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دانش سنتی مرتبط با جنگل ،بخش دوم

مقایسه ویژگیهای سیستمهای سنتی و سیستمهای
علمی جنگلداری
مهدی زند بصیری *1و مهدی پورهاشمی
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مقدمه

جنگلهـای ایـران گنجینـهای از دانشهـای مرتبـط بـا جنگل هسـتند
(شـکلهای  1و  .)2در بخـش اول این دیدگاه به تشـریح ویژگیهای
سیسـتمهای سـنتی و سیسـتمهای علمـی در دانشهـای مرتبـط بـا
جنگل پرداخته شـد .در این نوشـتار سـعی میشـود بهمنظور ارزیابی
بهتر ،این دو سیسـتم با اسـتفاده از رودررویـی مؤلفهها و ویژگیهای
آنها با یکدیگر مقایسـه شـوند .دسـتاورد چنین مقایسـهای میتواند
بـه مشـخص کردن خألها یا تعییـن نقاط قوت هر یک از سیسـتمها
کمـک شـایانی کنـد .در بخش پیشـین بیان شـد که در سیسـتمهای
علمـی دانشهـای مرتبط بـا جنگل ویژگیهـای زیر حاکم اسـت:
 تقلیل و فروکاهی طبیعت اکولوژی یا بومشناسی سیستمهای اجتماعی -اکولوژیک نظریه تابآوری پایداری و اقتصاد اکولوژیک نظریه شبکه کنشگرانامـا در سیسـتمهای دانـش سـنتی مرتبـط بـا جنـگل ویژگیهای
دیگـری حاکم اسـت ازجمله:
 اتصال و وابستگی بین همه پدیدهها پذیرش انسانها بهعنوان جزئی از سیستم درنظر گرفتن گذشته و تاریخ مسائل انتظار تغییر در مقیاسهای مختلف انتقال شفاهی دانش آموزش وابسته به ظرفیت یادگیری همـکاری و مشـارکت در زمین بهعنـوان مهمترین رکن دانش اهمیت زیاد برابری بین انسانها احترام و ارزش هر چیزی برای حق زندگی خودش تجربه عملی روی زمین بهعنوان مهمترین منبع دانش ابهام درباره عمومیت دانش -دانش ،زبان و هویت محلی
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 آگاهیهای غیرانسانها بهمعنی درک موجودات غیرانسانی تعلق دائمی انسانها به اکوسیستمبهمنظـور مقایسـه ایـن دو سیسـتم از مقایسـه ویژگیهـای آنهـا
بهشـرح جـدول  1اسـتفاده شـد (.)Parrota & Trosper, 2012
از مقایسـه انجامشـده مطابـق بـا جـدول  ،1نتایـج زیـر قابـل
اسـتخراج اسـت:

 -1ویژگی فروکاهی در سیستمهای علمی

هیچیـک از مؤلفههـای سیسـتم دانش سـنتی مرتبط با جنـگل دارای
ویژگـی فروکاهـی نیسـتند .منظـور از فروکاهی ،سادهسـازی مسـائل
و کاهـش مؤلفههـای تشـکیلدهنده آنهـا اسـت .تمـام مؤلفههـای
دانـش سـنتی جنـگل همـواره کلیتهـا را درنظـر میگیرنـد .ایـن
موضـوع هـم نقطـه قـوت و هـم نقطـه ضعـف دانـش سـنتی اسـت.
نقطـه قـوت اسـت زیـرا هیچـگاه مسـائل را سادهسـازی نمیکنـد
و واقعیتهـا و کلیتهـای طبیعـت جنـگل و روابـط آن را بررسـی
میکنـد و نقطـه ضعـف اسـت زیـرا نمیتوانـد هماننـد دانـش علمـی
بـا سادهسـازی و مـدل کـردن مسـائل و اسـتفاده از تجزیـه کلیتهـا
بـه مؤلفههـای آن بـه اطالعـات جزئیتـر دسـت یابد .همین قسـمت
نیـاز بـه ترکیـب دانش سـنتی مرتبط بـا جنـگل ( )TFRKرا با دانش
علمـی نشـان میدهـد .بایـد توجـه داشـت کـه در  TFRKمسـائل
کلـی مطرح میشـوند ،هماننـد آنچه در نگـرش سیسـتمی کلینگری
( )Holismاسـت (رضائیـان .)1396 ،در  TFRKنیـز بـا مطالعـه
کلیتهـا ،رفتارهـای جنـگل و عاملهای انسـانی توصیف میشـوند،
درحالیکـه در دانشهـای علمـی عالوهبـر نگـرش سیسـتمی بـر
تجزیهگرایـی نیـز تأکیـد میشـود .یعنـی بـا مطالعـه مؤلفههـا و اجزا
میتـوان بـه شـناختی از کل پدیدههـا دسـت یافـت .فروکاهـی نیـز
بهنوبـه خـود بـرای سیسـتمهای علمـی هـم نقطه قـوت اسـت و هم
نقطهضعـف .نقطـه قـوت اسـت زیرا بـا فروکاهـی طبیعت میتـوان به
دسـتاوردهای اطالعاتی بیشـتری دسـتیافـت ،اما نقطهضعف اسـت

 -*1نویسنده مسئول ،استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
پست الکترونیکmehdi.zandebasiri@yahoo.com :
 -2دانشیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
irannature.areeo.ac.ir

زیـرا نگـرش سیسـتمی را از دسـت میدهـد و ممکـن اسـت مطالعه  -4نظریه تابآوری

اجـزا و مؤلفههـا متفـاوت از کلیـت پدیدههـا باشـد .بهاینترتیـب،
دانـش علمـی جنگلداری نیـز نیازمنـد ترکیب با دانش سـنتی مرتبط
بـا جنـگل اسـت تـا از مزایـای نگـرش سیسـتمی آن بهرهمند شـود.

 -2اکولوژی یا بومشناسی

نخسـتین قابلیـت  TFRKیعنی اتصال و وابسـتگی بین همـه پدیدهها
دارای ایـن ویژگی اسـت .بهاینترتیـب TFRK ،میتوانـد ویژگیهای
بومشناسـی سیسـتم دانـش علمـی جنـگلداری را پوشـش دهـد.
اکولـوژی یا بومشناسـی بـر تأثیرات متقابـل و روابط بیـن موجودات
زنـده و غیرزنده محیط تمرکز میکند (اردکانـی ،)1394 ،موضوعی که
در  TFRKنیـز اهمیـت دارد .در دانشهای سـنتی نیز همواره موضوع
اتصـال پدیـده مطـرح میشـود کـه از همان نگـرش سیسـتمی که در
قسـمت پیشـین بیان شـد ،سرچشـمه میگیـرد .در نگرش سیسـتمی
تمـام مؤلفههـا با یکدیگـر ارتباط دارنـد ،ازاینرو هیـچ مؤلفهای مجزا
و منفـرد نبـوده و الزم اسـت تمـام ارتباطات بین اجزا بررسـی شـود.

در نظریـه تـابآوری ،هـم ظرفیـت اکولوژیـک و هـم ظرفیـت
یادگیـری و خودسـازماندهی مطـرح میشـود .در سیسـتمهای
 ،TFRKدر مؤلفههـای زیـادی ،سـازگاری بـا ایـن شـاخه
از دانـش مطـرح میشـود ،زیـرا در  TFRKیادگیـری
موفقیتآمیـز اجتماعـی ()Successful social learning
و پیشبینیناپذیـری ( )Unpredictabilityجـزو اصـول
دانـش اسـت و در آن شـناخت موقعیتهـای جدیـد براسـاس
پیشبینیناپذیـری سیسـتم بهتـر و عملیتـر مطـرح میشـود.

 -5اقتصاد اکولوژیک

 TFRKدر  9مؤلفـه خـود بـا ایـن ویژگـی سیسـتم دانـش علمـی
جنـگلداری همخوانـی دارد (از مؤلفـه اتصـال همـه پدیدههـا تـا
مؤلفـه احتـرام و ارزش هـر چیـزی بـرای حـق زندگـی خـودش
منـدرج در جـدول  .)1همانگونـه کـه در اقتصـاد اکولوژیـک
اصلی اسـت ،در  TFRKنیز موضوع مشـارکت

مشـارکت موضوع
هـم فراینـد اصلـی و هـم خروجـی اصلـی سیسـتم محسـوب
 -3سیستمهای اجتماعی -اکولوژیک
میشـود .سیسـتمهای دانـش سـنتی همـواره بـر اهمیت تسـاوی
در سیسـتمهای اجتماعی -اکولوژیک ،بشـریت ( )Humanityو نقش بیـن انسـانها و ارزش موجودیهـا برای خودشـان تأکیـد دارند.
آن در بومسـازگانها محـور اصلـی دانـش اسـت .بهعبارتدیگر ،در

بررسـی اکوسیسـتم و عاملهای زنده و غیرزنده آن نباید
انسـان از قلم  -6نظریه شبکه کنشگران
بیفتـد .ویژگیهـای الـف) اتصال و وابسـتگی بیـن همـه پدیدهها ،ب) در نظریـه شـبکه کنشـگران با یـک پدیـده تنها مخالفت میشـود
پذیرش انسـانها بهعنوان جزئی از سیسـتم و ج) درنظر گرفتن گذشته و تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه حتم ًا یـک شـبکه از پدیدههـا وجود
و تاریخ مسـائل در  TFRKاین موضوع را پوشـش میدهند؛ زیرا در دارد (بنیطالبـی دهکـردی و همـکاران .)1394 ،همچنیـن ،ایـن
 TFRKتاریـخ یـک مـکان ،اقدامـات انسـانها در مکانهای مختلف نظریـه بـا عمومیـت دادن مسـائل ( )Generalizationمخالفـت
و مسـائل مرتبـط بررسـی میشـوند ( .)Rerkasem et al., 2009میکنـد TFRK .در مؤلفههـای زیـادی بـا ایـن ویژگـی دانـش
علمـی سـازگاری دارد ،زیـرا تأکید دانش سـنتی بـر ارتباطهای
کلـی سـبب میشـود همـواره شـبکه پدیدههـا مطـرح شـوند.
همچنیـن ،شـکلگیری دانشهـای سـنتی مختـص به هـر منطقه
نیـز سـبب میشـوند همـواره در مـورد عمومیـت دانـش ابهـام
وجـود داشـته باشـد (.)Rodrigue Castro et al., 2016

جمعبندی

بهاسـتثنای ویژگـی فروکاهی طبیعت TFRK ،تمـام ویژگیهای
سیسـتمهای دانش علمـی را درنظر میگیـرد .نکته حائز اهمیت
ایـن اسـت کـه ویژگـی فروکاهی طبیعـت جزو اصولبهنسـبت
قدیمـی دانشهـای علمـی جنـگلداری اسـت و موضوعـات
شکل  -1نمونهای از گالهای درخت مازودار .برداشت گالهای مختلف از درختان بـهروز آن نظریـه تـابآوری ،اقتصـاد اکولوژیـک و شـبکه

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

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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جدول  -1مقایسه ویژگیهای سیستم دانش سنتی با ویژگیهای سیستم دانش علمی جنگلداری (برگرفته از )Parrota & Trosper, 2012
ویژگیهای سیستم
دانش سنتی /ویژگیهای
سیستم دانش علمی

فروکاهی
طبیعت

اتصال و وابستگی بین
همه پدیدهها
پذیرش انسانها بهعنوان
جزئی از سیستم

اکولوژی یا
بومشناسی

سیستمهای
اجتماعی -اکولوژیک

نظریه تابآوری

پایداری و اقتصاد
اکولوژیک

نظریه شبکه
کنشگران

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

انتظار تغییر در
مقیاسهای مختلف

*

*

*

انتقال شفاهی دانش

*

*

*

آموزش وابسته به
ظرفیت یادگیری

*

*

*

همکاری و مشارکت در
زمین بهعنوان مهمترین
رکن دانش

*

*

اهمیت زیاد برابری بین
انسانها

*

*

احترام و ارزش هر چیزی
برای حق زندگی خودش

*

*

درنظر گرفتن گذشته و
تاریخ مسائل

تجربه عملی روی زمین
بهعنوان مهمترین منبع
دانش

*

ابهام درباره
عمومیت دانش

*

دانش ،زبان
و هویت محلی

*

آگاهیهای غیرانسانها
بهمعنی درک موجودات
غیرانسانی
تعلق دائمی انسانها به
اکوسیستم
* -نشاندهنده این است که یک ویژگی از دانش سنتی مرتبط با جنگل میتواند یک ویژگی مشخص از سیستم دانش علمی را نیز شاملشود.
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کنشـگران هسـتند .همبسـتگی مؤلفههـای  TFRKبـا ویژگیهـای دانـش سـنتی مقـدس ()Sacred traditional knowledge
بهعنـوان هفتمیـن ویژگـی سیسـتمهای
دانـش علمـی جنـگلداری مشـخص میکند
کـه هیچگونـه همبسـتگی بیـن مؤلفههـای در سیستمهای اجتماعی -اکولوژیک ،دانـش علمـی درنظـر گرفتـه شـده تـا تمـام
قدیمـی ماننـد فروکاهـی طبیعت بـا  TFRKبشریت ( )Humanityو نقش آن در ویژگیهای سیسـتم  TFRKرا پوشـش دهد.
وجـود نـدارد .همبسـتگی بیـن موضـوع بومسازگانها محور اصلی دانش است.
اکولـوژی که باز هـم از موضوعات بهنسـبت بهعبارتدیگر ،در بررسی اکوسیستم و منابع
قدیمـی دانـش علمی اسـت ،بـا  TFRKفقط عاملهای زنده و غیرزنده آن نباید انسان اردکانـی ،م .1394 ،.اکولـوژی ،انتشـارات
دانشگاه تهران ،تهران 340 ،صفحه.
در یـک مؤلفـه (اتصال همه پدیدههـا) برقرار
از قلم بیفتد.
بنیطالبی دهکردی ،ب ،.رهنمای رودپشتی،
اسـت؛ اما همبسـتگی بین موضوعـات جدید

شکل  -2نمایی از جنگلهای ارسباران که گنجینهای از دانشهای سنتی مرتبط با جنگل است (عکس از نویسنده)

ماننـد اقتصـاد اکولوژیک و شـبکه کنشـگران با  TFRKبسـیار زیاد
اسـت .بهعنـوان نمونـه ،شـبکه کنشـگران در  12مؤلفـه بـا TFRK
سـازگاری دارد یـا اقتصـاد اکولوژیـک کـه از موضوعـات جدیـد
دانـش جنـگلداری اسـت ،در  9مؤلفـه بـا آن همخوانـی دارد .بـه
ایـن ترتیـب ،میتـوان نتیجهگیـری کـرد کـه  TFRKبـا موضوعات
قدیمـی سیسـتمهای دانـش علمـی جنـگلداری سـازگاری زیـادی
نـدارد ،امـا بـا موضوعـات نویـن آن همخوانی زیـادی دارد .شـاید
بهتـر اسـت بیان شـود کـه در سیسـتمهای علمـی جنـگلداری ،هر
چـه ابداعات بیشـتری انجام شـود ،جنبههای مختلف  TFRKبیشـتر
شناسـایی میشـوند .سیسـتمهای دانـش علمـی بـا ویژگیهایـی
ماننـد فروکاهـی طبیعـت و اکولـوژی تا اقتصـاد اکولوژیـک و نظریه
کنشـگران هنـوز برخـی ویژگیهـای  TFRKهماننـد آگاهیهـای
غیرانسـانها بهمعنـی درک موجـودات غیرانسـانی و تعلـق دائمـی
انسـانها بـه اکوسیسـتم را درک نکردهانـد .از ایـنرو ،ویژگـی

ف ،.نیکومرام ،ه .و طالبنیا ،ق .1394 ،.تبیین نظریه کنشگران در
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