازار-4-۵

کنار هیای فرییدونآوری فرهنگیی تاالبای که امروزه بر تیابهای و تهدیدات عمدهاز چالش

گرایی و اهمیت روند بیازار در اقتصیاد بیومی بیوده اسیت. بیازار سازد؛ رشد مصرففشار وارد می

 ی بخیشگرایشیدت وارد شیده و مصیرفمصرف و اهمییت پیول در زنیدگی امیروزین میردم به

تأثیرگذار مناسبات اجتمیاعی گردییده اسیت. ایین عامیل همیراه بیا وضیع نامناسیب اقتصیادی 

هییای رویییه پرنییدگان در تاالبسییمت شییکار بیخانوارهییای روسییتایی وزنییه صییید سیینتی را به

های جدید شکار پرندگان و افزایش آن باعث نگیاه کنار سوم داده است. استفاده از روشفریدون

 ها گردید.فی به این تاالببازاری و مصر

شیدت در تخرییب و اهمیت پول در زندگی اجتماعی افراد روسیتایی به گرایی و نقشمصرف

های نوین شکار پرندگان ها نقش دارد. در دو دهه اخیر شاهد گسترش تکنولوژیآوری تاالبتاب

هیا را نشیان چالشصورت سیاختاری تیأثیر آن و وجود بازار فروش برای این پرندگان بوده که به

ها و هیا و پرنیدگان در رسیانهمختلفی که در ارتبیاط بیا تاالب های اخیر واژگاندهد. در سالمی

آوری تأثیرگذار تواند بر تابشده میهای اجتماعی و غیره نسبت به شکار پرندگان برجستهشبکه

کشیتار »، «ه پرنیدگانقتلگا»، «صید غیرقانونی»، «شکارچیات مختلف»باشد. استفاده از واژگان 

، و واژگان دیگر نشان از ورود ساختار بازار و «های غیرقانونیروش»، «صید غیرمجاز»، «پرندگان

فروشیان و اسیتفاده از تیوان دید.گسیترش بیازار پرندهگرایی در زندگی اجتماعی افرادمیمصرف

نهیاد را وارد مردم هایسیازمان رویه هم سیاختار بوروکراتییک و هیمصورت بیتورهای هوایی به

 ها و نهادهایی چون استانداری، فرمانداریعنوان مثال سازماندخالت دراین عرصه کرده است. به

های طرفیدار محییط زیسیت کنار، شورای تیأمین و نهیاد انتظیامی و سیازمانفریدون شهرستان
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آوری کنار و جمیعهیای فرییدوندهی دامگاهجلسات و مصوبات متعیددی را درخصیوص سیامان

دخالت ساختار بوروکراتیک بیوده  دهندهاند: این ورود تنها نشانتورهای هوایی وارد مذاکره شده

هیای آوری فرهنگیی تاالبگرایی درخصیوص تیاباز تهدید سیاختار بیازار و مصیرف بلکه نشان

 دهد.گنار میفریدون

 ساختار گردشگری -4-۶

هیای آوری فرهنگی اکولوژیکی تاالببر تابشدت هایاخیر بهعامل اصلی و مهمی که در سال

کند، گسیترش توریسیم و گردشیگری در مازنیدران اسیت. سیاختار وارد می کنار خدشهفریدون

همان شدت بر تواند در پویایی اقتصادی و فرهنگی نقش ایفا کند، بههمان قدر که میبه توریسم

تنها بر فرهنگ بیومی مازنیدران نه تخریب فرهنگ بومی تأثیرگذار است. گردشگری در مازندران

جیال باعیث رونیق بیازار بوم استان تأثیرگذار بوده و درعینتأثیر منفی گذاشته و حتی بر زیست

خرید پرندگان توسط گردشگران گردییده اسیت. وجیود ایین بیازار پررونیق خریید پرنیدگان در 

فیراد بیومی میؤثر بیوده رویه پرندگان توسیط اکنار توسط گردشگران بر صید و شکار بیفریدون

های هیوایی، گیذر و های جدید شکار یا صید پرندگان از طریق تصب دامهای و روشاست. شیوه

شعاع قرار داده است. با توجه به عوامل و تهدیدات ذکرشده های سنتی صید را تحتکرس؛ شیوه

تماعیات بیومی در موارد باال باید اذعان کرد کیه اگرچیه بیا تحیوالت میدرن و انتقیال آن در اج

هیا و افراد بیومی رقیم خیورده اسیت و ایین اجتماعیات از ظرفیت هایی توسط عاملیتآوریتاب

های فرهنگی اجتماعی برای حفظ و سازگاری سیستم اکولوژیکی معیشتی های سیستمپتانسیل

 آوری درحیالهای اخیر عوامل ساختاری دیگری از برخورد ایین تیاباند، اما در سالتالش کرده

هییان هییا و دامگاهچییه بییر اجتماعییات بییومی ازجملییه تاالبفشییار وارد کییرده اسییت. در واقییع آن

رود. تیدریج از دسیت مییها بهشود نقش عاملیت بومی و نقش بازیگری آنکنار وارد میفریدون

هیای مبتنیی بیر سیازگاری و آوریتوان نوعی مدرنیته مضاعفی دانسیت کیه تاباین فشار را می

هیای رو سیاخته اسیت. تاالبهای سینتی در شیرایط میدرن را بیا چیالش روبیهمتحلیل سیسیت

شیمار های درحال چالش و فشار مدرنیته مضاعف بهآوریای از تابتوان نمونهکنار را میفریدون

های اجتمیاع بیومی را تضیعیف هیاو پتانسییلتیدریج ظرفیتآورد که عوامل ساختاری متعدد به

دهید کیه تواند ماهیت خیود را از دسیت آوری زمانی میرسد که تابر مینظگونه بهکند. اینمی

  قرار گیرد. بازیگری خود را از دست داده و در چارچوب بازار و مصرف عاملیت بومی نقش
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 گسترش شهر نشینی و جادهای بین شهری -4-۷

اعم از های اخیر تقریبا تمامی کشورهای جهان، رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه

توسعه یافته و در حال توسعه را با مشکالت جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها 

الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در های شهرسازی را به طور وسیعی تحتسیاست

محیطی جوامع نقش اساسی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیستتشدید چالش

است. در جهان امروز رابطه جامعه انسانی و محیط طبیعی تحت تاثیر پدیده شهرنشینی داشته 

ای که دارای خصلت جهانی و کلی بوده و دائما روبه و توسعه شهری قرارگرفته است. پدیده

های ویژه در تمدن باشد. شهرنشینی و توسعه شهری را بدون شک، یکی از جنبهافزایش می

ت شدید روستائیان به شهرها، سبب رشد و گستردگی محدوده شهر و دانند، مهاجرجدید می

فطرس محمد حسن و  .1389)زنگنه.عظیم و انبوه جمعیت شهری شده است توسعه 

 .(1390دیگران،

اخیر رشد و گسترش قابل توجهی را تجربه کرده است  ی هادههاز جمله شهرهایی که در 

وناهماهنگ این شهر از یک طرف موجب از بین رفتن .گسترش بی رویه استشهر فریدونکنار 

ی جبران ناپذیری را به این هاو اراضی کشاورزی مرغوب پیرامون شهر گشته و خسارت هاباغ

یی در هامنابع تجدید ناپذیر وارد ساخته و از طرف دیگر موجب ناهماهنگی وعدم تعادل

و تجهیزات این شهرشده است. و  فضایی شهر و نارسائی در تأسیسات -بخشهای مختلف کالبدی

عالوه بر اینکه  بدنبال آن مشکالت زیادی را برای شهروندان و مدیران شهری پدید آورده است .

ی منطقه گذاشته هاشهر فریدونکنار به صورت افقی در حال گسترش است، که تاثیری بر تاالب

 کمربندی سیر جادهتوان باز شدن ممی است. از عوارض دیگر این گسترش شهر نشینی را

ازآن در سالهای اخیر دانست که تهدیداتی برای دامگاهان  به همراه  ناشی اثرات و فریدونکنار

 شده است. کشاورزی اراضی تدریجی داشته و باعث تغییرکاربری

 هافرهنگی تاالب آوریتابی حاصله از هافرصت -4-8

هیای بیومی ایجیاد کیرده منجیر بیه تغیییرات تحوالتی که مدرنیته بر اجتماعیات و فرهنگ

هیای سیمت بحثهیای توسیعه بهای دراین جوامع شده است. در چنید دهیه اخییر تئوریریشه

ای در همین جهت بحیث توسیعه پاییدار از اهمییت وییژهشود؛ بهریزی میپایداری جوامع طرح

آوری امرذاتیی های تیابدلیل پتانسیلدیده است. برخی از جوامع بهگفتمان توسعه برخوردار گر

گرایی، فشارهایی که دگردیسی مدرنیتیه، شهرنشیینی، مصیرف پایداری را در خود دارند. با همه

از  هیای اجتمیاعی؛ بیر بسییاریشدن کنشو بازاری شدن و نئولیبرالیسمشدن و ماشینیصنعتی
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های گییذارد، پایییداریملییی تییأثیر می ای وحتییینطقییهم -هییای بییومیاجتماعییات و فرهنگ

حال فشیارهایی دهد. بااینمند تطبیق میهای قدرتآورنده؛ نشان از استراتژیبومهای تابزیست

کند و مکانیسم سیاختارمندی کیه در خیود که مدرنیته مضاعف با قدرت و توانایی که اعمال می

آوری پایداری طبیعیی را در تاب که از طریق ذاتای ها و جوامع محلیبومدارد؛ حتی آن زیست

رسد نئولیبرالیسیم دوسیه دهیه اخییری کیه در نظر میتوانند در امان بمانند. بهخود دارند نمی

کنید، نیوعی دیگیری از تدریج به اغلب جوامیع اشیاعه پییدا میجهانی شکل گرفته و به سیستم

را گیذارد کیه تیأثیرات آنمی ی بیه نمیایشصورت سیاختارشدن بهمدرنیته را در فرایند جهانی

های جدییدی را بیرای توان فرصیتحال میهای ذکرشده در باال دید. اما بااینتوان در چالشمی

آوری این اجتماعات درنظر گرفت که پایداری طبیعی اجتماعات بومی محلی کیه از طرییق تیاب

 توان دراین عناوین ذکر کرد:ها را میاند، را استمرار بخشید. این فرصتتداوم یافته

 آوری فرهنگی باید تأکید داشت.عنوان بازیگر تابعاملیت بومی را به نقش -1

 ریزی کرد.ای برنامهآورنده را با نگاه موزهعناصر تاب -۲

شیود را درنظیر گرفتیه می عنوان تهدید و چیالشعوامل ساختاری ذکرشده که اغلب به -3

 تعدیل کرد.

عنوان تواند بییهپایییدار و نقییش و محوریییت اکوتوریسییممیگفتمییان توسییعه گردشییگری  -4

 کردن فشار مدرنیته مضاعف درنظر گرفت.راهبردی برای کم

اجتماعی همواره وجیود  ها نقش سرمایهمحلههای اجتماعات بومی و زیستآوریدر تاب -۵

توانید فرصیتی بیرای های اجتماعی و حفیظ و تیداوم آن میسرمایه دارد؛ شناسایی این

  هان( باشد.ها)دامگاهمحله -بومهای فرهنگی برای حفظ زیستآوریتمرار تاباس

آوری مضیاعف توانید در تیابهیای فرهنگیی میآوریبخشی بیه خیود آن تاببار هویت -۶

 ها بسیار حیاتی باشد.محله -بوماجتماعات بومی و زیست

 عنوان منبع درآمد جایگزین بسیار مناسب است.به اکوتوریسم نقش -۷

آوری فرهنگیی و گرفتن و تهدید بر تیابچالشجاکه عوامل تأثیرگذار امروزین در بهازآن -8

آوری پاییداری ایین تیاب هان مهیم اسیت بایید بیهها و دامگاهاکولوژیکی معیشتی تاالب

سمت و سیوی های توسعه پایدار باید بهدلیل است که یکی از برنامههمیناندیشیدند. به

 دهی شود.ن اجتماعات و فرهنگ سومهای دروآوریتاب
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 گیریبحث و نتیجه -۵

 آوریتابتنگنای جهانی شدن بر 

هیایی را منتشیر اجتمیاعی پژوهش -آوری فرهنگییبسیاری از محققانی کیه در میورد تیاب

 متقابل و تعامل میان آوری یک فرایند طوالنی کنشاین موضوع هستند که تاب اند، موافقکرده

روشیدن بیا فشیار بیوده اسیت. مشخصیات محییط محیط زیسیت او بیرای روبه عاملیت بومی و

)توسییگننت،  آوری فرهنگی بسیار ضیروری اسیتاکولوژیک و فرهنگ برای حمایت فرایند تاب

هایی تواند میدلبوم در فرایند تاریخی داشته است می(. فرهنگ تأثیر کنشی که با زیست۲004

ای که دارد از ییک کنار با سابقه تاریخیامگاههای فریدونآوری داشته باشد. دبرای موفقیت تاب

سنت قوی برخوردار بوده که از قالب فرهنگ توانسته مدلی را بیرای عاملییت طراحیی کنید تیا 

به عنوان یک منبع معیشتی برای افراد بومی نقیش  هاندامگاهبیاورد. این  بتواند تا به امروز تاب

منبع فرهنگی مبتنی بر زیست بیوم خیود را تیداوم بخشییده اساسی داشته است و در تلفیق با 

ای کیه داشیته دلیل سینت دیرینیههان بیهبومی در دامگاهزیست -است. منبع و مرجع فرهنگی

 بخشی بیرای افیراد بیومی بیوده اسیت. در واقیع بایید سیسیتمدارای سیستمی از معنا و انسجام

آل دانسیت کیه در درون آن عناصیری از اجتماعی این اجتمیاع بیومی را نیوعی اییده -فرهنگی

همکیاری،  ارزش، سیرمایه، داراییی، اطالعیات، همییاری، تجارب، مهارت، نگرش، دانیش، زبیان،

بری، صبروشکیبایی، ارتباطات غیرکالمی، و غیره وجود دارد.این عناصیرمنبع گروه، سهمهارمونی

ی، فشیار و اخیتالالت حفیظ، ظرفیتی است که اجتماع محلی را دربرابر تغییرات، شوک، دشیوار

هیان معیشیتی در دامگاه -اکولیوژیکی آوری فرهنگیی در حیوزهسازد. تیابکند و سازگار میمی

ها آوریکنار محصول چنین استراتژی و مدیریت و مکانیسمی است. اما در بیان انواع تابفریدون

مجدد ببیند. این آسیب  بعناصری آسی تواند تحتها میآوریتابباید اشاره داشت برخی ازاین 

توان در مدرنیتیه مضیاعفی جسیتجو کیرد کیه عناصیر سیاختاری را وارد سیسیتم مجدد را می

ایییم عناصییر طورکییه دراییین مقالییه نشییان دادهکنیید. همانآوری میاجتمییاعی تییاب -فرهنگییی

 تواند شوک و فشارشدت میمصرف و گردشگری به -ای چون بوروکراتیک، قدرت، بازارساختاری

که آوری فرهنگیی وارد سیازد. ایین ییک چیالش و تهدیید جدیید اسیتمجددی را بر بدنه تیاب

را در میدل تحلییل مقییاس کند که باید جواب آنآوری فرهنگی را وارد مرحله جدیدی میتاب

توانید عوامیل تهدیید را نشیان دهید امیا تنهیا نیوعی جستجو کرد. گرچه این میدل تحلییل می

رسید نظر میدهد: بهرا نشان میهای آنکه چالشکردن یک پدیده استکالبدشکافی از برجسته

کنار اسیتحکام هیان فرییدونها و دامگاهآوری فرهنگی را در تاالبکه تداوم مضاعف تاببرای آن
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اندز پاییدار کمیک گرفیت. در واقیع بیا واردکیردن چشیم بخشید باید از رویکرد تئوریک توسعه

شیرطی کیه بیر شیده بهریزیدهی برنامهعنوان نیوعی سیازمانار بهفرهنگی برمبنای توسعه پاید

زیسییتی تییوان از منییابع و مراجییع فرهنییگ بومشییده خدشییه وارد نسییازد، میآوریفرهنییگ تاب

آوری فرهنگیی اسیتفاده شده برای تداوم مضاعف تابدهیهای دقیق سازمانطرف و برنامهازیک

هیا و جدییدی از چالش فرهنگیی باشید کیه مرحلیه آوریتواند فرصتی بیرای تیابکرد. این می

 را باید در تنگنای جهانی شدن جستجو کرد. هاچالشاین کند.تهدیدها را تجربه می

 منفی یهاجنبه یک اجتماع بومی نامطلوب بدانیم، آوریتاب با ارتباط در را شدن اگرجهانی

 سرمایه میان فزاینده تعامل به توجه با اجتماعی سرمایه و جامعه یکپارچگی دادن از دست اش

 به درگذشته که محلی سطوح میان "افقی"تعامالت  اینجا، در .است جهانی یکپارچه گذاران

 "عمودی" تعامالت با شدمی منجر جامعه اعضای میان پیوندها و قوی اعتماد گیری شکل

 حالی در شده، تر گسترده باجهان گذاران سرمایه ارتباطات که صورتی به. است شده جایگزین

برخی از عناصر درونی جهانی   .شودمی نادیده گرفته غالبا محلی جامعه سطح ارتباطات که

 اجتماعی اقتصادی، سرمایه پاشیدگی ازهم به محلی، در  سطح  "تماس تضعیف"دلیل شدن به

 دراین  .گرددمی منجر محلی جوامع شوند و به تضعیف کردن قدرتمی منجر محیطی و

 )شهری یا روستایی جامعه مثال برای(  رودمی فراتر جغرافیایی ازسطح  "جامعه تعامل "جوامع

 یا مجازی  "اینترنتی جوامع "جهانی، "اقتصادی جوامع"نظیر "مجازی"مکان بی با جوامع و 

 محیطی، سرمایه فقدان . گرددمی جایگزین  جغرافیایی، نظر از پراکنده عاملین یهاشبکه

فرایندها در مرحله گذار در عصر  این با مرتبط ویژه مشکل عنوان اقتصادی بهاجتماعی و 

ی هارسد که تاالبمی اجتماعات محلی دارد. به نظر آوریتابجهانی شدن تاثیر بسزایی بر 

دهد می ی خود را از دستهافریدون کنار در یک فرایند گذاری وارد شده است که انواع سرمایه

 خود را از دست دهد. آوریتابو شاید با فشار بیش از حد عوامل درونی جهانی شدن 
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