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- آگاهی   های غیرانسان   ها به معنی درک موجودات غیرانسانی 
- تعلق دائمی انسان   ها به اکوسیستم

به      منظـور مقایسـه ایـن دو سیسـتم از مقایسـه ویژگی هـای آنهـا 
.)Parrota & Trosper, 2012( به شـرح جـدول 1 اسـتفاده شـد

از مقایسـه انجام شـده مطابـق بـا جـدول 1، نتایـج زیـر قابـل 
اسـت: اسـتخراج 

1- ویژگی فروکاهی در سیستم   های علمی
هیچ   یـک از مؤلفه   هـای سیسـتم دانش سـنتی مرتبط با جنـگل دارای 
ویژگـی فروکاهـی نیسـتند. منظـور از فروکاهی، ساده سـازی مسـائل 
مؤلفه   هـای  تمـام  اسـت.  آنهـا  مؤلفه   هـای تشـکیل دهنده  و کاهـش 
دانـش سـنتی جنـگل همـواره کلیت   هـا را درنظـر می   گیرنـد. ایـن 
موضـوع هـم نقطـه قـوت و هـم نقطـه ضعـف دانـش سـنتی اسـت. 
نقطـه قـوت اسـت زیـرا هیچـگاه مسـائل را ساده   سـازی نمی   کنـد 
و واقعیت   هـا و کلیت   هـای طبیعـت جنـگل و روابـط آن را بررسـی 
می   کنـد و نقطـه ضعـف اسـت زیـرا نمی توانـد هماننـد دانـش علمـی 
بـا ساده   سـازی و مـدل کـردن مسـائل و اسـتفاده از تجزیـه کلیت   هـا 
بـه مؤلفه   هـای آن بـه اطالعـات جزئی   تـر دسـت یابد. همین قسـمت 
نیـاز بـه ترکیـب دانش سـنتی مرتبط بـا جنـگل )TFRK( را با دانش 
علمـی نشـان می دهـد. بایـد توجـه داشـت کـه در TFRK مسـائل 
کلـی مطرح می   شـوند، هماننـد آنچه در نگـرش سیسـتمی کلی نگری 
مطالعـه  بـا  نیـز   TFRK در  )رضائیـان، 1396(.  اسـت   )Holism(
کلیت   هـا، رفتارهـای جنـگل و عامل   های انسـانی توصیف می   شـوند، 
بـر  سیسـتمی  نگـرش  عالوه بـر  علمـی  دانش   هـای  در  درحالی کـه 
تجزیه   گرایـی نیـز تأکیـد می   شـود. یعنـی بـا مطالعـه مؤلفه   هـا و اجزا 
می تـوان بـه شـناختی از کل پدیده   هـا دسـت یافـت. فروکاهـی نیـز 
به نوبـه خـود بـرای سیسـتم   های علمـی هـم نقطه قـوت اسـت و هم 
نقطه ضعـف. نقطـه قـوت اسـت زیرا بـا فروکاهـی طبیعت می تـوان به 
دسـتاوردهای اطالعاتی بیشـتری دسـت  یافـت، اما نقطه ضعف اسـت 
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مقدمه
جنگل هـای ایـران گنجینـه ای از دانش هـای مرتبـط بـا جنگل هسـتند 
)شـکل های 1 و 2(. در بخـش اول این دیدگاه به تشـریح ویژگی   های 
سیسـتم   های سـنتی و سیسـتم   های علمـی در دانش   هـای مرتبـط بـا 
جنگل پرداخته شـد. در این نوشـتار سـعی می شـود به   منظور ارزیابی 
بهتر، این دو سیسـتم با اسـتفاده از رودررویـی مؤلفه   ها و ویژگی های 
 آنها با یکدیگر مقایسـه شـوند. دسـتاورد چنین مقایسـه   ای می   تواند 
بـه مشـخص کردن خأل   ها یا تعییـن نقاط قوت هر یک از سیسـتم   ها 
کمـک شـایانی کنـد. در بخش پیشـین بیان شـد که در سیسـتم   های 
علمـی دانش   هـای مرتبط بـا جنگل ویژگی هـای زیر حاکم اسـت:

- تقلیل و فروکاهی طبیعت
- اکولوژی یا بوم   شناسی

- سیستم   های اجتماعی- اکولوژیک
- نظریه تاب   آوری

- پایداری و اقتصاد اکولوژیک
- نظریه شبکه کنشگران

امـا در سیسـتم   های دانـش سـنتی مرتبـط بـا جنـگل ویژگی   های 
دیگـری حاکم اسـت ازجمله:

- اتصال و وابستگی بین همه پدیده   ها
- پذیرش انسان   ها به   عنوان جزئی از سیستم 

- درنظر گرفتن گذشته و تاریخ مسائل 
- انتظار تغییر در مقیاس   های مختلف 

- انتقال شفاهی دانش
- آموزش وابسته به ظرفیت یادگیری 

- همـکاری و مشـارکت در زمین به   عنـوان مهم ترین رکن دانش 
- اهمیت زیاد برابری بین انسان   ها

- احترام و ارزش هر چیزی برای حق زندگی خودش 
- تجربه عملی روی زمین به   عنوان مهم ترین منبع دانش 

- ابهام درباره عمومیت دانش 
- دانش، زبان و هویت محلی
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زیـرا نگـرش سیسـتمی را از دسـت می   دهـد و ممکـن اسـت مطالعه 
اجـزا و مؤلفه   هـا متفـاوت از کلیـت پدیده   هـا باشـد. به این ترتیـب، 
دانـش علمـی جنگل داری نیـز نیازمنـد ترکیب با دانش سـنتی مرتبط 
بـا جنـگل اسـت تـا از مزایـای نگـرش سیسـتمی آن بهره   مند شـود.

2- اکولوژی یا بوم   شناسی
نخسـتین قابلیـت TFRK یعنی اتصال و وابسـتگی بین همـه پدیده   ها 
دارای ایـن ویژگی اسـت. به    این ترتیـب، TFRK می   توانـد ویژگی   های 
بوم   شناسـی سیسـتم دانـش علمـی جنـگل داری را پوشـش دهـد. 
اکولـوژی یا بوم شناسـی بـر تأثیرات متقابـل و روابط بیـن موجودات 
زنـده و غیرزنده محیط تمرکز می   کند )اردکانـی، 1394(، موضوعی که 
در TFRK نیـز اهمیـت دارد. در دانش   های سـنتی نیز همواره موضوع 
اتصـال پدیـده مطـرح می شـود کـه از همان نگـرش سیسـتمی که در 
قسـمت پیشـین بیان شـد، سرچشـمه می   گیـرد. در نگرش سیسـتمی 
تمـام مؤلفه   هـا با یکدیگـر ارتباط دارنـد، ازاین   رو هیـچ مؤلفه   ای مجزا 
و منفـرد نبـوده و الزم اسـت تمـام ارتباطات بین اجزا بررسـی شـود.

3- سیستم   های اجتماعی- اکولوژیک
در سیسـتم   های اجتماعی- اکولوژیک، بشـریت )Humanity( و نقش 
آن در بوم   سـازگان   ها محـور اصلـی دانـش اسـت. به عبارت دیگر، در 
بررسـی اکوسیسـتم و عامل   های زنده و غیرزنده آن نباید انسـان    از قلم 
بیفتـد. ویژگی هـای الـف( اتصال و وابسـتگی بیـن همـه پدیده   ها، ب( 
پذیرش انسـان   ها به   عنوان جزئی از سیسـتم و ج( درنظر گرفتن گذشته 
و تاریخ مسـائل در TFRK این موضوع را پوشـش می   دهند؛ زیرا در 
TFRK تاریـخ یـک مـکان، اقدامـات انسـان   ها در مکان   های مختلف 
.)Rerkasem et al., 2009( و مسـائل مرتبـط بررسـی می   شـوند

4- نظریه تاب   آوری
ظرفیـت  هـم  و  اکولوژیـک  ظرفیـت  هـم  تـاب   آوری،  نظریـه  در 
سیسـتم   های  در  می   شـود.  مطـرح  خودسـازماندهی  و  یادگیـری 
شـاخه  ایـن  بـا  سـازگاری  زیـادی،  مؤلفه   هـای  در   ،TFRK
یادگیـری   TFRK در  زیـرا  می   شـود،  مطـرح  دانـش  از 
 )Successful social learning( اجتماعـی  موفقیت آمیـز 
اصـول  جـزو   )Unpredictability( پیش   بینی ناپذیـری  و 
براسـاس  جدیـد  موقعیت   هـای  شـناخت  آن  در  و  اسـت  دانـش 
می   شـود. مطـرح  عملی   تـر  و  بهتـر  سیسـتم  پیش بینی   ناپذیـری 

5- اقتصاد اکولوژیک 
TFRK در 9 مؤلفـه خـود بـا ایـن ویژگـی سیسـتم دانـش علمـی 
جنـگل داری همخوانـی دارد )از مؤلفـه اتصـال همـه پدیده   هـا تـا 
مؤلفـه احتـرام و ارزش هـر چیـزی بـرای حـق زندگـی خـودش 
اکولوژیـک  اقتصـاد  در  کـه  همان گونـه   .)1 جـدول  در  منـدرج 
مشـارکت موضوع اصلی    اسـت، در  TFRK نیز موضوع مشـارکت 
فراینـد اصلـی و هـم خروجـی اصلـی سیسـتم محسـوب  هـم 
می شـود. سیسـتم   های دانـش سـنتی همـواره بـر اهمیت تسـاوی 
بیـن انسـان   ها و ارزش موجودی   هـا برای خودشـان تأکیـد دارند.

6- نظریه شبکه کنشگران 
در نظریـه شـبکه کنشـگران با یـک پدیـده تنها مخالفت می   شـود 
و تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه حتمًا یـک شـبکه از پدیده   هـا وجود 
دارد )بنی   طالبـی دهکـردی و همـکاران، 1394(. همچنیـن، ایـن 
نظریـه بـا عمومیـت دادن مسـائل )Generalization( مخالفـت 
می   کنـد. TFRK در مؤلفه   هـای زیـادی بـا ایـن ویژگـی دانـش 
علمـی سـازگاری دارد، زیـرا تأکید دانش سـنتی بـر ارتباط   های 
کلـی سـبب می   شـود همـواره شـبکه پدیده   هـا مطـرح شـوند. 
همچنیـن، شـکل   گیری دانش   هـای سـنتی مختـص به هـر منطقه 
نیـز سـبب می   شـوند همـواره در مـورد عمومیـت دانـش ابهـام 
 .)Rodrigue Castro et al., 2016( باشـد  داشـته  وجـود 

جمع   بندی
به   اسـتثنای ویژگـی فروکاهی طبیعت، TFRK تمـام ویژگی   های 
سیسـتم   های دانش علمـی را درنظر می گیـرد. نکته حائز اهمیت 
ایـن اسـت کـه ویژگـی فروکاهی طبیعـت جزو اصول    به نسـبت 
قدیمـی دانش   هـای علمـی جنـگل داری اسـت و موضوعـات 
بـه   روز آن نظریـه تـاب   آوری، اقتصـاد اکولوژیـک و شـبکه  شکل 1- نمونه ای از گال های درخت مازودار. برداشت گال های مختلف از درختان 

بلوط ازجمله دانش های سنتی جوامع محلی زاگرس است. )عکس از نویسنده(



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 14

ویژگی های سیستم 
دانش سنتی/ ویژگی های 

سیستم دانش علمی

فروکاهی 
طبیعت

اکولوژی یا 
بوم شناسی

سیستم های
پایداری و اقتصاد نظریه تاب آوری اجتماعی- اکولوژیک

اکولوژیک
نظریه شبکه 

کنشگران

اتصال و وابستگی بین 
*****همه پدیده ها

پذیرش انسان ها به عنوان 
****جزئی از سیستم

درنظر گرفتن گذشته و 
****تاریخ مسائل

انتظار تغییر در 
***مقیاس های مختلف

***انتقال شفاهی دانش

آموزش وابسته به 
***ظرفیت یادگیری

همکاری و مشارکت در 
زمین به عنوان مهم ترین 

رکن دانش
**

اهمیت زیاد برابری بین 
**انسان ها

احترام و ارزش هر چیزی 
**برای حق زندگی خودش

تجربه عملی روی زمین 
به عنوان مهم ترین منبع 

دانش
*

ابهام درباره 
*عمومیت دانش

دانش، زبان
* و هویت محلی

آگاهی های غیرانسان ها 
به معنی درک موجودات 

غیرانسانی

تعلق دائمی انسان ها به 
اکوسیستم

)Parrota & Trosper, 2012 جدول 1- مقایسه ویژگی های سیستم دانش سنتی با ویژگی های سیستم دانش علمی جنگل داری )برگرفته از

 *- نشان دهنده این است که یک ویژگی از دانش سنتی مرتبط با جنگل می تواند یک ویژگی مشخص از سیستم دانش علمی را نیز شامل  شود. 
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 )Sacred traditional knowledge( مقـدس  سـنتی  دانـش 
سیسـتم   های  ویژگـی  هفتمیـن  به   عنـوان 
دانـش علمـی درنظـر گرفتـه شـده تـا تمـام 
ویژگی های سیسـتم TFRK را پوشـش دهد.
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کنشـگران هسـتند. همبسـتگی مؤلفه   هـای TFRK بـا ویژگی   هـای 
دانـش علمـی جنـگل داری مشـخص می کند 
مؤلفه   هـای  بیـن  همبسـتگی  هیچ گونـه  کـه 
 TFRK قدیمـی ماننـد فروکاهـی طبیعت بـا
موضـوع  بیـن  همبسـتگی  نـدارد.  وجـود 
اکولـوژی که باز هـم از موضوعات به نسـبت 
قدیمـی دانـش علمی اسـت، بـا TFRK فقط 
در یـک مؤلفـه )اتصال همه پدیده   هـا( برقرار 
اسـت؛ اما همبسـتگی بین موضوعـات جدید 

ماننـد اقتصـاد اکولوژیک و شـبکه کنشـگران با TFRK بسـیار زیاد 
 TFRK اسـت. به   عنـوان نمونـه، شـبکه کنشـگران در 12 مؤلفـه بـا
سـازگاری دارد یـا اقتصـاد اکولوژیـک کـه از موضوعـات جدیـد 
دانـش جنـگل داری اسـت، در 9 مؤلفـه بـا آن همخوانـی دارد. بـه 
   ایـن ترتیـب، می   تـوان نتیجه   گیـری کـرد کـه TFRK بـا موضوعات 
قدیمـی سیسـتم   های دانـش علمـی جنـگل داری سـازگاری زیـادی 
نـدارد، امـا بـا موضوعـات نویـن آن همخوانی زیـادی دارد. شـاید 
بهتـر اسـت بیان شـود کـه در سیسـتم   های علمـی جنـگل داری، هر 
چـه ابداعات بیشـتری انجام شـود، جنبه   های مختلف TFRK بیشـتر 
ویژگی   هایـی  بـا  علمـی  دانـش  سیسـتم   های  می   شـوند.  شناسـایی 
ماننـد فروکاهـی طبیعـت و اکولـوژی تا اقتصـاد اکولوژیـک و نظریه 
کنشـگران هنـوز برخـی ویژگی   هـای TFRK هماننـد آگاهی   هـای 
غیرانسـان   ها به معنـی درک موجـودات غیرانسـانی و تعلـق دائمـی 
ویژگـی  ایـن   رو،  از  نکرده انـد.  درک  را  اکوسیسـتم  بـه  انسـان   ها 

در سیستم   های اجتماعی-  اکولوژیک، 
در  آن  نقش  و   )Humanity( بشریت 
بوم   سازگان   ها محور اصلی دانش است. 
به عبارت دیگر، در بررسی اکوسیستم و 
عامل   های زنده و غیرزنده آن نباید انسان    

از قلم بیفتد.

شکل 2- نمایی از جنگل های ارسباران که گنجینه ای از دانش های سنتی مرتبط با جنگل است )عکس از نویسنده(
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