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مهدی زند بصیری1* و مهدی پورهاشمی2 

اســت.  متفــاوت  یکدیگــر  بــا  ایــن دو سیســتم  سرچشــمه 
سیســتم های دانــش ســنتی از ســنت ها و باورهــای مــردم نشــأت 
می گیرنــد، امــا سیســتم های دانــش علمــی از آزمایش هــای 
ــردازی  ــا فرضیه پ علمــی و تحقیقــات منظــم از ســیکل مشــاهده ت
ــز  ــع نی ــی مناب ــد. در برخ ــمه می گیرن ــا سرچش ــون نظریه ه و آزم
دو  بــه  دانــش  تقســیم بندی  به صــورت  را  تقســیم بندی  ایــن 
ــنتی  ــش س ــمی )Formal knowledge( و دان ــش رس ــاخه دان ش
)Traditional knowledge( معرفــی کرده انــد کــه در مقایســه بــا 
تقســیم بندی پیشــین می تــوان دانــش رســمی را دســتاورد سیســتم 
دانــش علمــی معرفــی کــرد. دانــش رســمی یــک دانــش مکتــوب و 
ــا  ــه ب دســتاورد فعالیت هــای دانشــگاهی و آزمایشــگاهی اســت ک
ــف  ــته های مختل ــوع در رش ــای متن ــا و آزمون ه ــام آزمایش ه انج
ــز  ــت در مراک ــل فعالی ــمی حاص ــش رس ــد. دان ــت می آی به دس
ــام روش  ــی به ن ــول خاص ــت و از اص ــگاه ها اس ــی و دانش تحقیقات
ــا و  ــر از ارزش ه ــر متأث ــن روش کمت ــد. ای ــروی می کن ــی پی علم
ســنت ها اســت و بــا هــدف کنتــرل طبیعــت در مراکــز علمــی تولیــد 
ــنتی  ــش س ــاه ولی، 1382(. دان ــی و ش ــری اردکان ــود )امی می ش
ــت.  ــت اس ــا طبیع ــل ب ــاس کام ــمی، در تم ــش رس ــاف دان برخ
دانــش ســنتی، آگاهــی و دانش هــای گروهــی از مــردم در تمــاس 
و نزدیــک بــه طبیعــت اســت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال 
می یابــد )پناهــی، 1381(. دانــش ســنتی دارای نوعــی نظــام 
طبقه بنــدی بــرای مســئله های محیط زیســتی و منابــع طبیعــی 
اســت کــه آزمایشــگاه آن طبیعــت و پژوهشــگران آن، جوامع محلی
ــارب  ــتاورد تج ــنتی دس ــش  س ــتند. دان )Local residents( هس
ــود  ــی به وج ــتری طبیع ــه در بس ــت ک ــی اس ــون و خطای و آزم
ــاپ زن و  ــردم دارد )پ ــتارهای م ــا و ایس ــه در باوره ــده و ریش آم
ــوده  ــدی ب ــم  چندبع ــنتی دارای مفاهی ــش  س ــزه ای، 1385(. دان هم
ــر و  ــیقی، هن ــد موس ــف مانن ــای مختل ــده آگاهی ه و ارتباط دهن
ــنتی  ــناختی س ــش  بوم ش ــت. دان ــان اس ــی زم ــناختی در ط بوم ش
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مقدمه: مفهوم دانش
پژوهـش  ادبیـات  در   )Knowledge( دانـش  باعنـوان  آنچـه 
درک  و   )Awareness( آگاهـی   از  مجموعـه ای  گرفتـه،  شـکل 
)Understand( از پدیده هـای مختلـف جهـان هسـتی اسـت کـه 
 ،)Facts( می تـوان آن را سیسـتمی متشـکل از مؤلفه هـای حقایـق
و   )Descriptions( مطالـب  تشـریح   ،)Information( اطاعـات 
مهارت هـا )Skills( درنظـر گرفـت کـه از راه هـای مختلـف تجربه، 
آزمایـش و آموزش به دسـت می آیند. شـکل 1، یک مدل سیسـتمی 
به مفهـوم دانـش را نشـان می دهـد. همان گونـه کـه در شـکل دیـده 
می شـود، آمـوزش، آزمایـش، تجربـه و اطاعات گذشـته، ورودی 
سیسـتم دانـش محسـوب شـده و حقایـق، آگاهی هـا و اطاعـات 
جدیـد، دسـتاورد یـا خروجـی ایـن سیسـتم اسـت کـه اطاعات 
خروجـی به صـورت پیوسـته بـه ورودی سیسـتم پس خورانـده یا 

می شـوند.  )Feedback( بازخـورد 

سیستم های مختلف دانش
بــه  کلــی  طبقه بنــدی  یــک  در  دانــش  سیســتم های 
 Traditional( ســنتی  دانــش  سیســتم های  دســته  دو 
علمــی دانــش  سیســتم های  و   )knowledge systems

)Scientific knowledge systems( تقسـیم بندی می شـوند. 

شکل 1- مدل سیستمی دانش
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مفاهیــم   دارای  ســنتی  دانــش  
چندبعــدی بــوده و ارتبــاط   دهنــده 
ــد موســیقی،  آگاهی هــای مختلــف مانن
هنــر و بوم شــناختی در طــی زمــان 
بوم شــناختی ســنتی  دانــش   اســت. 
ــه  ــنتی اســت ک ــش س ــاخه ای از دان ش
اطالعــات به دســت آمــده از دانش هــای 
مرتبــط بــا طبیعــت و محیط زیســت را 

دربــر می گیــرد.

)Traditional Ecological Knowledge: TEK( شاخه ای از دانش 
سـنتی اسـت کـه اطاعـات به دسـت آمـده از دانش هـای مرتبـط بـا 
 .)Siiskonen, 2007( طبیعـت و محیط زیسـت را دربـر می گیـرد
 Traditional Forest Related( دانـش سـنتی مرتبـط بـا جنـگل
بوم شـناختی  دانـش  شـاخه های  از  یکـی   )Knowledge: TFRK
 )Indigenous knowledge( سـنتی اسـت. اصطاح های دانش بومی
و دانـش سـنتی )Traditional knowledge( متـرادف بـا یکدیگـر 
بـه کار بـرده می شـوند، اگرچـه برخـی منابـع، روش هـای سـنتی را 
بـرای سـطوح گسـترده و دانش هـای بومی را بـرای مناطـق محلی و 

دورافتـاده بـه کار می برنـد )پناهـی، 1381(.

دانش سنتی مرتبط با جنگل
از  اســتفاده  جنگل هــا  مدیریــت  در 
سیســتم های دانــش ســنتی و دانــش علمــی 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــته م ــای گذش در دهه ه
گرفتــه و تــاش شــده تــا جایــگاه هــر یــک 
از دو سیســتم مشــخص شــود. سیســتم های 
دانــش ســنتی در جنــگل و مســائل مرتبــط 
ــی  ــا عنوان هــای مختلف ــا بوم شناســی آن ب ب

ــه: ــده اند  ازجمل ــی ش معرف
الف( دانش  بوم شناختی سنتی

)Traditional Ecological Knowledge: TEK(
)Indigenous Knowledge: IK( دانش بومی )ب

)Local Ecological Knowledge: LEK( دانش بوم شناسی محلی )ج
)Indigenous Technical Knowledge: ITK( ــی ــی بوم ــش فن د( دان

ر( دانش سنتی مرتبط با جنگل
)Traditional Forest Related Knowledge: TFRK( 

در بین موارد فوق، دانش سنتی مرتبط با جنگل )TFRK( کامل ترین 
سنتی  واژه  نخست  درجه  در  است.  پژوهش  ادبیات  در  اصطاح 
)Traditional( یک واژه بسیار پرمعنی و عمیق است. این واژه دربرگیرنده 
مردم  تعامات  تمام  در   )Historical continuity( تاریخی  استمرار 
بوم شناسی محلی  دانش  نمونه، در اصطاح  به عنوان  است.  و طبیعت 
)LEK(، دانش بر ویژگی های محلی مانند بهره برداری محلی از منابع 
متمرکز می شود )Valipour et al., 2014(، اما واژه سنتی بر مفاهیم 
عمیق تری مانند ترکیب تاریخ، فرهنگ و اجتماع و نقش انباشتی بودن 
)Cumulative role( این دانش متمرکز می شود؛ به این مفهوم که این دانش 
دستاورد تجمیع شده و پاالیش شده دانش های جوامع در گذر زمان است.
در درجـه دوم، واژه مرتبط )Related( بر ارتباطات بین انسـان و 

محیـط تمرکـز دارد. ارتباطـات در اکوسیسـتم ها هماننـد جریان های 
مختلـف خـون و اعصـاب در سیسـتم موجـودات زنـده یـک نقش 
حیاتـی دارد و بـا تمرکـز بـر واژه ارتباطـات می تـوان نقـش مفهوم 
اکوسیسـتم و جریان هـای اکوسیسـتمی را برای این مفهوم برداشـت 
کـرد. به نظر می رسـد امـروزه اصطـاح دانـش بوم شـناختی جنگل 
نیـز در ادبیـات پژوهـش رواج زیادی دارد که شایسـته تر آن اسـت 
بـرای یکنواختـی و شکیل شـدن همـه اصطاحـات جـای خـود را 
بـه TFRK بدهـد. به همیـن دلیـل در ایـن مقالـه از بیـن اسـم های 
مختلـف مرتبـط بـا موضـوع، اصطـاح دانـش سـنتی مرتبـط بـا 

جنـگل بـه کار می رود.
 TFRK ـــرای ـــی ب ـــای مختلف تعریف ه
ـــن  ـــی از جامع تری ـــت. یک ـــده اس ـــه ش ارائ
و  Parrotta را  تعریف هـــا  ایـــن 
Trosper )2012( بدین شکل بیان کرده اند: 
در  دانشی  جنگل،  با  مرتبط  سنتی  دانش 
محیط  و  انسان ها  زندگی  رابطه  موضوع 
از  انباشت  با ویژگی  دانشی  و  بوده  جنگل 
)Historical practices(تجربیات تاریخی
تجربه  و  تمرین  از  استفاده  با  که  است   
باور در  ریشه  امروز  و  آمده  به دست 
 )Belief( مردم دارد )شکل های 2 و 3(. 
از  مختلف  نسل های  به وسیله  دانش  این 
انتقال فرهنگی )Cultural transmission( جریان می یابد  راه 
و با فرایندهای سازگاری )Adaptive processes( در طول زمان 
سازگاری،  فرایندهای  اصطاح  از  منظور  می رسد.  تکامل  به 
انطباق  به منظور   )People innovations( مردم  نوآوری های 
با شرایط مختلف محیط در زمان های مختلف است. به عبارت 
دیگر، TFRK از تجربه صدها و هزاران سال تمرین و فعالیت 
به دست آمده که امروز به صورت پاالیش شده از آن تجربیات 
محلی  فرهنگ  با  سازگارشده   TFRK است.  شده  حاصل 
 )Local environment( و محیـط محلـی )Local culture(
اسـت که از نسـلی به نسل بعد به صورت شفاهی انتقال می یابد. 
جریـان و انتقـال اطاعـات می توانـد در مجموعـه داسـتان ها 
)Stories(، آوازهـا )Songs(، رسـم های قدیمـی و اجدادی
ارزش هــای   ،)Proverbs( ضرب المثل هــا   ،)Folklore(
مذهبــی  آئین هــای   ،)Cultural values( فرهنگــی 
زبان   ،)Community lows( اجتماعی  قوانین   ،)Rituals(
کشاورزی فعالیت های  و   )Local languages( محلی 
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شکل 3- سقزگیری از درختان بنه در جنگل های زاگرس، نمونه ای از دانش های سنتی 
)عکس از مهدی پورهاشمی(
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شکل 2- سرشاخه زنی درختان بلوط در زاگرس شمالی، نمونه ای از دانش های سنتی 
)عکس از مهدی پورهاشمی(
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شکل 5- مؤلفه های اصلی اقتصاد اکولوژیک

شکل 4- مفهوم اکولوژی از دیدگاه ارتباطات )اردکانی، 1394(

1313

 )Agricultural practices( و جنگل داری )Forestry practices( باشد.

تشریح ویژگی های سیستم های سنتی و سیستم های علمی
در این مقاله سعی شده ویژگی ها و محورهای اصلی هر یک از دو سیستم مطرح شده 

)Parrotta and Trosper, 2012( ارائه شوند.

ویژگی های سیستم علمی دانش در دانش های مدیریت جنگل
سیسـتم های علمـی دانـش در دانش هـای مدیریـت جنـگل دارای 

چندیـن ویژگـی هسـتند کـه عبارتنـد از:
)Reductionist( تقلیل و فروکاهی طبیعت -

رنه  دکارت )Rene Descartes( فرانسوی )1650-1596( پایه گذار 
این سبک بررسی ها است. منظور از فروکاهی یا تقلیل، تجزیه رفتارهای 
پیچیده طبیعت به مجموع مؤلفه ها و اصول بنیادین پدیده های آنها است. 
به عبارت دیگر، در فروکاست، با مطالعه مؤلفه ها و اجزاء، شناخت از کل 

پدیده به دست می  آید.
)Ecology( اکولوژی یا بوم شناسی -

اکولوژی تأثیر متقابل موجودات زنده با یکدیگر و محیط است. شکل 4 
چارچوب مفهومی بوم شناسی را مشخص می کند. همان طور که در این 
شکل مشخص است، اکولوژی بر ارتباطات و اتصاالت بین مؤلفه های یک 
اکوسیستم متمرکز می شود. اکولوژی تضمین می کند که در کنار فروکاهی 
طبیعت به مؤلفه های مختلف، ارتباط بین این مؤلفه ها از دست نرود.

)Social-Ecological systems(سیستم های اجتماعی- اکولوژیک -
یا  از پدیده ها است که دارای هدف  کلیتی  به مفهوم  اصطاح سیستم 
جهت  در  مشخصی  نظم های  آنها  بین  و  بوده  مشترکی  هدف های 
کلیت  برای  اصطاح  این  بردن  به کار  دارد.  وجود  مختلف  ارتباطات 
نظام های اجتماعی و اکولوژیک و ترکیب آنها به مفهوم این است که در 
 )Holism( کنار بررسی تجزیه گرای تقلیل و فروکاهی طبیعت، کلی گرایی
و بررسی کلیت نظام های اجتماعی و اکولوژیک نیز به عنوان یک نگرش 
ترکیبی درنظر گرفته شود. در سیستم های اجتماعی- اکولوژیک، بشریت 
بررسی  سیستمی  روابط  در  اکوسیستم  در  آن  نقش  و   )Humanity(
می شود. به عبارت دیگر، در تقسیم بندی عامل های اکوسیستم به دو دسته 
عامل های زنده )Biotic factors( و غیرزنده )Abiotic factors(، نباید 
انسان در عامل های زنده از قلم بیفتد. در سیستم های اجتماعی اکولوژیک، 

تاریخ یک مکان )History of a place(، اقدامات انسانی در 
آن مکان )Human action in that place( و وابستگی مسیر

)Path dependence( یـا اهمیـت تاریخـی فعالیت هـا مـورد 
بحث هسـتند.

)Resilience theory( تئوری تاب آوری -
)Holling, 1986( تاب آوری مفهومی است که توسط هلینگ

ارائه شد. تاب آوری مقدار آشفتگی ای است که یک سیستم بتواند 
جذب کند و در همان سطح کارایی، عملکرد و وضعیت ساختار 
پیشین بماند. به عبارت بهتر، تاب آوری توانایی خودسازماندهی 
یا  فشارها  جذب  ظرفیت  که  است  تاب آور  سیستمی  است. 

نیروهای رانشی نابودکننده وارده به خود را داشته باشد.
 Sustainability and( اکولوژیـک  اقتصـاد  و  پایـداری   -

)ecological economics
پایداری به معنی خدمات رسانی در زمان حاضر و درنظر گرفتن 
اکوسیستم ها  مختلف  در خدمات  آینده  نسل های  توأمان حقوق 
 ،)Ecological economics( اکولوژیک  اقتصاد  در  است. 
چرخه ای از تبدیل خروجی ها به ورودی های جدید و بازگشت 
بحث  مختلف  مؤلفه های  و  عناصر  برای  طبیعت  چرخه  به 
محیط زیست اقتصاد  اکولوژیک،  اقتصاد  که  شود  دقت  می شود. 

)Environmental economics( نیست. به طور خاصه، اقتصاد 
محیط زیست ارزیابی اقتصادی تخریب محیط زیست است، اما اقتصاد 
اکولوژیک، وابستگی متقابل اقتصاد انسانی و اکوسیستم های طبیعی 
از بعد فضا و زمان است. به طور خاصه، مطرح شدن اقتصاد برای 
چرخه های طبیعی و اکولوژیک و سامت انسان، رفاه بشر و عدالت 
در اقتصاد اکولوژیک مطرح می شود. اقتصاد اکولوژیک بر مثلث ارائه 

شده در شکل 5 استوار است.
با توجه به شکل 5، اقتصاد اکولوژیک این موضوع را بررسی 
می کند که فعالیت های انسان ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، 
در گذشته، حال و آینده چه اثراتی بر طبیعت دارد. اقتصاد اکولوژیک 
)برخاف اقتصاد محیط زیست( یک گرایش از اقتصاد نیست بلکه پلی 
برای اتصال اقتصاد و اکولوژی است. در اقتصاد اکولوژیک، قوانین 
ترمودینامیک )قوانین مرتبط با تعادل، انرژی و انرژی درونی سیستم ها( 
اکوسیستم ها،  پایدار  توسعه  و  می شوند  بیولوژیک  سیستم های  وارد 
قطعیت  و  محیط  برجسته  نقش  انسانی،  فعالیت های  همه  بررسی 
نداشتن نتایج بلندمدت مطالعه و تحلیل می شوند. در ترکیب دانش های 
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اکولوژی و اقتصاد، اقتصاد اکولوژیک، توزیع ثروت ها )سیستم 
انقراض  موضوع  با  را  اقتصادی( 
پایداری،  جهانی،  گرمایش  گونه ها، 
اکوسیستم ها  سامت  و  اسیدی  باران 
می کند. بررسی  توأم  به صورت 

- نظریه شبکه کنشگران 
)Actor-Network Theory: ANT(

کالـن  میشـل  توسـط  نظریـه  ایـن 
 )Bruno Latour( و برونو لتور )Michel Callon(
شد.  ارائه   1992 و   1991 سال های  در 
از  سرشار  جهان  نظریه،  این  براساس 
اجزای  که  است  شبکه ای شکل  پدیده های 

اطاعاتی،  ساختارهای  )مانند  غیرانسانی  و  انسانی  مؤلفه های  آن 
نرم افزارها و سخت افزارهای ارتباطی( هستند که تعامات پیشرفته ای 
با یکدیگر دارند. تمایز بین مؤلفه های انسانی و غیرانسانی در این 
شبکه سخت است، زیرا شبکه گره های خود را در کنشگران مشخص 
می کند. منظور از کنشگران نیز فاعانی هستند که سبب حرکت در 
طبیعت می شوند که این موضوع منحصر به انسان ها نیست. به عبارت 
دیگر در این نظریه، انسان ها، درختان، ماشین ها و غیره که با کنش 
و حرکت آنها دیگر اجزای شبکه به حرکت درمی آیند، کنشگران 
هستند. به این ترتیب، در یک تقسیم بندی کلی، کنشگران به دو دسته 
دست اندرکاران مانند مدیران، تصمیم گیران و سیاستمداران و کنشگران 
غیرانسانی مانند مقررات، عامل های اداری، فناوری و سیستم های 
مهم  کنشگران،  شبکه  نظریه  در  می شوند.  تقسیم بندی  اطاعاتی 
انجام فعل کنش یا قراردادن مؤلفه ها در جریان فعالیت است. بر این 
اساس، شبکه و کنشگر پیوند خورده و فرقی بین عاملیت و ساختار 
نیست. در این نظریه، شبکه تصوری اجتماعی از کنشگران است 
که با مجموعه ای از روابط و قوانین مسائل پیرامونی خود را شکل 
می دهند. موضوع مورد بررسی در نظریه شبکه کنشگران این است 
که عناصر یک شبکه چگونه به هم پیوند خورده اند و چگونه هر 
کنشگر در خدمت شبکه قرار گرفته است. ساختار موجود در یک 
شبکه و جعبه سیاه )Black box( آن محور اصلی نظریه کنشگران 
است. روابط موجود در شبکه نیز غیرقابل تجزیه به صورت روابط 
و  فنی  ابتدا  روابط  از  بسیاری  هستند.  اجتماعی  روابط  یا  فنی 
سپس اجتماعی هستند )بنی طالبی دهکردی و همکاران، 1394(.

ویژگی های دانش سنتی مرتبط با جنگل
برخی از ویژگی ها را می توان پایه های دانش سنتی جنگل معرفی 

کرد )Parrotta and Trosper, 2012( ازجمله: 
- اتصال و وابستگی بین همه پدیده ها 

)All things are connected(
درنظر  یکدیگر  به  متصل  طبیعی  پدیده های  تمام   TFRK در 
گرفته می شوند و هیچ پدیده ای نقش مجزایی در طبیعت ندارد.

- پذیرش انسان ها به عنوان جزئی از سیستم 
)Humans are part of the system(

همانند آنچه در نظام های اجتماعی- اکولوژیک در دانش های علمی 
مطرح شد، در TFRK، انسان ها فقط عامل های 
جزء  بلکه  نیستند،  اکوسیستم ها  در  اثرگذار 

جدانشدنی آن منظور می شوند.
- در نظر گرفتن گذشته و تاریخ مسائل 

)History of a place matters(
در TFRK، دانش براساس تجربیات تاریخی، 
ممارست ها و آزمون و خطاها تشکیل می شود. 
از این رو مسائل تاریخی در تشکیل این دانش 

اهمیت زیادی دارند.
- انتظار تغییر در مقیاس های مختلف

)Expect change at multiple scales( 
از  و  نیست  ثابت  مختلف  کاری  سطوح  و  مکان ها  برای   TFRK
آنجایی که بسته به شرایط زمانی- مکانی شکل می گیرد، در مقیاس های 

مختلف نیز تغییراتی خواهد داشت.
)Knowledge is transmitted orally( دانش  شفاهی  انتقال   -
یکـی از نقـاط ضعـف TFRK ایـن اسـت کـه به صـورت مکتـوب 
تدویـن نمی شـود و به صـورت شـفاهی و بـه   زبـان عامیانه و سـینه 
بـه سـینه انتقـال می یابـد از این رو ضبـط و ثبت داده هـای مربوط به 

آنهـا در TFRK انجـام نمی شـود.
- آموزش وابسته به ظرفیت یادگیری

 )Training needs to focus on capacity to learn(
TFRK در جوامع مختلف به شکل های مختلفی نمود می یابد. مهم ترین 
مسئله در این زمینه، ظرفیت های اجتماعی متفاوت و اثرگذاری آن در 

ممارست های مختلف است.
- همکاری و مشارکت در زمین به عنوان مهم ترین رکن دانش

)Stewardship of the land is paramount(
 TFRK مشارکت مهم ترین موضوع مدیریت جنگل ها است که در
.)Gabay and Alam, 2017( می شود  زیادی  تمرکز  آن  بر 

- اهمیت زیاد برابری بین انسان ها 
)Sharing and equity among humans are important(

درنظر  برای  جنگلی  منابع  از  استفاده  برای  برنامه ریزی   TFRK
می شود.  شامل  را  انسان ها  تمام  برای  استفاده  در  عدالت  گرفتن 
خودش  زندگی  حق  برای  چیزی  هر  ارزش  و  احترام   -
)Everything is respect and the right to live its way(
در TFRK به دستاوردهای اقتصادی یا مالی به عنوان خروجی کار 
دانش وجود  این  که در  نگاه سیستمی  به دلیل  نگریسته نمی شود. 

دارد، هر مؤلفه و جزئی از سیستم به  صرف وجودش اهمیت دارد.
- تجربه عملی روی زمین به عنوان مهم ترین منبع دانش

)Practical experience on land is the main source of 
knowledge(

و  تجربه   TFRK در   )1 )شکل  دانش  سیستم  ورودی  مهم ترین 
آزمایش های گذشته و پیشینیان جوامع محلی روی زمین است.

- ابهام درباره عمومیت دانش 
)Doubts exist about the generality of knowledge(

قابلیـت  سـنتی  دانش هـای 
کاربرد در طرح های اجرایی را پیدا 
دانـش  اجـرای  قابلیـت  می کننـد. 
جنـگل داری  طرح هـای  در  سـنتی 
بـه ایـن شـکل اسـت کـه خروجی 
فرایندهـای تدوین TFRK، ورودی 
طـرح  در  هدف گـذاری  سیسـتم 

جنـگل داری می شـود.
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در TFRK دانش به صورت وابسته به شرایط مکانی و فضایی شکل 
می گیرد، از  این رو عمومیتی در دانش تعریف نمی شود.

- دانش، زبان و هویت محلی 
)Knowledge, language and identity are local(

است  الزم  و  هستند  محلی  هویت ها  و  زبان  دانش،   ،TFRK در 
با این مؤلفه های  پژوهشگران در زمینه چگونگی آشنایی و تعامل 
این  از  یکی  نمونه،  به عنوان  باشند.  داشته  راهکارهایی  محلی 
است  )Technical facilitator( فنی  تسهیلگران  از  استفاده  راه ها 

 )Ghazanfari et al., 2004(. تسهیلگران افرادی هستند که از 
دانش، زبان و هویت محلی اطاعات مناسبی دارند و راه را برای 

تعامل با TFRK باز می کنند.
- آگاهی های غیرانسان ها به معنی درک موجودات غیرانسانی

 )Non-human have consciousness(
در TFRK، پدیده های غیرانسانی نیز هدفمند طراحی و سازماندهی 

شده اند. از این رو برای آنها درک ارتباطات تصور می شود.
- تعلق دائمی انسان ها به اکوسیستم

)Humans permanently belong to their place(. 
به این  دارند،  دائمی  تعلق  اکوسیستم  به  انسان ها   ،TFRK در 
این  و  آورده  به وجود  را   TFRK آنها  زندگی  تاریخ  که  معنی 
می گیرد. سرچشمه  اکوسیستم  به  انسان  دائمی  تعلق  از  آفرینش 

جمع بندی
در این نوشتار تاش شد ویژگی های مختلف سیستم های مختلف 
دانش تشریح شوند. هر یک از این ویژگی ها می تواند پیامدهای 
مختلفی برای یک سیستم به همراه داشته باشد. در دهه های گذشته، 
ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصول های صنعتی، افزایش 
و  شهرها  حاشیه  به  محلی  جوامع  مهاجرت  معیشتی،  نیازهای 
در  جنگل  تخریب  سبب  اقتصادی،  اجتماعی-  ناپایدار  توسعه 
بسیاری از سرزمین ها شده که خسارت به طبیعت و کاهش سرمایه 
اجتماعی )Social capital( جوامع محلی و در نهایت، خسارت 
 .)Hernik et al., 2013( است  داشته  پی  در  را   TFRK به 
به این ترتیب، در چند دهه گذشته به ویژه از سال 1970 به بعد، 
موضوع دانش های سنتی بیشتر در دنیا مطرح شد؛ به طوری که 
در  کشورها  سران  از  دعوت  با  که   )1992( ریو  کنفرانس  در 
زمینه مسائل محیط زیست دنیا برگزار شد، در خروجی های این 
کنفرانس یعنی »دستور کار 21« و »منشور زمین« توجه ویژه ای 
به حفظ و نگهداری دانش های سنتی شده و از سران کشورها و 
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست در تمام دنیا خواسته شده 
تا تمام مسائل مدیریتی خود را بر پایه استفاده و بهره برداری از 

دانش های سنتی طرح ریزی کنند )شامخی، 1388(. 
در  سـنتی  دانش هـای  روی  پیـش   مسـائل   ازجملـه 
سـال های گذشـته این بـوده کـه این دانـش به سـادگی نادیده 
گرفتـه می شـد. همچنیـن، نظر به شـفاهی بـودن آن و با توجه 
به رشـد صنعتی و خـروج جوامع محلی از جنـگل، این دانش 
در معـرض به مخاطـره افتـادن اسـت. بنابراین، الزم اسـت با 

مستندسـازی دانش هـای سـنتی، ایـن دانـش بـرای تمـام کسـانی که 
در فرایندهـای توسـعه کار می کننـد، قابـل دسترسـی باشـد. تحقیـق 
در زمینـه TFRK سـبب می شـود دانـش مربوطـه، حفـظ، نگهـداری 
 .)Gabay and Alam, 2017( لـزوم ترمیـم شـود و در صـورت 
همچنیـن، دانش هـای سـنتی قابلیت کاربـرد در طرح هـای اجرایی را 
پیـدا می کنند. قابلیـت اجرای دانش سـنتی در طرح هـای جنگل داری 
به این شـکل اسـت که خروجی فرایندهـای تدویـن TFRK، ورودی 
سیسـتم هدف گـذاری در طـرح جنـگل داری می شـود )زنـد بصیـری 
و همـکاران، 1390(. بدین ترتیـب، به منظـور اسـتفاده از TFRK در 
طرح هـای جنـگل داری الزم اسـت ابتـدا ایـن دانش هـا ثبت شـده و 
سـپس در صـورت نیـاز اصاحـات الزم روی آنها طراحـی و اعمال 
شـود. در بخـش بعـدی ایـن دیـدگاه تـاش خواهـد شـد به منظـور 
ارزیابـی ایـن دو سیسـتم، مقایسـه بیـن ویژگی هـای آنها انجام شـود.
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