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Abstract
National assets of each country include natural resources and services to provide them for the
society which use them directly or indirectly. Same as other countries, forests especially the
Caspian forests in the north of Iran considered as national assets and the country's food security
assurance in critical conditions. Hence the reviews and accessing factors affecting the
destruction of the forest ecosystem in the form of an analytical futurology method and offering
strategies in order to sustain and regenerate the region’s environment can cause the region
sustainable development. The purpose of this research is to explore forest ecosystem challenges
in Mazandaran province using one of the new futurology methods called “Causal Layered
Analysis” and to reach comprehensive and deep solutions to eliminate the challenges and to
achieve regional sustainable development. Priority of “Causal Layered Analysis” compared to
other planning and futurology methods is to detect social, economic, environmental and etc.
problems fast and comprehensively meanwhile identifies the deepest root of the problems in the
four levels (the litany causes, social and structural causes, worldview and discourse causes,
metaphor and myth causes) and provides with the essential solutions. This is a practical research
that contains qualitative data with documentary and survey collection methods. According to the
analysis method of this study for collecting information, meeting panels and interviews with
development, environment, art, religion and philosophy experts used as well as a desk and
documentary research. According to the “Causal Layered Analysis” framework, the results of
this study investigate the causes of the destruction of the forest ecosystem and provide strategies
for each level. First layer “using consulting engineers, educated community and specialized in
solving environmental challenges”. Second layer “establishing the scientific and proper
infrastructure for landfill and employing up to date technologies such as garbage incineration
powerhouse”. Third layer “The correct interpretation of religious discourse”. Forth “forest as
posterity trusteeship” instead of "public forest”.
Keywords: Causal layered analysis, Futures studies, Sustainable development, The destruction
of forest ecosystem.
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(تاریخ دریافت9017/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)9017/26/91 :

چکیده
سرمایه ملی هر کشور شامل منابع طبیعی و خدماتی این منابع است که جامعه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده مییکنید .در
ایران نیز جنگلها و بهخصوص جنگلهای خزری سرمایه ملی و ضامن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانیی هسیتند .هید پیهوه
حاضر بررسی چال های زیست بوم جنگلی استان مازندران با بهکارگیری «تحلیل الیهای علتها» است .برتیری روش تحلییل الییهای
علتها در مقایسه با دیگر روشها این است که به شناسایی همهجانبه مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطیی و غییره در ضیمن
شناسایی ژرفترین ریشههای مشکالت در چهار سطح علل لیتانی ،علل اجتماعی /سیستمی ،علل گفتمانی /جهانبینی و علل اسیطورهای/
استعارهای میپردازد و راهکارهای بدیل را پیشنهاد میدهد .این پهوه از لحاظ هد  ،کاربردی ،براساس ماهیت دادهها ،کیفیی ،از نظیر
روش گردآوری دادهها ،پیمایشی است .برای جمعآوری اطالعات ،مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،از روش جلسات هیماندیشیی (پنیل) و
مصاحبه از نظر متخصصا ن توسعه ،محیط زیست و منابع طبیعی ،هنر ،دین و فلسفه که بر مسائل منطقه مازندران احاطیه دارنید ،بیهکیار
گرفته شده است .برخی از مهمترین راهبردها و یافتههای پهوه در چهار الیه عبارتاند از در الیه اول« :بهکارگیری مهندسین مشیاور،
جامعه تحصیلکرده و متخصص در حل چال های محیطزیست» ،در الیه دوم« :ایجاد زیرسیاختهیای علمیی و صیحیح دفین زبالیه و
بهکارگیری فناوریهای روز در این زمینه مانند نیروگاه زبالهسوز و غیره» ،در الیه سوم« :تفسیر صحیح گفتمان دینی» و در الیه چهیارم:
جایگزین کردن استعارههای بدیل بهجای استعارههای آسیب زننده موجود مثل «جنگل امانت آیندگان» بهجای «جنگل عمومی» است.
واژگان کلیدی :آیندهپهوهی ،تحلیل الیهای علتها ،تخریب زیستبوم جنگل ،توسعه پایدار.
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مقدمه
انسان همواره تالش كرده است كه طبيعت را بهمنظور تأمين نيازهاى خود ،به خدمت درآورد .هر
زمان كه مردم محصوالت را درو میكنند ،مسير رودها را منحرف میكنند ،ساختمان میسازند،
جادههای جدید احداث میكنند ،یا یك طرح توسعه را اجرا میكنند ،این فعاليتها بهنوعی بر
محيطزیست اثر میگذارد .بحرانها و مشکالت موجود در محيط زیست نشأت گرفته از تمدن
بشری است .انسان به دليل قدرت خالقيت و همچنين فکر و اندیشه خود توانسته بر طبيعت فائق
آیند و از آن بهرهبرداری كنند  ،امّا به دليل محدودبودن اطالعات و آگاهیها و عدم شناخت
پيچيدگی و روابط متقابل طبيعی ،آسيبهایی بر محيط زیست وارد كرده است ،بهطوری كه با
پيشرفت علم و فناوری بر ميزان آلودگیها و تخریب منابع نيز افزوده شده است (دبيری.)۶۸۳۱ ،
در سالهای اخير ،كشورها به اهميت مسائل محيط زیستی پی بردهاند و با احساس خطر نسبت به
این مسئله ،به وضع برخی قوانين در سطح ملی و یا تنظيم توافقنامههای بينالمللی پرداختهاند .به
نظر می رسد كشورها در این راستا به دنبال كاهش ضایعات زیستمحيطی دركنار طیكردن مراحل
توسعه می باشند و با توجه به شرایط خود ویرایشهای مختلفی از الگوی توسعه پایدار را دنبال
میكنند (مراد حاصل« .)۶۸۳۱ ،فون هاگن» سرجنگلدار معروف آلمان در قرن نوزده برای
نخستينبار با الهام از جمالت یك پيرمرد دهقان روستایی در زمان ساسانيان چنين مینویسد« :از
جنگل حداكثر آنقدر برداشت كنيد كه توليد یا رشد میكند و حداقل جنگل را به صورتی كه از
گذشتگان دریافت داشتهاید به آیندگان بسپارید» .این جمالت كه به كلمات طالیی فون هاگن
آلمانی معروف شدهاند در اصل آغازی برای ایجاد تفکر علمی توسعه پایدار در اروپا و جهان است
(یخکشی.)۶۸۳۸ ،
جامعه بشری در شرایط كنونی جهان در رابطه با فضای مورد استفادهاش نمیتواند بدون
مطالعات الزم و همهجانبه متکی به آیندهنگری ،آمایش سرزمين و برنامهریزی درازمدت بهویژه
برای نسلهای آینده به زندگی مطلوب ادامه دهد .پژوهش و بررسی درباره مقوله توسعه و آمایش
سرزمين از جهات مختلف بهویژه تخصص منطقهای در رابطه با فعاليت انسان ،انتخاب مکانهای
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توليد و همچنين حفاظت و توسعه محيطزیست ضروری است؛ این امر موجب میشود كه
بهمنظور حداكثر استفاده از قابليتها و امکانات سرزمين بر ای هدفهایی كه جامعه در پيش رو
دارد ( با توجه به روند پيشرفت علم و دانش در جهان متحول امروز) آمایش سرزمين تهيه و تنظيم
كند (صالحی و پوراصغر سنگاچين .)۶۸۳۳ ،امروزه حفاظت و بهسازی محيط زیست و مقابله با
بحرانهای محيط زیستی به یکی از مهمترین مسائل در اداره امور كشورها تبدیل شده است و
مسائل محيط زیستی در دستور كار اغلب دولتهای جهان در سطح داخلی و بينالمللی قرار دارد
(عبداللهی .)۶۸۳۳ ،بنابراین ،برای جلوگيری از بروز ضایعات زیستمحيطی و تخریب پوشش
طبيعی در نتيجه بهكارگيری نادرست از زمين ،اجرای آمایش سرزمين بهعنوان یكراه منطقی
متداول شده است (مخدوم.)۶۸۳۶ ،
تعریف آمایش از دیدگاه محيط زیستی به این شرح است« :تنظيم روابط بين انسان ،سرزمين و
فعاليتهای انسان و بهمنظور بهره برداری درخور و پایدار از جميع امکانات انسانی و فضایی
سرزمين در جهت بهبود وضعيت مادی و معنوی اجتماعی در طول زمان» (عندليب.)۶۸۳۳ ،
بنابراین ،آمایش سرزمين بهعنوان یکی از روشهای انعطافپذیر در برنامهریزی طبق ضوابطی با
نگرش بهرهوری پایدار ،برحسب توان و استعداد كيفی و كمی سرزمين برای استفادههای مختلف
انسان از سرزمين ،به تعيين نوع كاربری میپردازد (ميردیلمی .)۶۸۳1 ،از سوی دیگر ،در صورت
بیتوجهی به توان و استعداد كمی و كيفی منطقه برای استفادههای مختلف انسان ،منابع از بين
میروند .با ازبينرفتن منابع پایه ،امکانات توليدی مورد تهدید قرار میگيرند؛ بر همين اساس،
آگاهی از اینکه جنگلها و مراتع بهعنوان پشتوانه اكولوژیك و بيولوژیك برای یك كشاورزی
پایدار محسوب میشود ،میتواند امنيت غذایی را بهبود بخشد .در سال  ۶۳۳۸كنفرانس بينالمللی
تغذیه ،تعریف امنيت غذایی توسط بانك جهانی را بهعنوان تعریفی كاربردی پذیرفت و سرانجام
اجالس جهانی غذا در سال  ۶۳۳۱تعریف كاملتری از امنيت غذایی را بدینصورت بيان كرد:
«زمانی امنيت غذایی وجود دارد كه همه مردم در همه ایام به غذای كافی ،سالم و مغذی ،دسترسی
فيزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس ،نيازهای یك رژیم تغذیهای مطلوب بارندگی
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فعال و سالم را فراهم سازد» (عبادی .)۶۸۳۱ ،اركان اصلی امنيت غذایی شامل غذای كافی،
دسترسی به غذا و ثبات دریافت غذا است كه شرح مختصری از آن بهقرار زیر است

( Spieldoch,

:)2011
 .۱غذاي کافی :هرچند تعریف غذای كافی به معنای علمی و در قالب تعریف دقيق باید با
ضوابط تغذیهای انجام گيرد ،اما تفسيرهای مختلفی از غذای كافی دیده میشود بهطوریكه فائو
(سازمان غذا و دارو) غذای كافی را بر مبنای تأمين غذاهای اصلی مورد نياز برای تمام مردم به
معنای تأمين زندگی سالم و فعال برای عموم تعریف كرده است
 .۲دسترسی به غذا :نظر به تعریف امنيت غذایی از منظر اجالس جهانی غذا ،دسترسی به غذا
میتواند دسترسی فيزیکی و اقتصادی باشد .مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است كه تا زمانی
كه خانواده ای غذای موردنياز و كافی در دسترس داشته باشد از امنيت غذایی برخوردار است.
بدین منظور خانواده باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیك و آسان داشته
باشد(دسترسی فيزیکی) و درآمد یا هزینه خانوار بهاندازهای باشد كه تهيه و خرید غذای الزم را
بدون فشار زیاد ميسر كند (دسترسی اقتصادی) .دسترسی به غذا در سطوح ملی ،ناحيهای و محلی
حاصل عملکرد تجارت و توليد غذاست .دسترسی در سطوح بينالمللی بهوسيله قيمتهای جهانی
و معامالت خارجی تعيين میشود.
 .۳ثبات دریافت غذا :ارزشهای تغذیهای مطلوب ،باید بهطور ثابت و پایدار از طریق مصرف
مواد غذایی تأمين شود؛ برای مثال دسترسی به غذا حتی در زمان جنگ.
همانطور كه پيشتر بيان شد جنگلها و مراتع بهعنوان پشتوانه اكولوژیك و بيولوژیك برای یك
كشاورزی پایدار محسوب میشود كه میتواند امنيت غذایی را بهبود ببخشد .جنگلها در هر
كشور ازجمله مهمترین سرمایههای آن كشور شمرده میشوند .ایران ،به دليل قرارگرفتن روی
كمربند خشك جهان ،در زمينهی پوشش جنگلی فقير بوده و جزء آخرین كشورهایی است كه
جنگل دارد؛ در حال حاضر باریکهای از دامنههای شمالی رشتهكوه البرز ،كه در معرض رطوبت
دریای مازندران واقع شده است ،پوشش جنگلی دارد .عالوه بر این ،در بخشهایی از ارتفاعات
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زاگرس نيز بهطور پراكنده جنگل وجود دارد (والیتی و كدیور ،۶۸۳۱ ،ص .)۱۱حال باید به این
موضوع توجه كرد كه از جنگلهای جلگهای مازندران بهجز مساحت اندكی كه بهصورت
ذخيرهگاه جنگلی ،پارک جنگلی و اثر طبيعی ملی اداره میشود ،بقيه همه از بين رفته و به اراضی
مزروعی ،ساختمانها و تأسيسات مسکونی و صنعتی و غيره تبدیل شده است .پاکتراشی ۶جنگل
برای فعاليتهای كشاورزی ،تهيه چوب ،هيزم و توليد زغال چوب ،بهشدت وسعت جنگلها را
كاهش داده است و عقيده بر آن است كه چرای بیرویه دام و شکار گسترده مسئول كاهش كيفيت
جنگلها هستند (.)World Bank, 2005, p. 42
توسعه پایدار در حقيقت به وجود آوردن یك زمينه مساعد است كه علوم مختلف بتوانند در كنار
هم و در اثر همزیستی باهم جامعه را بهسوی ایدهآلهای توافق شده حركت داده و باعث ایجاد
جنبش و پویایی در بخشهای مختلف جامعه بشوند .در این ميان ،نقش جنگلها بهعنوان بخشی از
محيط زیست اطراف ما در مسئله توسعه پایدار یك نقش اساسی و انکارناپذیر است .حفظ و
نگهداری از محيط زیست نهتنها بهسالمتی انسانها و پایداری زیستمحيطی كمك میكند ،بلکه
میتوان از منافع و منابع عظيم مستتر در آن به نفع بشر بهرهبرداری كرد ،اما با افزایش جمعيت كره
زمين و نيازهایشان ،رفتهرفته انسان عالوه بر برداشت بیرویه از منابع طبيعی و مسطحكردن
جنگلها برای كشاورزی در سالهای اخير ،به دفع زباله در دل جنگل نيز میپردازند .از این رو،
میتوان یکی از دغدغههای اصلی كشور و منطقه را موضوع آلودگی و نابودی جنگلها دانست كه
عوامل متعددی دارد .بهرهبرداریهای با جواز و بیجواز ،تغيير كاربری برای كشاورزی و احداث
صنایع ،دفن زبالههای شهری و بيمارستانی در دل جنگل ،اجرای ناموفق و غلط برخی طرحهای
جنگلداری ،آتشسوزیهای عمدی و غيرعمدی ،حضور دام و زندگی در برخی روستاهای در
حاشيه جنگلهای كشور ازجمله عوامل كاهش سطح جنگلها هستند.

1. Forest Clearing
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مبانی نظری
مقاالت و گزارشهای بسيار زیادی از وضعيت جنگلها در سراسر جهان هر ساله از سوی
سازمانها و نهادهای معتبر ملی و بينالمللی منتشر میشود .همچنين ،مقاالت علمی متعددی با
محوریت جنگل و نقش آن در تأمين غذا و مقابله با آلودگی و اثرات زیستبوم نوشته شده است.
با توجه به محوریت بحث آسيبشناسی جنگلها ،در ادامه بخشی از مهمترین آثار مرتبط با این
موضوع آورده شده است .سطوح منطقهای و محلی بهعنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای
سياستهای توسعهای همواره مورد توجه محافل علمی ،سياستگذاری و اجرایی بوده است .از
دهههای  ۶۳۱1و  ۶۳۱1توسعه منطقهای و محلی بهعنوان فعاليتی مهم ،هم در سطح ملی و هم در
سطح دولتهای محلی و منطقهای در سراسر جهان بهطور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است
(.)Pike, 2006
رویکردهای غالب به مطالعه مناطق بهعنوان حوزهای بينرشتهای همواره در طول زمان تمایل
به تغيير و تحول داشتهاند ،بهطوری كه در ابتدای قرن بيستم از طرف متفکرانی مانند گدس ۶و
مامفورد ۲مطالعات منطقهای ،بر اساس برنامهریزی ،ابتدا بهعنوان حوزه چارچوببندی شد كه به
دنبال رویکردهای جامعنگر و هنجاری نسبت به مطالعه نواحی بزرگ جغرافيایی (بهطور عمده،
شهرها و پسكرانههای آنها) بود؛ اما بعد از جنگ جهانی دوم ،اقتصاد و علوم اجتماعی و بهویژه
علوم جغرافيایى بهطور روزافزونی برنامهریزی و سياستگذاری را تحت تأثير قرارداد و در نتيجه
آن ،برنامهریزی منطقهای نيز از مسائلی مانند شکل شهر و برنامهریزی فيزیکی دوری جست و
بهسوی مسائلی در ارتباط با جغرافيای اقتصادى -منطقهای تغيير جهت داد (فرجی راد و همکاران،
 .)۶۸۳۲تا قبل از دهه  ،۶۳۱1نگرش به توسعه منطقهای در كشورهای در حال توسعه ،بر پایه
برنامهریزیهای اقتصادی و رشد اقتصادی منطقه استوار بود .از جمله این دیدگاهها ،مدلهای رشد
1. Geddes
2. Mumford
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هاورد ،)۶۳9۳( ۶دومار ،)۶۳۱۱( ۲روستو ،)۶۳۱۱( ۸رودان روزنشتاین ،)۶۳9۸( 9اسکتيووسکی

۱

( ،)۶۳۱9نوركس )۶۳۱۸( ۱و هيرشمن )۶۳۱۳( ۱را میتوان برشمرد (ضرابی.)۶۸۳۳ ،
در علوم سياسی نيز بحثهای مفصلی در زمينه ترتيبات نهادی مناسب برای حکمروایی،
بهویژه در نواحی متروپليتن ارائه شد .با این توصيف ،در روند تکاملى این اندیشه ،در اوایل دهه
 ۶۳۳1نگرانیهایی كه در زمينه پراكندگی حومهها ،تراكم ترافيك ،نابرابریهای شهر و حومه،
تخریب محيط زیست و یکنواختی چشمانداز محيطهای انسانساخت به وجود آمده بود ،باعث
شکلگيری طيفی از جنبشهای جدید در عرصه مطالعات منطقهای شد .در این جنبشها،
اجتماعات سرزنده ،توسعه پایدار ،اجتماعات محلی ،ظرفيتهای جوامع ،نهادهای كارآمد ،سرمایه
اجتماعی ،حکمروایی چندسطحی و رقابتپذیری مناطق در سطح منطقهای ،ملّی و بينالمللی
به عنوان مفاهيمی كه هم در قالب اهداف و هم ابزارهای توسعه منطقهای شناخته شدهاند ،مورد
توجه جدی قرار گرفتند ()Wheeler, 2002; Haughton & Counsell, 2004
توسعه منطقهای و برنامهریزی به دليل اینکه ازجمله مهمترین اهداف در جهت توسعه ملی
است ،امروزه با ورود به عصر اطالعات و جهانیشدن دچار دگرگونیهای گستردهای گشته است؛
بهطوریكه توسعه منطقهای كه روزی مترادف با توسعه اقتصادی مناطق و بهصورت باال به پایينی و
غالباً توسط دولت (بهصورت دولت رفاه) تعریف میشد ،اكنون با پا به عرصه گذاشتن رویکرد نو
منطقهگرایی ،به شکلی چندبعدی (اقتصادی ،اجتماعی ،كالبدی و  )...درآمده كه در آن عالوه بر
نقش دولتها بهصورت باال به پایينی ،بر نقش مردم و بخشهای خصوصی در توسعه بهصورت

1. Roy Harrod
2. Domar
3. W.Rostow
4. Rosenstin Rodan
5. Eskitoveski
6. Nurkus
7. Hirschman
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پایين به باالیی تأكيد شده و مشاركت آنها را در توسعه آفرینی منطقهای امری جدی تلقی میشود
(.)Soja, 2009
توسعه منطقهای از دو جنبه بااهميت است :نخست ،اهميت اقتصادی مناطق (در سطحی
پایينتر از مقياس ملی) كه شامل برقراری روابط اقتصادی و به جریان انداختن فرایندهای توسعه
زا در منطقه است؛ دوم ،حفظ و ارتقای فرهنگ ملی و بومی كشور در برابر تعرض فرایندهای
جهانی شده اقتصادی و اجتماعی ،از طریق احيای فرهنگهای بومی مناطق مختلف؛ تنوع قومی و
فرهنگی در مناطق مختلف ،بهویژه در مناطق همجوار مرزهای سياسی كشور ،موجب ارج و منزلت
فراوان مسائل توسعه منطقهای باهدف حفظ سنتهای پویا و غنی فرهنگی شده است .اركان اصلی
توسعه منطقهای عبارتاند از وجود منابع طبيعی و پایهای بودن فعاليتهای مرتبط با آن منابع .نکته
شایان ذكر آن است كه رشد منطقهای باید در جایی افزایش یابد كه به منطقه و كشور كمك كند و
در جایی متوقف شود كه برای انسان و طبيعت ضرر داشته باشد .وجود نابرابری و ابعاد مختلف
آن ،از نشانههای مهم توسعهنيافتگی است ،زیرا در حقيقت كشورهایی كه امروزه بهعنوان
كشورهای توسعهیافته شناخته میشوند ،ضمن اینکه از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باال
برخوردارند ،توزیع درآمدها و امکانات نيز در آن جوامع بهنسبت عادالنه است .اما در كشورهای
توسعهنيافته ،هم مقادیر این شاخصها پایين است و هم توزیع آن بسيار ناعادالنه است .از این رو،
امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی ،توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمیشود ،بلکه به معنای وجود
امکانات و توزیع عادالنه مطرح است (قنبری.)۶۸۳۲ ،
روششناسی پژوهش
تحليل الیهای علتها مبتنی بر این فرض است كه روش چارچوببندی و شکل بخشيدن به یك
مسئله ،راهحل سياست و بازیگران مسئول ایجاد تحول و گذار را تغيير میدهد .آیندهپژوهی را باید
بهصورت الیهای ،عميق و كمعمق ،مشاهده كرد و در نظر گرفت .غنای متنی آن را نباید به سطح
روندهای تجربی تقليل داد (عنایتاهلل.)۶۸۳۳ ،
 .۶سطح نخست ،ليتانی نام دارد .ليتانی سطحیترین الیه و معرف دیدگاه رسمی و پذیرفتهشده
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از واقعيت است .در این سطح ،روندهای كمی و مشکالت (برای مثال رشد زیاد جمعيت) غالباً
بهصورت مبالغهآميز و معموالً در راستای تحقق مقاصد سياسی ،از سوی رسانههای خبری معرفی
میشوند .رویدادها ،موضوعات ،و روندها با یکدیگر هيچ ارتباطی ندارند و به نظر ناپيوسته
میرسند .نتيجه این خواهد بود كه احساس استيصال (من چهكاری میتوانم بکنم؟) یا احساس
بیتفاوتی (هيچ كاری نمیتوان كرد) یا احساس فرافکنی (چرا آنها ،برای مثال دولتمردان ،هيچ
كاری نمیكنند؟) ایجاد میشود .این همان آیندهپژوهی متعارف است كه صرفاً یك فضای
ویرانشهری را ایجاد میكند .چنين آیندهپژوهانی در نقش هشداردهنده ظاهر میشوند و به دیگران
میگویند :ما به خط پایان رسيدهایم .البته اضافه میكنند كه با اعتقاد به پيشبينی و انجام اقدامات
مناسب میتوان از چنين پایانی اجتناب كرد .سطح ليتانی مشهودترین و آشکارترین سطح است و
درک آن نياز به توانمندیهای تحليلی خارقالعادهای ندارد .در این سطح هيچ چيزی مورد نقد و
پرسش اساسى قرار نمیگيرد.
 .۲سطح دوم به علل اجتماعی/ساختاری ،شامل عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سياسی و تاریخی
(مثالً افزایش نرخ تولد ،فقدان تنظيم خانواده) ارتباط دارد .دادههای كمی تعبير و تفسير میشوند.
این نوع تحليل معموالً توسط نهادهای سياسی توليدشده و بهصورت سرمقاله در روزنامهها یا
نشریاتی كه كامالً دانشگاهی و علمی نيستند ،منتشر میشوند .اگر وضعيت مناسب باشد آنگاه
گاهی اوقات اقدام عجوالنه تحليل میشود (مثالً رشد جمعيت و پيشرفتهای پزشکی بهداشتی) .این
سطح در شرحهای فنی و همچنين تحليل علمی عالی عمل میكند .نقش دولت و بازیگران دیگر و
منافع در اغلب این موارد در این سطح مورد بررسی قرار میگيرد .در حالی كه در اغلب موارد داده
مورد پرسش قرار میگيرد ،زبان طرح پرسش ،پارادایمی كه در آن مسئلهی مورد نظر شکلگرفته را
به چالش نمیكشد و در برابر آن تسليم و مطيع است.
 .۸سطح سوم به ساختار ،و گفتمان /جهانبينی كه بهنوبهی خود پشتيبان و مشروعيت بخش
ساختار است ،میپردازد ( برای مثال رشد جمعيت و دیدگاه تمدنی نسبت به خانواده ،فقدان قدرت
زنان ،فقدان امنيت اجتماعی و بحث جمعيت /مصرف) .وظيفه اصلی پژوهشگر ،یافتن ساختارهای
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عميقتر اجتماعی ،زبانی ،و فرهنگی است كه مستقل از عامل هستند (یعنی به این بستگی ندارند
كه فعاالن اصلی چه كسانی هستند) .در این سطح ،تشخيص فرضيههای عميقتر پشت موضوع و
نيز تالش در جهت بازتعریف مسئله بسيار مهم و حياتی است .در این مرحله پژوهشگران
میتوانند ببينند كه چگونه گفتمانهای متفاوت (برای مثال اقتصادی ،مذهبی ،یا فرهنگی) نقشی
فراتر از علت یا واسطه برای موضوع دارند و بيشتر در «ساخت موضوع» خود را نشان میدهند.
قادرند ببينند گفتمان مسلطی كه برای فهم بهكار گرفته میشود ،چگونه بهطور ضمنی در تعریف
چارچوب مسئله وارد میشود .بر اساس این گفتمانهای متغير میتوان سناریوهای بدیل مجزایى
تدوین كرد .برای مثال ،یك سناریوی آیندهی جمعيت بر اساس دیدگاه مذهبی از جمعيت تهيه
میشود (ادامه دهيد و جمعيت خود را چندین برابر كنيد) یا سناریوی دیگرى بر اساس دیدگاه
فرهنگی تهيه میشود كه در آن گروههای زنان درباره نقش خود بهعنوان زاینده و بزرگ كنندهی
نوزاد در جامعه مردساالر و بازار جهانی كار ،نقادانه پرسش میكنند .در این سطح شالودههای
سطح ليتانی و متغيرهای بهكاررفته برای فهم سطح ليتانی در معرض نقد و پرسش قرار میگيرند.
 .9سطح چهارم به تحليل اسطورهها و استعارهها مربوط میشود .این سطح متشکل از داستانها
و روایتهای عميق ،مجموعه كهنالگوها ،ابعاد ناخودآگاه و اغلب انگيزشی مسئله و مشکالت و
تناقضهاست (برای مثال نگرش غيرآماری به جمعيت ،توجه به اجتماع بهجای جمعيت ،یا مردم
را منابعى خالق دیدن) .در این سطح تجربهای احساسی  -انگيزشی درباره جهانبينی مورد نظر
فراهم میشود .زبان بهكاررفته كمتر مشخص است و بهجای آن تصاویر بصری به مخاطب القا
میشود .در اینجا تمركز بر قلوبی است كه احساس میكنند و نه مغزهایی كه میخوانند و فکر
میكنند .در چنين سطحی ریشهها در معرض پرسش قرار میگيرند .البته پرسشگری خود
محدودیتهایی دارد؛ زیرا چارچوب پرسشگری باید وارد چارچوبهای دیگر درک و فهم شود.
روش تحليل الیهای علتها به فراسوی چارچوبهای متعارف تعریف موضوع و مسئله
میرود .برای مثال در تحليلهای رایج دانشگاهی بيشتر در سطح دوم باقی میمانند و گاهی اوقات
هم نيمنگاهی به سطح سوم میكنند ،اما بهندرت كسی وارد سطح چهارم میشود .البته در روش
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تحليل الیهای علتها هيچیك از این چهار سطح امتياز خاصی به دیگری ندارد .در واقع،
بهواسطهی حركت عمودى بين این سطوح چهارگانه؛ تحليل و سنتز ،گفتمانها ،شيوههای دانستن
و جهانبينیها یکپارچه و درنتيجه بر غنای تحليل افزوده میشود .نتایج چنين تحليلی غالباً آنقدر
متفاوت هستند كه میتوان هر یك از آنها را در قالب یك سناریوی بدیل ارائه داد.
بهطور كلی ،سناریوهای مربوط به سطح ليتانی بيشتر جنبه ابزاری دارند ،سناریوهای مربوط به
سطح اجتماعی بيشتر معطوف به سياستگذاری هستند ،و سناریوهای مربوط به سطح گفتمان/
جهانبينی در پی فهم تفاوتهای بنيادین هستند .سناریوهای مربوط به سطح استعاره و اسطوره نيز
بهاندازه بقيه مجزا و متمایز هستند ،ولی تفاوتها را از طریق یك شعر ،یك تصویر ،یا دیگر
روشهای متعلق به نيمه راست مغز تبيين میكنند (عنایتاهلل .)۶۸۳۳ ،جامعه ایران از حيث
برخورداری از تنوع گسترده اسطورهها ،استعارهها ،جهانبينی ،الیههای عميق اجتماعی و متغيرهای
فراوان تشکيلدهنده محيط خود ،جامعهای پيچيده و تا حد زیادی پيشبينیناپذیر است؛ درک
صحيح آن نياز به مطالعه گسترده و عميق دارد و در این مسير میتوان از روش تحليل الیهای
علتها بهعنوان یك ابزار مفيد در كنار دیگر ابزارهای مطلوب استفاده كرد.
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شکل  .1فرایند اجرای تحلیل الیهای علتها ()CLA

در الیه اول یعنی ليتانی در ابتدا نشریات و جراید محلی و ملی كه در آنها موضوع چالشهای
جنگلهای خزری مطالعه و تحليلشده ،سپس ،با مردم عادی كوچه و خيابان بحث میشود تا به
علل ایجادكننده چالشهای جنگل و بهتبع آن راهبردهای الزم برسيم .در مرحله بعد با برگزاری
جلسه با افراد تحصيلكرده در رشتههای مختلف و ارائه نتایج الیه ليتانی و راهبردهای ارائهشده
برای آنها ،ساختارهای سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تا نظامهای قانونی ،مدیریتی و
ارتباطی تجزیه و تحليل میشود .در مرحله سوم با دعوت از نخبگان و صاحبنظران حوزههای
مختلف از جمله برنامهریزی ،آیندهنگاری ،مدیریت ،محيطزیست و غيره و همچنين ،مقامات
سياسی استان ریشههای مسئله در گفتمانها و جهانبينیهای موجود و مسلط تحليل میشود .در
مرحله چهارم تحليل الیهای علتها كه با حضور صاحبنظران حوزه دین و ادب و هنر برگزار
میگردد و استعارههای مرسوم در زبان مردم و اسطورههای موجود در ذهن مردم منطقه كه ارتباط
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با موضوع تخریب جنگلها دارند بررسی میشود «سرانجام اینکه ،افرادی كه مسئله-موضوع را
حل میكند در هر سطح تغيير میكند» (عنایتاهلل.)۶۸۳۳ ،
راهبردها در هر سطح متفاوتاند .راهبردهای سطح ليتانی ابزاریتر هستند ،راهبردهای سطح
اجتماعی سياستمحورتر و راهبردهای گفتمان -جهانبينی به درک تفاوتهای بنيادین گرایش
دارند .راهبردهای اسطوره -استعاره متمایزند ،اما این تفاوت را از طریق یك شعر ،یك داستان ،یك
تصویر یا یك روش دیگر سمت راست مغز به وجود میآورند« .در سطح ليتانی معموالً دیگران
یعنی دولت یا شركتها این كار را میكنند .در سطح اجتماعی ،در اغلب موارد نوعی مشاركت بين
گروههای مختلف وجود دارد .در سطح جهانبينی ،افراد یا انجمنهای داوطلب و در اسطوره-
استعاره رهبران یا هنرمندان این كارها را انجام میدهند» (عنایتاهلل.)۶۸۳۳ ،
یافتههای كتابخانهای این پژوهش در دو مرحله كلی انجام گرفته است .مرحله اول قبل از
فرایند جلسات و مصاحبه در استان مازندران است كه اطالعات كلی درباره تخریبهای صورت
گرفته در جنگلهای مازندران جمعآوری میشود .مرحله دوم كه در حين و بعد از فرایند مصاحبه
و جلسات تخصصی انجام میشود گزارشها و اسناد دولتی ،همچنين كتب معرفیشده از سوی
متخصصان و نخبگان و كتب مرجع مانند قرآن كریم ،تفسير الميزان و دایرهالمعارف فارسی مطالعه
میشوند .كتابهای مورد مطالعه بهطور كلی در تقسيمبندی كلی میتوان به این صورت تقسيم
كرد :كتابهای مرجع ،كتب تخصصی برنامهریزی و توسعه پایدار منطقهای و زیستمحيطی،
گزارشها و برنامههای سازمان حفاظت محيط زیست ،سازمان امور جنگلها و مراتع و جهاد
كشاورزی ،نشریات و كتب چاپشده در پروژه جهانی مدیریت چندمنظوره جنگلهای هيركانی (با
حمایت یو ان دی پی) كتب فلسفی و دیدگاه علم و فلسفه به محيط زیست و نظریههای این
حوزه ،مکاتب و گفتمانها ،نشریات و روزنامههایی با موضوع محيطزیست مازندران تخریب
زیستبوم جنگلی بهخصوص در جنگلهای هيركانی ،پایاننامههای كارشناسی ارشد و دكتری در
حوزه توسعه پایدار و محيط زیست ،همچنين ،مجموعه مقاالت همایشهای مرتبط با توسعه
پایدار ،محيط زیست و تخریب ،حفاظت و احيای جنگل حاصل یافتههای مرحله اول مطالعات
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كتابخانهای است .برای دسترسی به منابع كتابخانهای مورد نظر از كتابخانههای ملی ،مجلس شورای
اسالمی ،سازمان برنامهوبودجه كشور ،سازمان حفاظت محيط زیست و كتابخانه دفتر پژوهش و
تأليف كتب درسی در فرایند پژوهش استفاده میشود.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش در شکل  ۲نشان داده شده است .برای شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب
زیستبومهای جنگلی میتوان از دو دیدگاه محيط زیستی و یا توسعه منطقهای این مسئله را
بررسی كرد .در هر یك از این شيوهها میتوان از دو بعد اكتشافی و هنجاری موضوع را تحليل و
بررسی كرد كه در بعد اكتشافی تحليل زیستمحيطی ،ظرفيت برد و بار تحمل محيطی و در بعد
هنجاری توان اكولوژیك ارزیابی میشود .در تحليل توسعه منطقهای نيز در بعد اكتشافی از
شيوههای تحليل سلسلهمراتبی مانند

AHP ،ANP

و

TOPSIS

دلفی ،پنل نخبگان و برنامهریزی راهبردی استفاده میشود.

و در بعد هنجاری از روشهای
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یافتهها
برای به دست آوردن اطالعات الزم در زمينه علل تخریب محيط زیست و جنگلهای مازندران به
شيوههای مختلف در قالب جلسات هماندیشی و مصاحبه حضوری و تلفنی نظرات افراد به دست
آمد .جامعه مورد نظر شامل افراد عادی محلی ،دامداران فعال در جنگل ،جنگلبانان ،مدیران و
كارشناسان ادارات جنگلبانی ،محيط زیست ،جهاد كشاورزی ،منابع طبيعی ،شهرداریها ،مهندسين
مشاور ،استادان دانشگاه ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران ،كارشناسان حوزه
صنعت در منطقه ،افراد آشنا به فلسفه و دین ،كارشناسان متخصص در تأليف و پژوهش در كتب
درسی ،هنرمندان در رشتههای شعر و ادبيات ،نقاشی ،موسيقی ،عکاسی و دانشجویان آشنا با
مفاهيم محيطزیست و توسعه پایدار است .در نهایت ،نسبت افراد مشاركتكننده در فرایند
جمعآوری اطالعات بهصورت مصاحبه و جلسات هماندیشی نشان داده شده است.
نماینده مجلس و
مقامات دولتی و استانی
%۱۰

کارشناس کتب درسی
و دایرة المعارف %۳
دامداران محلی %۱۰
کارشناس صنعت و

اساتید دانشگاه %۶

معدن %۳
کارشناس مذهبی %۴
مهندسین مشاور و

دانشجو %۲۲

شهرداري %۶

رئیس و کارشناس منابع
طبیعی ،محیط زیست،
جنگل داري و جهاد
هنرمند %۷

کشاورزي %۲۷

شکل  .3جامعه افراد مشارکتکننده در فرایند جمعآوری اطالعات باز طریق مصاحبه و تشکیل جلسه
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با در نظر گرفتن ابزارهای مختلف گردآوری داده ،یافتههای پژوهش به شرح زیر است:
الیه علل لیتانی


آتشسوزی گسترده جنگلهای چالوس در فروردین ۶۸۳۱؛



ازبينرفتن همه جنگلهای جلگه شمال در سالهای دور؛



ازبينرفتن گونه شمشاد براثر شب پره شمشاد و خطر انقراض پلنگ مازندران به دليل
ازبينرفتن محل زایمان (بوته شمشاد)؛



ازبينرفتن همه گونه ببر مازندران به دليل نابودی همه جنگلهای جلگهای این منطقه؛



احداث سد در نقاط مختلف استان (احداث سد «كسليان» در منطقه سوادكوه در حال
حاضر در مرحله امکانسنجی قرار دارد)؛



مساحت جنگلهای شمال در طی  ۲1سال گذشته  ۶۱درصد كاهش یافته است؛



تخریب ساليانه  ۸۱هزار هکتار جنگل از سال  ۶۸9۲تاكنون از گيالن تا گلستان؛



تفکيك اراضی منابع طبيعی در حاشيههای جنگل؛



ویالسازی گسترده در یيالقات شمال و الحاق زمينهای بالفصل روستاها به محدوده
روستاها.



دفن زباله بالی جان جنگلها؛



بهای ساخت آزادراه تهران شمال مساوی جنگل؟؛



آفت قاچاق چوب ،بر تن درختان جنگلهای شمال؛



جنگل در تسخير زباله؛



آتشزدن جنگل برای شکار؛



۶۶هزار هکتار از جنگلهای شمال زیر تيغ معدن كاوان؛



آتش در جنگل و نبود تجهيزات مهار آن؛



آفتی به نام «آفرود» بر دل جنگلهای شمال؛



گونه «راش» در خطر انقراض؛
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«آفت» بالی جان  ۸۱1هزار هکتار از جنگلهای شمال؛



نفس جنگل به شماره افتاده است /گياهان زینتی بهانهای برای قاچاق خاک؛



آتشسوزی گریبان جنگلهای بخش كجور را گرفت؛



ترس جنگل از مرگ كاغذی؛



مهمترین عامل سيل اخير در تنکابن نابودی جنگل است؛



در  ۶1سال اخير  91ميليون اصله درخت  ۸11ساله در شمال كشور نابود شد؛



تخریب جنگل و نسبت آن با سيالب؛



نابودی جنگلهای شمال با زبالههای شهری؛



در هر  ۲ثانيه به اندازه یك زمين فوتبال جنگل از دست میدهيم( ۸۱1مترمربع در ثانيه)؛



حجم روزانه زباله دپوشده در جنگلهای شمال ۸هزار تن است؛



اگر با همين سرعت پوشش جنگلی ایران را نابود كنيم ،تا  ۱1سال آینده هيچ جنگلی
نخواهيم داشت؛



برداشت ساالنه  ۱ميليون مترمکعب از جنگلهای شمال كشور كه نزدیك به سه ميليون
سال قدمت دارد؛



ميزان برداشت ساالنه پایدار از جنگل  ۸/۲ميليون مترمکعب است؛



خسارت ساالنه ناشی از قطع درختان جنگلی و نابودی جنگلهای خزری  ۳11ميليون دالر
است؛



 ۲11هزار هکتار ،مساحت جنگلها و مراتع كشور كه در  9۶سال اخير طعمه حریق
شدهاند؛



 ۶۶هزار حریق در عرصههای جنگلی و مرتع كشور در هفت سال اخير؛



مساحت  ۲19هزار مترمربع از جنگلهای منطقه حفاظتشده البرز مركزی در بخش كجور
مازندران كه تغيير كاربری داده شده است؛
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 ۶۱11مترمربع سرانه پوشش جنگلی در ایران در مقابل ۱111 ،مترمربع متوسط سرانه
جهانی در كشورهای دارای پوشش جنگلی؛



 ۶۲111اصله درخت با عمر بيش از  ۱1سال در جنگلهای هيركانی در عملياتترميم و
احداث جادهها توسط وزارت راه قطع شد؛



در پنج دهه اخير ساالنه بهطور متوسط مساحت  ۶11هزار هکتار جنگلهای تخریبشده؛



 ۶1ميليون مترمربع از عرصههای جنگلی مازندران در اثر ویال سازی تخریب شدهاند.

الیه علل اجتماعی /سیستمی

در این بخش همه علل بهدستآمده در الیه دوم در بخشهای گذشته بر اساس تحليل

STEEP

(اجتماعی ،علمی و فناوری ،زیستمحيطی ،اقتصادی و ساختاری و قانون و مقرراتی) تقسيمبندی
و ارائه میشوند:
 .1علل اجتماعی

 آتشسوزیهای عمدی و غيرعمدی توسط جنگل نشينان و چوپانها و دیگران در جنگل؛
 عدم شناخت درست از جنگل بهعنوان زیستبوم حياتی و نقش آن در زیرساخت زندگی
انسان؛
 مرزبندی با سيمخاردار در جنگلها عالوه بر اینکه مشکلی را حل نمیكند موجب
بیاعتمادی جوامع روستایی به سازمانهای متولی میشود؛
 رشد جمعيت و توسعه نامتوازن شهرها و روستاها؛
 باور به اینکه جوامع محلی از هوش و اختيار برخوردارند و نباید تصميمها از باال به پایين
گرفته شود (این باور مشاركت جوامع محلی در پيشبرد تصميمها را به دنبال خواهد
داشت)؛
 بیتوجهی به قدرت جامعه روستایی برای حفاظت از جنگل (میتوانند مؤثرترین عضو در
پيشبرد اهداف حفاظتی باشند)؛
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 بیتوجهی به نيازهای جوامع محلی و روستایی (اول باید نيازهای آنها را برطرف كرده،
سپس انتظار درک مشکالت جنگل از آنها داشت)؛
 ندادن آگاهی به جامعه روستایی و محلی این منطقه در جهت جایگزینی شيوه درآمدی
مردم از دامداری به ظرفيتهای بالقوه توریستی؛
 قرارگرفتن جامعه روستایی در مقابل قوانين برداشت از جنگل به دليل وضع یكجانبه این
قوانين از طرف جامعه شهری و صاحب نفوذان صنعت و سياست و بیتوجهی به جوامع
روستایی و جنگلی؛
 عقدهشدن برداشت چوب از جنگل برای روستایيانی كه برداشتهای كالن چوب توسط
شركتها را میبينند ،اما خود نمیتوانند حتی یك درخت را برای ساخت خانهشان قطع
كنند؛
 بیاعتمادی افراد تحصيلكرده و صاحب سمت در مناصب دولتی به جامعه روستایی و
تصميمهای آنها؛
 عدم تبيين وظيفه گردشگران در مقابل جنگل؛
 برگشت مردم از شهر به روستا برای كار یا برپاداشتن ملك پدری (ویالسازی).
 .2علل علمی و فناوری

 عدم برآورد درست و علمی از ميزان وضعيت جنگلهای كشور؛
 بهرهبرداریهای مجاز به روشهای غيرعلمی؛
 عدم ترویج محصوالت جایگزین پالستيك و ظروف یكبارمصرف؛
 كمبود امکانات بازیافت فرآوردههای چوبی؛
 تبدیل بسياری از مناطق جنگلی به محل دفن و جمعآوری زباله به صورت غيرعلمی؛
 استمرار نيافتن همکاری و كمك گرفتن از شركتهای دارای فناوریهای سمپاشی و دفع
آفات گسترده جنگلی فعال در كشورهای همسایه مانند روسيه؛
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 بیاعتمادی سيستمی مدیران و مردم به متخصصان بومی و دانش بومی موجود در مراكز
تحقيقاتی و دانشگاهها؛
 نگاه ضعيف فرایندی و برنامهریزی بلندمدت در بخش محيط زیست؛
 درنظرنگرفتن زیرساختها و زمين مناسب برای دفن زباله؛
 بیاعتمادی به سامانههای روز مانند نيروگاههای زبالهسوز در كنار گرانبودن آنها؛
 بیتوجهی به مراتع و بعضاً كاشت درخت در آن مراتع بهجای احيا گونههای مرتعی؛
 بیتوجهی به كاشت گونههای درخت مناسب و متنوع در فرایند احياء زمينهای پاکتراشی
شده در سالهای گذشته؛
 عدم استفاده از دانش مترهبرداری واگذاری زمينهای منابع طبيعی بدون توجه به شيب و
عوارض طبيعی زمين؛
 عدم آموزش حفاظت و احيای محيطزیست در مدارس؛
 شناخت نادقيق و غيركاربردی گونههای درختی و جانوری بومی در منطقه؛
 رعایتنکردن جایگزینی گونههای درخت مناسب و بومی در برداشتهای اقتصادی از
جنگل؛
 بیتوجهی به تنوع در كاشت مجدد جنگلها.
 .9علل زیستمحیطی

 آزادگذاشتن دامهای اهلی و چرای احشام بهخصوص بز كه با خوردن سرشاخهی نهالهای
جنگلی مانع از رشد آنها میشوند؛
 فشردهشدن خاک جنگل توسط دام كه از زادآوری جنگل جلوگيری كرده(سفت و محکم
شدن خاک) و مانع از نفوذ آبوهوا به خاک میشود؛
 تاجبری و قطع سرشاخه درختان بهمنظور تأمين خوراک دام بهخصوص در زمستان؛
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 اقدام انسان در واردكردن ناسنجيده و خالف قاعده گونههای حيوانی و گياهی بيگانه به
كشور كه گاهی موجب ورود بيماریهای قارچی و حشراتی میشود كه موجب آسيبهای
جنگلی میشود؛

 چرای خارج از ظرفيت در مرتع و جنگل؛

 جادهسازی در جنگل موجب آلودگی هوا آلودگی خاک آلودگی آب و همچنين آلودگی
صوتی كه اثرات سویی با حيوانات و گياهان جنگلی دارد میشود؛

 مهاجرت از نواحی مركزی و جنوب شرق ایران به مناطق شمالی كشور به دليل بحران آب؛
 عدم نظارت بيولوژیکی بر نهالها و چوبهای وارداتی؛
 خشكسالی و كمآبی غالب در كشور؛

 استفاده از آب چشمههای جنگل برای تأمين آب كارخانهها و شركتهای صنعتی و
همچنين ،روستاهایی كه كاركرد پيشين خود را ازدست داده و امروزه تبدیل به شهرکهای
ویالیی شدهاند .اینگونه مصارف موجب برهمزدن اكوسيستم و كمبود در تأمين آب
درختان جنگلی شده است؛

 عدم لحاظ جنگل و محيط زیست در طرحهای توسعه عمرانی (مانند ساخت سد و خطوط
انتقال برق و گاز و نفت)؛

 وقوع بهمن در ماههای سرد سال در جنگلها و مراتع باالدست؛

 پاکتراشی گسترده جنگل جهت ایجاد مسيرهای انتقال نفت و گاز در دل جنگل؛

 ایجاد آلودگیهای گسترده زیستمحيطی در صورت تخریب و ایجاد مشکل برای لولههای
نفت و گاز در جنگل؛

 خطر جاری شدن سيل به دليل احداث جادهها در مراتع؛

 ریختن فاضالب شهرها و روستاهای حاشيه رودخانهها به داخل آن (به گفته كارشناس
محيط زیست یكسوم از حجم اغلب رودخانهها فاضالب است)؛

 وقوع تغييرات اقليمی جهانی و آثار آن بر محيط زیست جنگلهای شمالی ایران؛
 شالیكاری بيشازحد در زمينهای جلگهای؛
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 جاریشدن شيرابههای زبالههای دپوشده در دل جنگل و خشكشدن درختان و همچنين
ورود شيرابهها به آبهای زیرزمينی.
 .4علل اقتصادی

 گرسنگی و عدم تأمين اقتصاد جوامع ساكن در جنگل و وابستهبودن معيشتشان به جنگل؛
 تبدیل جنگل به عرصه چرا و دامداری؛

 تبدیل زمينهای جنگلی به زمينهای كشاورزی؛

 قطع درختان در دامنهها و بهرهبرداری بیرویه از جنگل بهمنظور تأمين چوب و سوخت؛

 وجود سرمایههای سرگردان كه اكثراً از اقتصاد زیرزمينی و خاكستری ایران ناشی شده است
و تمایل صاحبان آنها به زمينخواری در این مناطق؛

 هجوم نوكيسهگان برای خرید زمين ویال سازی؛

 پایبندنبودن شركتهای بهرهبردار به تعهدات خود و فکر كردن به سود بيشتر از بهرهبرداری
از جنگل؛

 ناتوانی در برقراركردن تعادل بين ميزان بهرهبرداری و حفظ جنگل؛

 تجاوز و تعرض به عرصههای جنگلی برای تأمين چوب و تبدیل جنگل به زمينهای
كشاورزی و در نهایت ویالسازی؛

« ارزش پول باالتر از ارزش نظارت»؛

 و تکرار دوباره و دوباره موجب نابودی كامل جنگلها میشود؛

 تمایل گردشگران و افراد پولدار برای داشتن زمين بر روی ارتفاع و جنگلی مشرف به دریا؛
 تأميننشدن سوخت مناسب و كافی برای روستایيان و دامداران در ماههای سرد سال؛
 دیدگاه اقتصادی مبتدی در برداشت از جنگل؛

 تبدیلشدن زمين در شمال كشور از یك نياز اساسی برای سکونت توليد و بهرهبرداری به
كاالیی لوكس برای گردشگران؛

 تعدد جادههای بهرهبرداری در دل جنگل كه موجب بروز سيالب و رانش زمين میشود؛
 معرفینشدن منافع اقتصادی جایگزین برای بهرهبرداران غيرمجاز؛
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 دولتیبودن یا تعلق اكثر كارخانهها و شركتهای بهرهبرداری و فرآوری محصوالت چوبی
به افراد صاحب نفوذ در كشور؛
 دیدگاه اقتصادی به جنگل و درختان از نظر سازمانهایی مانند منابع طبيعی جهاد كشاورزی
و سازمان جنگلها؛
 استفاده روستایيان و دامداران از چوب بهعنوان منبع سوخت و گرمایش؛
 تملك اراضی منابع طبيعی به دست افراد طمعكار و در بعضی موارد صاحب نفوذ؛
 برداشت غيرمجاز از جنگل علیرغم طرح تنفس دهساله جنگل؛
 گسترش كارخانههای شن و ماسه در اعماق جنگلها و تردد خودروهای سنگين در
جادههای جنگلی و روستایی.
 .5علل ساختاری و قانون و مقرراتی

 بهرهگيرینکردن از جوامع بومی ،بهویژه تشکلهای زیستمحيطی در حفظ و مراقبت از
جنگل؛
 نبود دستگاههای نظارتی و حفاظتی كارآمد در پایش دائم وضعيت زیستبوم جنگل؛
 معدنكاوی به علت ایجاد جاده و سایر عملياتها؛
 مشخصنبودن حدود عرصههای جنگلی ،مرتعی و زراعی؛
 نداشتن مدیریت واحد و یکپارچه؛
 راهسازی در جنگلها كه به گفته مسئوالن جنگلبانی كشور ،به شش هزار كيلومتر میرسد؛
 ذینفعبودن مدیران در بحث تخریب و بهرهبرداری از جنگل و منابع طبيعی و وجود
رانتهای ارتباطاتی و اطالعاتی در استفاده از منابع طبيعی توسط افراد صاحب نفوذ.
 نبود نظارت صحيح بر مدیران و انتصاب مدیران ناكارآمد به پستهای باالتر موجب سيکل
منفی میشود؛
 كمبود و در برخی مواقع موارد نبود امکانات و تجهيزات آزمایشگاهی در اداراتی مانند
جهاد كشاورزی حفاظت محيطزیست منابع طبيعی و بندرهای استان؛
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 نبود تجهيزات و وسایل بهروز مورد نياز اطفاء حریق پهنههای جنگلی و انجامدادن عمليات
اطفاء حریق بهصورت بدوی (با بيل و سطل آب توسط مردم)؛

 مدیران بدون دانش و به دنبال منافع شخصی در پستهای حساس؛
 تجهيزنشدن و فرسودهبودن تجهيزات حمل زباله؛

 نظارتنکردن بر تورهای آفرود در جنگل و خطرات جانی و مالی برای گردشگران و
همچنين تخریب محيط زیست و جنگل؛

 رانش زمين به دليل عمليات خاکریزی و خاکبرداری در جادههای بهرهبرداری از جنگل؛

 بیتمایلی ادارات دولتی برای یکپارچهسازی ادارات و نهادهای تصميمگير در سطح استان
و كشور؛

 وجود تعداد بسيار زیاد پروانههای چرای دام در منطقه مازندران؛

 بیتوجهی سازمان حفاظت محيطزیست به وظایف تحقيقاتی و پژوهشی محوله در ساختار
این سازمان؛

 بیتوجهی شهرداریها و دهياریها به ظرفيت بالقوه تفکيك زباله از مبدأ توسط شهروندان
و مسافران در صورت ساخت زیرساختهایی مانند سطلهای مکانيزه تفکيکی؛

 تفکيك ساختاری در موضوع حفاظت محيط زیست ،جنگلداری و منابع طبيعی و نبود
ساختار یکپارچه و نظاممند كه وظایف مشخص و نظارت دقيقی توسط قوه قضایيه بر آن
باشد؛

 تعریض راههای روستایی به درخواست افراد صاحب نفوذ كه غالباً در آن روستاها خانه
پدری خانه یا ویال دارند؛

 اجرای نادرست طرح واگذاری زمين حاشيه جنگل به دامداران دارای پروانه فعال در جنگل
در قبال خروج دام آنها از جنگل؛

 نظارت ضعيف و كم نيروی نهادهای متولی حفظ محيط زیست و جنگل (تعداد كم
محيطبانان حاضر در عرصههای طبيعی نسبت به استانداردهای جهانی)؛

 ریختن پساب كارخانههای صنعتی به رودخانه به دور از چشم نهادهای ناظر.
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 .6الیه علل جهانبینی /گفتمانی

در الیه سوم میتوان غالببودن گفتمانهای «صنعتیشدن» و «فردگرایی» و توجه به سلطه نگاه علم
بر همه مسائل و بر اساس «نظریه گایا» و سلولی دیدن جهان از نگاه انسان موجب بروز
تخریبهایی از سوی انسان شده است كه اكثراً عمدی نبوده است و صرفاً به دليل ناآگاهی از دیگر
ابعاد عمل او ایجاد میشود .غلبه «گفتمان مصرفگرایی» و تقليد كوركورانه افراد از افراد مشهور و
سلبریتیها و پيروی از گفتمان «مصرفگرایی» افراطی موجب تمایل به سفر و ویالسازی در این
استان و آسيبهای تابعه آن شده است .همچنين بسط «گفتمان دینی» و درک و تفسير نادرست و
غيركامل از آیات و روایات ،موجب مشروعيتبخشی به تخریب و آسيبرساندن به محيط زیست
توسط انسانها شده است .همچنين ،میتوان به «كالس داشتن احداث یا خرید ویال در شمال» نيز
اشاره كرد.
 .1الیه علل اسطوره /استعاره

قسمتهای پيشين در زمينه علل استعارهای و اسطورهای (الیه چهارم تحليل) ،پنج دليل استعارهای
را میتوان با موضوع تخریب جنگل مرتبط و تأثيرگذار دانست:
 استعاره« :عالم مسخر انسان» و «انسان اشرف مخلوقات»؛
 استعاره« :جنگل خدا» یا «جنگل بیصاحب»؛
 استعاره« :جنگل تجدید پذیر»
 استعاره« :آبادكردن جنگل» یا «میروم جنگل را آباد كنم»؛
 استعاره جنگل عمومی؛ انفال عمومی
 استعاره« :شمال».۶

« .۶خاطرات شمال محال یادم بره» و «افراد با كالس شمال ویال دارند»
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جمعبندی و ارائه راهبردها و آثار آن در توسعه پایدار منطقهای در سطح استان و کشور

تخریب زیستبومهای طبيعی ،فرایندی متأثر از عوامل بسيار زیادی است .عوامل مؤثر در تخریب
این زیستبومها از منطقهای به منطقه دیگر تفاوتهایی وابسته به عوامل محيط زیستی ،فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی منطقه دارد .بنابراین ،برای پيشگيری از وقوع این رخدادهای حساس برای
آینده بشر نمیتوان راهكارهای تکراری و یکسان را برای تمام زیست بومهای جنگلی صادر كرد.
اولينگام برای كنترل عوامل تخریب و احيای جنگلهای موجود ،شناخت علل تخریب است .پس
بر اساس علل دستيابی شده میتوان راهكارهای بدیل مناسب و مقتضی را در نظر گرفت .در این
پژوهش برای شناخت و تحليل علتها از روش تحليل الیهای علتها

یاCLA

استفاده شده است.

راهبردهای بدیل بهدست آمده برای چهار سطح تحليل الیهای علتها به صورت جدول در  ۶آمده
است:
نتایج راهبردی تحلیل الیهای علتها

در این بخش برای دستيابی به توسعه پایدار منطقهای در پاسخ علل به دست آمده در هر الیه
راهبردهای بدیلی در جهت تصحيح روند چالشها و مشکالت فعلی كه جنگلهای مازندران
درگير آن است ،بر اساس نظر نخبگان ارائه میشود.
راهبردهای الیه لیتانی

در الیه اول به دليل كلیبودن ،احساساتی بودن و غيرقابل استناد بودنِ علل مطرحشده از سوی
مردم عادی و رسانهها ،باید راهبردهایی تجویز كرد كه به شناخت و حل بهتر و علمیتر موضوع
چالشهای زیستبوم جنگلی منجر شود .این راهبردها عبارتاند از:

 استفاده از مهندسان مشاور ،جامعه تحصيلكرده و متخصص در حل چالشهای محيط
زیست؛

 ناتوانی دولت در جلوگيری از زمينخواری افراد و دستدرازی به منابع طبيعی؛

 دعوت از شركتهای خارجی متخصص در مسئله حفظ و احياء محيط زیست و كسب
تجربه از آنها؛
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 بهكارگيری مدیران متخصص و تحصيلكرده و آشنا با دانش روز؛
 تهيه طرحهای جدید و بهروز حفظ و احيای زیست محيطی.
راهبردهای الیه اجتماعی /سیستمی

در سطح دوم به دليل بررسی عمومیتر و مشخصبودن چارچوبهای مورد بررسی ،علل
بهدستآمده نسبت به الیههای بعدی وسعت بيشتری داشت كه به طبع ،راهبردهای سيستمی و
ساختاری بيشتری ارائه خواهد شد .در این الیه راهبردهای الزم در بخشهای مختلف بهصورت
تفکيکی ارائه میشود.
جدول  .1راهبردهای الیه دوم ،ساختاری /اجتماعی

راهبردها

محور

ایجاد زیرساختهای علمی و صحيح دفن زباله و بهكارگيری فنآوریهای روز در این زمينه همچوننيروگاه زبالهسوز ،كمپوست و غيره؛
درنظرگرفتن ضرباالجل زمانی و اجرایی برای شهرداریها و دهياریها در زمينهء انجام تفکيكدفع زباله

زباله؛
نظارت سازمان محيط زیست بر دفع زباله و سنجش اثرات زیستمحيطی آن توسط شهرداریها ودهياریها؛
درنظرگرفتن مشوق برای شهرداری هایی كه در بحث تفکيك و دفع همگام با محيط زیست پيشرو وفعال هستند؛
-لغو مجوز فعاليت بهجای اخذ جریمه در صورت آلودگی و نابودی منابع طبيعی توسط كارخانهها و

فعاليتهای

صنایع؛

صنعتی منطقه -واگذاری شركتهای دولتی و خصولتی مرتبط با منابع طبيعی و محصوالت جنگلی به بخش
خصوصی بر اساس اصل  99قانون اساسی۶؛

« .۶نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برپایه سهبخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحيحاستوار
است....مالکيت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج
نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی
است»....
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راهبردها
اجبار قانونی كارخانهها و صنایع فعال در بهكارگيری حداقل درصدی مشخص از افراد روستایی ومحلی بهعنوان نيروی كار؛
افزایش سهميه دریافت سرباز محيطبان و جنگلبان از طرف ستاد كل نيروهای مسلح و سازمانحفاظت محيطزیست و منابع طبيعی؛

نظارت بر
جنگل و منابع
طبيعی

افزایش مجازات و جریمه برای مخربين و بهرهبرداران غيرقانونی از جنگل و منابع طبيعی ودرنظرگرفتن مژدگانی مناسب برای مخبران؛
برقراری قوانين سخت بر شورای شهر و روستا و ایجاد راههای ارتباطی برای انتقال اخبار نظارتمردم بر شورای شهر و روستا به فرمانداری؛
تقویت و افزایش به كارگيری سامانههای نظارت برخط ماهوارهای بر منابع طبيعی؛نظارت بر واگذاری زمين به دامداران جنگلی از سوی قوه قضایيه در طرح خروج دام از جنگل؛جلب اعتماد و رضایت مردم و مدیران ادارات مرتبط با موضوع منابع طبيعی و محيط زیست برایاجرای درست طرح خروج دام از جنگل؛
-اجباری كردن اخذ مجوز واگذاری زمين منابع طبيعی از نهادهای استانی مانند استانداری بر اساس

واگذاری منابع
طبيعی

اصل  9۱قانون اساسی۶؛
بهروزرسانی سامانههای مکانسنجی و نظارتی؛ برگزاری كالسهای آموزش سيستمهای جدید برایكارشناسان محيط زیست ،منابع طبيعی و جهاد كشاورزی؛
 ایجاد بسترهای قانونی و انتشار خبر هرگونه واگذاری اراضی منابع طبيعی به هر طریق و به هرشخص و ارگان در رسانهها و نشریاتی مان ند روزنامه رسمی و غيره در جهت شفافيت و آگاهی
عمومی؛

جادهها و

-اجازهندادن برای تعریض جادههای روستایی بر اساس اسناد باالدستی؛

مسيرهای

-انسداد جادههای بهرهبرداری جنگل ی كه در حال حاضر كاركرد نظارتی و سركشی دارد برای مردم؛

دسترسی

-تخریب جادههای احداثشده در مراتع طبيعی و احيا آن مراتع؛

« .۶انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبهای
عمومی ،كوهها ،درهها ،جنگلها ،نيزارها ،بيشههای طبيعی ،مراتعی كه حریم نيست ،ارث بدون وارث ،و اموال
مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود در اختيار حکومت اسالمی است تا طبق مصالح عامه
نسبت به آنها عمل نماید .تفصيل و ترتيب استفاده از هر یك را قانون معين میكند».
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محور
خطوط انتقال
نيرو انرژی
بحرانهای

راهبردها
بهروزرسانی سامانههای كنترل و نظارت بر خطوط انتقال نيرو و انرژی؛تحقيق ،بررسی و كاشت گونههای گياهی سازگار و غير آسيبزننده بر روی محلهای پاکتراشیشده برای خطوط انتقال نيرو انتقال؛
-تجهيز ستاد مدیریت بحران استان و ایجاد كميته مدیریت بحران جنگل در استانداری؛

زیستمحيطی -تقویت و ایجاد پایگاههای فعال اطفاء حریق جنگلی در سطح استان؛
طرحها و
برنامههای
توسعه

توجه جدی و كاربردی در تهيه فصول منابع طبيعی و محيطزیست در طرحها و برنامههای خرد تاكالن كشور؛
ایجاد هماهنگی و همکاری ميان سازمانهای مردمنهاد و پژوهشگاههای مرتبط با محيط زیست باسازمانهای بينالمللی مانند بانك جهانی و سازمان ملل متحد؛
-تقویت و ارجنهادن به سمنهای مردمنهاد در روستاها و بهكارگيری نظرهای آنها در شوراهای اداری

جوامع
روستایی

شهرستانها؛
برگزاری كالسهای كارآفرینی و ایجاد كسبوكار در دهياریها برای آگاهی بخشی به جامعهروستایی؛
-اتخاذ سياست ساخت شهرکهای تعاونی گردشگری و اقامتی در نقاط مختلف استان در مقابل

گردشگری

سياست شهرکها ویالهای خصوصی؛
اطالعرسانی به جوامع روستایی درزمينهء اعطای مجوزهای احداث مجتمعهای بومگردی و تسهيالتآن؛

بندرها و

-تجهيز و بهروزرسانی تجهيزات نظارتی و آزمایشگاهی در مبادی ورودی و ادارات ناظر بر آنها؛

گمركات استان -واگذاری مناصب حساس به افراد دارای سواد مرتبط و عدم ساده انگاری؛
همکاری مستمر نهادهای دولتی و انجمنهای علمی دانشگاهی واگذاری طرحهای تحقيقاتی به اینانجمنها؛
دانشگاه و
جوامع علمی

شركت نمایندگان علمی دانشگاه در جلسات شورای اداری و سياستگذاری استان و شهرستانها؛ادامه فعاليت پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هيركانی بعد از پایان مأموریت از طرف برنامهتوسعه سازمان ملل متحد؛
-تأليف و چاپ كتب و جزوههای مرتبط بااهميت جنگل و آموزش آن در مدارس.

راهبردهای الیه جهانبینی/گفتمانی

در بحث علل گفتمان فلسفی و جهانبينی (الیه سوم) تخریب زیستبوم جنگلی با توجه به دالیل
مطرحشده در بخش یافتهها میتوان راهبردهای زیر را برای اصالح وضع موجود مؤثر دانست:
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 .1گفتمان «جامع نگری»

در جامعه امروزی به جنبههای خيرهكننده زندگی مادی ،تجمالت و تجمع سرمایههای مادی
اهميتی بسيار داده میشود .تالش مردم برای دستيا بی به بهترین پایگاه اجتماعی و اقتصادی است و
فردگرایی و خرد پرستی نمایان است .دستاوردهای جامعه معاصر در كنار جنبههای مثبت (پيشرفت
تکنولوژی و سهولت و سرعت در كارها) بسياری از پيوندهای متعدد كه فرد را از چيزهایی كه
مربوط به خود او بود و او را با گذشتهاش مرتبط میساخت ،گسسته است :قوموخویش ،طبيعت
دوستی و غيره (كالنتری .)۶۸۳۶ ،تأكيد بر یکپارچگی عالم هستی و یگانگی انسان و طبيعت نهتنها
در ساحت تفکر فلسفی مورد توجه قرارگرفته ،بلکه در ميان عارفان و فيزیکدانان بزرگ نيز این
اندیشه جایگاه ویژه خود را دارد .ازجمله فيزیکدانان بزرگ فيزیك كوانتوم كه بر یکپارچگی هستی
بهعنوان یك كليت یکپارچه و یك كُل تمام جنبش تأكيد كرده و مرزگذاری ميان ما و جهان
طبيعت را بیمعنا دانسته ،دیوید بوهم فيزیکدان بزرگ قرن بيستم است .دیوید بوهم پس از كشف
حوزه پتانسيل كوانتومی در بنيادیترین اجزاء اشياء ،به این نتيجه رسيد كه نهاییترین اجزاء اشياء
چيزی زنده و فعال است و در این سطح ،تمام موجودات عالم به هم مرتبطاند و همه باهم یك
كل یکپارچه را تشکيل میدهند و آسيبرساندن به هر جزئی از این كل یکپارچه (چه گونههای
جانوری و گياهی و چه بخشهای دیگر محيط زیست و طبيعت) آسيبی به خود زندگی بشر و
جریان تکامل آن و كليت یکپارچه هستی محسوب میشود.
در نگاه شعری و ادبيات گذشته ما جهان بهمثابه منظومه طبيعت نگاشته شده است و همچنين
در كتب دینی ما و قرآن مجيد طبيعت یکپارچه ،زنده و تسبيحگوی خدا گفتهشده است؛ در این
صورت نمیتوان گفت كه حتی یك سنگ یا پشه بدون دليل و جدایی از منظومه ساكن در آن
آخرین شده است .موالنا در اشعار خود جنگل و درختان جنگل را به انسانهای تشبيه میكند كه
دستهای خود را بهسوی آسمان دراز كرده و تسبيحگوی پروردگار هستند .ژان ژاک روسو ،خود
را ستایشگر طبيعت میخواند و طبيعت را مادر و زمينۀ انسان معرفی میكرد و اساس تفکر او
نسبت به طبيعت را در این عبارت میتوان بهخوبی تشخيص داد« :ای طبيعت ،ای مادر من ،تو تنها
نگهبان من هستی».
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غير از این باورها ،تقسيمبندیهایی هم توسط طبيعتگرایان در خصوص رفتار انسان با طبيعت
صورت گرفته است كه در مورد جامعه ایران هم صدق میكند ازجمله بر اساس طبقهبندی نورتون
كه در سال  ۶۳۳۳به رشته تحریر درآورده است چهار نوع اخالق برای رفتار انسانها در طبيعت
وجود دارد (سلمان ماهينی: )۶۸۳۳ ،
نوع اول :اخالق بهره كشان نام دارد در این نوع اخالق ،طبيعت كامالً دستنخورده ،بیارزش
تلقی میشود اما پس از فرآوری توسط انسان ،ارزشمند میشود در این دیدگاه مواد خام ازنظر
كمی تمامنشدنی ،یا از نظر كيفی قابل جایگزین تلقی میشود این دیدگاه مادیگرایانه است و در
عرصههای صنعت و بازار غلبه دارد.
نوع دوم :اخالق بهرهبرداران نام دارد معتقدان این اخالق بخشهایی از طبيعت را ارزشمند،
بخشهایی را بیارزش و بخشهایی را مضر میدانند این گرایش در فعاليتهای كشاورزی،
صيادی ،مدیریت مواد زائد و بهداشت عمومی غلبه دارد.
نوع سوم :اخالق جامعگرایان نام دارد در این نوع اخالق معتقدند كه همه پدیدههای طبيعی
احتماالً نقش مهمی ایفا میكنند كه در نهایت به سود طبيعت و جامعه است اما در درازمدت همه
پدیدههای فرهنگی ما ارزشمند نيستند .از این رو ،فرهنگ بشر باید با فرایندهای تکاملی طبيعی
همراه و همخوان شود .از این دیدگاه میتوان ضرورت بازآموزی فرهنگی و سازگاری را استنباط
كرد.
نوع چهارم :اخالق ذات گرایان نام دارد طرفداران این اخالق برای بعضی یا همه جانداران و
احتماالً پدیدههای غيرزنده بهطوری بسيار شبيه آنچه ذاتاً در مخيله انسان جریان دارد ،ارزش
قائلاند و پدیدههای طبيعی فراتر از سود و زیان برای انسان ،تلفی میشوند.
رفتار ما با طبيعت بر اساس تلقی ما از آن شکل مییابد ،ما با طبيعت همانگونه عمل میكنيم
كه آن را میشناسيم .درست است انسان نيز خود بخشی از این سيستم است اما در صورت تخطی
از حدومرز در استفاده از اجزای این سيستم موجب برهم خوردن تعادل و تخریب كلی سيستم
خواهد شد .پس یکی از راههای نجات محيطزیست و جنگل و مراتع برانگيختن احساسات انسانی
و دینی مردم و حركت آنها بهسوی گفتمان جامعنگر است.
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 .2گفتمان «توسعه پایدار»

با صنعتیشدن جوامع و ورود ماشين و كامپيوتر ،سرعت زندگی بيشتر و در نتيجه درک دقيق زمان
ضرورت زندگی محسوب میشود .عوامل شيميایی نظير آلودگی هوا ،آلودگی صوتی نظير بوق
ماشينها و غيره و عوامل روانی مثل مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسياری از بيماریهای
روانپریشی و عصبی را برای بشر به ارمغان آورده است .درماندگی انسان در برابر صنعت بهعنوان
آفریده خودمان به شاگرد جادوگری میماند كه با وحشت بر نيروهایی كه خود رهایشان ساخته
مینگرد و قادر نيست كه بر آنها فرمان راند و با نااميدی فریاد ميزند« :نمیتوانم ارواحی را كه
خود احضارشان كردهام بيرون كنم( »...كالنتری.)۶۸۳۶ ،
از ابتدای تاریخ زندگی بشر تا انقالب صنعتی ،رابطه انسان و طبيعت رابطهی متعادلی بود.
جمعيت انسانی كم بود و نيازهای آنان از طبيعت نيز كمتر بود ،و همان نيازهای اندک هم از
ظرفيت طبيعت خارج نبود .موادی كه انسان به شکل زبانه به طبيعت برمیگرداند ،تجزیهپذیر و
بازگشتپذیر به زمين بود .بهطور كلی ،به علت نبود مصرفگرایی جامعه بشری و نيز توليدات
سازگار با طبيعت ،تعارض حادی بين انسان و محيط زیستش پيش نمیآمد .اما پس از انقالب
صنعتی و توليد ماشين،پيشرفت سریع علوم و ایجاد تحول در بنيانهای فکری جامعهی بشری،
تعادل بين انسان و محيط زیست اندکاندک به هم خورد و تعارض آشکار شد.از یكسو ،به علت
رشد سریع علوم و كاهش مرگومير،جمعيت انسانی افزایش یافت و این فزونی جمعيت سبب
افزایش مصرف شد.از سوی دیگر ،به علت پيشرفت در توليد ماشين ،نياز به مصرف مواد اوليه
طبيعی افزایش یافت و از سوی دیگر ،تغيير در الگوهای مصرف ،مصرفزدگی ،و رفاهطلبی را
افزایش داد (توفيقی .)۶۸۳۲ ،اگر همزمان با صنعتیشدن یك جامعه به امر مهمی مانند محی
طزیست توجه نشود ،نهتنها توسعه اقتصادی حاصل نمیشود ،بلکه گرفتاریهای زیادی به بار
میآید كه گاهی منابع حاصله از یك فعاليت صنعتی برای جامعه را در درازمدت صرف جبران
خسارت وارده از آن خواهد كرد (پوراصغر سنگاچين.)۶۸۳۱ ،
از دهه  ۶۳۱1رابطه انسان و محيط زیستش بررسی و در سه محور كلی مورد تأكيد همه
سياستگذاران اقتصادی قرار گرفت :رشد اقتصادی ،حفاظت از منابع زیستمحيطی و توجه به
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عدالت اجتماعی و عدالت بيننسلی؛ در این زمان استفادههای بیرویه و خارج از توان طبيعت
مردود اعالم شد ،و از آن سالها به بعد در محافل بينالمللی و كنفرانسهای جهانی محيط زیست
مقرر شد استفاده از طبيعت باید بهگونهای باشد كه برای نسلهای بعد هم توان توليدی آن باقی
بماند؛ این نوع استفاده ،تحقق گفتمان «توسعه پایدار» است .گفتمان توسعه پایدار منادی یك تغيير
مهم در فهم رابطه انسان و طبيعت و انسانها با یکدیگر است كه میتواند بدیل مناسبی برای
گفتمان «صنعتیشدن» مطلق باشد.
 .9گفتمان «سادهزیستی اسالمی»  /گفتمان «سبز»

مصرفگرایی مدرن ،بيشتر در جهت ارضای خواستهها و نيازهای درجه دوم یا نيازهای كاذب و
تصنعی است .نظام سرمایهداری برای اشاعه مصرف و پدیدآوردن فرهنگ و جامعه مصرفی،
ایدئولوژی مصرف را پدید آورده است .منطق این ایدئولوژی و زبان حالش این است كه «من
مصرف میكنم ،پس هستم» .در این ایدئولوژی ،مصرف با هویت آدميان گره میخورد و خرید كاال
به دليل ماهيت «بتواره»اش ،دِل و دین را از آنها میرباید .وعده ایدئولوژی مذكور ،این است كه
مصرف كاال ،راهحل همه مشکالت انسان است ،مصرف ،دوباره ما را به تماميت میرساند ،مصرف،
نقصانهای ما را برطرف میكند ،مصرف ،ما را دوباره به كمال میرساند ،مصرف ما را به وضعيت
سعادتمند خيالی باز میگرداند .از دید این ایدئولوژی ،معنای زندگی را در آنچه مصرف میكنيم،
باید جست ،نه در آنچه توليد میكنيم (استوری.)۶۸۳۱ ،
«طبيعت در شکل گياهان ،حيوانات ،رودخانهها و جنگلها ،غالباً در مذاهب بزرگ جهان
بهعنوان چيزی كه باید از آن مراقبت كرد دیدهشده است تا چيزی كه باید بیرحمانه استثمار شود.
ادیان جهانی اگر بتوانند از دست رقابتهای گروههای قومی به خاطر قلمرو رهایی یابند ،منبعی
مهم از ارزش اخالقی ،توجه به جهتگيریها بهسوی طبيعت و نقد الگوهای مصرف سرمایهداری
هستند .ادیان جهانی ،بيش از آنکه آسيبها به سياره زمين بيش از تحمل اشکال زندگی «متمدن»
عظيم شود ،میتوانند بر مرام مصرفگرایی و روشهای اجرای اجتماعی اقتصادی همبسته با
مصرف غلبه كنند» (باكاک .)۶۸۳۶ ،در دین اسالم نيز تأكيد بر استفاده درست از نعمتها شده

بررسی چالشهای زیستبوم جنگلی به شیوه تحلیل الیهای علتها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

919

است و نه استفادهنکردن ،چه نعمتها و زینتهای جسمانی مانند لباس زیبا و آراسته بر تن كردن
و غيره و هم آفریدههای دیگر خداوند همچون درختان ،ميوه و غيره؛ همانطور كه خدای متعال در
آیه  ۸۶سوره اعراف اینچنين میفرماید:
«ای فرزندان آدم ،زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگيرید و بخورید و بياشاميد و
اسراف مکنيد ،كه خدا مسرفان را دوست نمیدارد».
با توجه به موارد یادشده و تأثيرگذاری افراد مشهور و سلبریتیها همراهكردن آنها با
جریانهای گروههای حامی محيط زیست و شركتدادن آنها در پروژههای حفظ و احيای
جنگلها و مراتع و تبيين منافع حفظ جنگل و فجایع ازدستدادن منابع طبيعی و زیستبوم جنگلی
در كنار ارجنهادن به گفتمان «سادهزیستی اسالمی» و پيروی از فرهنگ رفاه و آرامش در سایه
سادهزیستی و نه تجملگرایی و لوكسگرایی در كنار ترویج گفتمان «سبز» همگام با محيط زیست
از زبان و اعمال و رفتار آنها در شبکههای اجتماعی میتواند تأثيری مناسب در رفتار جامعه داشته
باشد.
 .4تفسیر صحیح گفتمان «دینی»

خدای متعال درآیات مختلف قرآن میفرماید به انسان كرامت بخشيده است و نعمات زمين را
برای استفاده انسانها خلق كرده است ،مانند آیه  ۱1سوره اسراء كه میفرماید:
ي
«ولَ َق ْد َكَّرمنَا ب يِن آدم و ََح ْلَناهم يِف الْ يب والْبح ير ورزقْ نَ ي
ض ْلَناهم علَى َكثي ٍري يِمَّن خلَ ْقَنا تَ ْف ي
ضيلا»
اه ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َِّ َ َ ْ َ َ َ ُ
ْ َ
ْ َ ََ َ َ ُ ْ
َ
(اسراء.)۱ :
ترجمه این آیه اینچنين است« :و محققان ما فرزندان آدم را بسيار گرامی داشتيم و آنها را (بر
مركب) در بر و بحر سوار كردیم و از هر غذای لذیذ و پاكيزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر
بسياری از مخلوقات خود برتری و فضيلت كامل بخشيدیم» .انسان كه ميل به كمال و تسخير
طبيعت دارد بر اساس برداشت منفعتطلبانه خود از این آیه و دیگر آیات قرآن كریم بیتوجه به
تفسير و منظور دقيق این آیات قرآن كریم در كنار دیگر آیاتی كه انسان را از زیادهخواهی و اسراف
انذار و هشدار میدهد ،از منابع طبيعی و جنگلها بهرهبرداری بدون حد مرز میكند .خداوند در
برابر این افراد كه با استناد به آیات الهی كار خود را توجيه میكنند و میفرماید:
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َّ ي
ات و َغي ر معر َ ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
الرَّما َن ُمتَ َش ياِباا َو َغْي َر
ع ُمُْتَلي افا أُ ُكلُهُ َو َّ
َّخ َل َو َّ
الزيْتُو َن َو ُّ
وشات َوالن ْ
الزْر َ
وش َ ْ َ َ ْ ُ
« َوُه َو الذي أَنْ َشأَ َجن َ ْ ُ
ي
ٍ ي
ن» (انعام.)۶9۶ :
ص ياد يه َوَل تُ ْْ يرفُوا إينَّهُ َل ُيُ ُّ
 ُّ الْ ُُ ْْ يرف َ
ُمتَ َشابيه ُكلُوا م ْن َثََيريه إي َذا أ ََْثََر َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َح َ
ترجمه این آیه اینچنين است« :و او آن خدایی است كه برای شما بستانها از درختان داربستی
و درختان آزاد و درختان خرما و زراعتها كه ميوه و دانههای گوناگون آرند و زیتون و انار و
ميوههای مشابه و نامشابه آفرید .شما هم از آن ميوهها هرگاه برسد تناول كنيد و حق آن را (زكات
فقيران را) در روز درو جمعآوری آن بدهيد و اسراف نکنيد ،كه خدا مسرفان را دوست نمیدارد».
بر اساس نظر عالمان دینی همچون شيخ صدوق و عالمه مجلسی «از آنجا كه تفسير قرآن و تبيين
آیات وحی اهميت مییابد ،تفسير به رأی نيز كه در اخبار و روایات نکوهش كرده است ،مورد
توجه قرار میگيرد .لحن تهدیدآميز برخی از این روایات كه در آن جایگاه كسانی را كه اینگونه
به تفسير روی آورند ،آتش دوزخ ترسيم میكند ،تأملبرانگيز است» .در موضوع بهرهبرداری از
جنگل و منابع طبيعی نيز كسانی كه بر اساس آیات خدا بهرهبرداری و تخریب طبيعت را حق
انسانها میدانند دچار تفسير به رأی شدهاند .ازاینرو برای جلوگيری از روندهای فعلی باید
گفتمان دینی تفسيری در بين مردم جامعه توسعه یابد .بر اساس آموزههای قرآن نعمتهای موجود
در طبيعت از جمله مسخرشدن دریاها و كوهها را بخشش پروردگار برای زینت حيات دانسته و
معتقدند هيچچيز بيهوده آفریده نشده است و در مصرف نعمتها از اسراف و تبخير منع شدهاند و
حدود الهی را باید رعایت كنند و در نهایت ،به شکرانه نعمت ،خدا را باید حمد و سپاس گویند.
در قرآن كریم از نابود كردن و تخریب محيط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و
بر این اساس كسانی كه رفتار ناشایست نسبت به محيط زیست داشته باشند ،از رحمت و محبت
خداوند محروم خواهند بود .وجود چنين باور و ایمان عميق میتواند عامل بازدارنده در تعرض و
تخریب منابع كه ناشی از گرایشهای دنيا طلبی است به حساب آید.
راهبردهای الیه اسطوره /استعاره

برای رسيدن به راهبردهای پابرجا برای هركدام از علل استعارهای/اسطورهای بيانشده باید با در
نظر داشتن پيشينه و علل ذهنی آن را در دیدگاه مردم كه در بخشهای قبل آمده است راهبردهای
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در قالب اسطوره و استعارههای بدیل و جایگزین آنها ارائه دهيم تا به مؤثرترین تجویز برای حل
مسائل برسيم.
« .1احترام به طبیعت ،احترام به زندگی است و احترام به زندگی ،احترام به خالق»

همانطور كه پيشتر بيان شد ،انسان با رجوع به آیات كتاب الهی میتوان دریابد كه خداوند همه
نعمتهای روی زمين را برای استفاده و بهرهمندی وی آفریده است ،اما با تفکر بيشتر و مطالعه
تفسير قرآن كریم میتوان دریافت كه خداوند نعمات زمين را برای همه انسانها و نسلهای بشر
آفریده است .خداوند در آیه  ۱سوره نسا اینچنين میفرماید:
اَّلل لَ ُكم قيياما وارزقُ ي
وه ْم َوقُولُوا ََلُْم قَ ْوال َم ْع ُروفاا» (نسا.)۱ :
« َوَل تُ ْؤتُوا ُّ
وه ْم ف َيها َوا ْك ُْ ُ
الْ َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم الَّيِت َج َع َل َُّ ْ َ ا َ ْ ُ ُ
ترجمه این آیه چنين است« :و اموالتان را كه خدا مایه قوام و برپایی [زندگی] شما گردانيده به
سبكمغزان ندهيد ،ولی آنان را از درآمد آن بخورانيد و لباس بپوشانيد و با آنان به صورتی شایسته
و پسندیده سخنگویيد» .عالمه طباطبایی در تفسير این آیه مینویسد :مجموع اموال و ثروتی كه بر
روی كره زمين و زیر آن و باالخره در دنيا وجود دارد متعلق به تمام ساكنان این كره است و اگر
بعضی از این اموال مختص به بعضی دیگر است از باب اصالح وضع عمومی بشر است اما مردم
باید بدانند كه عموم بشر جامعهای واحدند كه تمامی اموال دنيا متعلق به این جامعه است و بر
تكتك افراد واجب است كه این مال را حفظ نمایند و از هدر رفتن آن جلوگيری كنند .بنابراین
مالحظه میشود كه توجه به توسعه پایدار در قرآن مجيد آشکارتر از آن است كه نياز به تفسير
داشته باشد .توسعه پایدار اگرچه در دنيای غرب مقوله جدیدی است ،اما از قرنها پيش در تعاليم
دینی ما مسلمانان مطرح بوده است.
« .2جنگل امانت آیندگان»

عمومیبودن جنگلها ،منابع طبيعی ،رودخانهها و غيره نهتنها به معنی اجازه بهرهبرداری برای عموم
مردم نيست ،بلکه در اصطالح حقوقی و دینی آن را انفال مینامند كه خداوند در اولين آیه سوره
انفال میفرماید:

«يْأَلُونَك ع ين ْاْلَنْ َف يال قُ يل ْاْلَنْ َف ُ ي ي
اَّلل وأَصليحوا ذَات ب يني ُكم وأ ي
َّلل و َّ ي
اَّللَ َوَر ُسولَهُ إي ْن ُكْن تُ ْم
َطيعُوا َّ
َْ َ َ
الر ُسول فَاتَّ ُقوا ََّ َ ْ ُ
َ َْ ْ َ
ال َّ َ
يي
ن» (انفال.)۶ :
ُم ْؤمن َ
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ترجمه این آیه اینچنين است(« :ای رسول ما) امت از تو حکم انفال را سؤال كنند ،جواب ده
كه انفال مخصوص خدا و رسول است پس شما مؤمنان باید از خدا بترسيد و در رضایت و
مسالمت و اتحاد بين خودتان بکوشيد و خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر اهل ایمانيد».
همچنين ،برای تفسير انفال در تفسير نمونه اینچنين آمده است :مفهوم اصلی انفال نهتنها غنائم
جنگی بلکه همه اموالی را كه مالك خصوصی ندارد ،مثل بيشهزارها ،جنگلها ،درهها و
سرزمينهای موات شامل میشود و تمام این اموال متعلق به خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و
قائممقام اوست و به تعبير دیگر متعلق به حکومت اسالمی است و در مسير منافع عموم مسلمين
مصرف میشود .دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اهميت انفال اشاره
دارد :اصل چهل و پنجم ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) « :انفال و ثروتهای عمومی از
قبيل زمينهای موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبهای عمومی،
كوهها ،درهها ،جنگلها ،نيزارها ،بيشههای طبيعی ،مراتعی كه حریم نيستند ،ارث بدون وارث ،اموال
مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود ،در اختيار حکومت اسالمی است ،تا
طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ،تفصيل و ترتيب استفاده از هر یك را قانون معين
میكند».
اصل پنجاهم (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيط
زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،
وظيفه عمومی تلقی میگردد .از این رو ،فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زیست
یا تخریب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ،ممنوع است» .از این رو ،با توجه به تفکر
پساساختارگرایی این ایده را كه متن یك هدف و منظور واحد یا یك معنای واحد دارد و یا یك
وجود واحد است ،مردود میداند ،پس وجود واژههای اشتباه برانگيزی كه در ساختارهای مختلف
زبانی معانی مختلفی را در ذهن مردم ایجاد كند بدون درنظرگرفتن قالب زبانی رایج بين مردم
موجب برداشت نادرست و بروز رفتارهای نامناسب در قبال آن میشود .پس جایگزینكردن
واژههای بدیل مانند «جنگل امانت آیندگان» و «جنگل نسلها» بجای «جنگل عمومی» یا «جنگل
خدا» میتواند تصور درستتری در ذهن مردم ایجاد كند.
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« .9منابع جنگلی آسیبپذیر»

جنگلها بهعنوان یکی از مهمترین منابع طبيعی تجدیدپذیر نقش حياتی در استمرار حيات و حفظ
و پایداری زیستبومها ایفا میكنند .واژه تجدید پذیر در لغت به معنای «قابل توليد مجدد» است.
در جستوجو منابع كتابخانهای اثری از اولين استفاده از مفهوم «منابع جنگل تجدیدپذیر» مشخص
نيست .وجود این واژه در كنار واژه انرژی این فکر را در ذهن شنونده ایجاد میكند كه این منبع
انرژی هميشگی است و نگران توليد آن نباشيم ،اما اینكه بگویيم جنگل تجدیدپذیر -بدون
درنظرگرفتن حد توان اكولوژیك آن -در ذهن بهرهبرداران و مردم این حس را القا كردهایم كه از
جنگل استفاده كنيد خودش دوباره تجدید میشود .پساساختارگرایان ،زبان را قراردادی میدانند كه
معنا ،زاده تفاوتهای زبانی در ضمن این قرارداد است یعنی پساساختارگرایان اذعان دارند كه
معنای مورد نظر و مقصود یك نویسنده نسبت به معنای ادراكی خواننده ،در درجه دوم اهميت
قرار دارد .در همين راستا ،استفاده از واژههای ترجمهشدهای مانند منابع تجدید پذیر بدون توجه و
تعریف و روشنسازی مفهوم آن میتواند باعث كجفهمی شود و حتی بار معنایی عبارت را تحت
تأثير قرار دهد .به بيان دقيقتر ،مفهوم منابع جنگلی تجدید پذیر در گرو استفاده و بهرهبرداری
پایدار از آن است .تبيين مفهوم جنگل تجدیدپذیر با تبصره استفاده پایدار در ذهن عامه مردم
بهنسبت دشوار و دارای ریسك باالیی است .از این رو ،اگر در ذهن جامعه مفهوم «جنگل تجدید
پذیر» را به مفهوم بدیل آن یعنی «اكوسيستم جنگلی آسيبپذیر» یا «منابع آسيبپذیر جنگلی» تغيير
دهيم و جنگل تجدیدپذیر را نقد كنيم ،میتوانيم جلوی تخریب زیستبوم جنگلی را تا حدی
بگيریم و از آسيبهای بعدی تغييرات اكولوژیکی جلوگيری كنيم.
« .4درخت افکن بود کمزندگانی»

برای موضوع استعاره «آبادكردن جنگل» بيان این نکته خالی از لطف نيست كه در فصل اول قانون
«نحوه واگذاری و احياء اراضی» مصوب  ۱۳/۱/۲۱نخستوزیر ،در تعریف احياء اراضی اینگونه
آمده است:
«احياء اراضی عملياتی است كه با تغيير وضع طبيعی زمين و بهوسيله اقداماتی كه
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در عرف آبادكردن محسوب است (از قبيل زراعت ،درختکاری ،بنا ساختن ،ایجاد
تأسيسات و غيره) آن را برای بهرهبرداری آماده سازد».

كه از این تعریف اینگونه برداشت میشود كه در عرف جامعه «آبادكردن» به معنی تغيير وضع
طبيعی زمين و بهوسيله اقداماتی از قبيل زراعت ،درختکاری ،ساخت بنا ،ایجاد تأسيسات و غيره
كه آن را برای بهرهبرداری آماده كند است .این موضوع نشاندهنده آن است كه آبادكردن به معنای
تخریب محيط زیست و بهرهبرداری زمين برای استفادههای شخصی حتی فراتر از استعارههای
مردم محلی این منطقه است و در متون قانونی نيز میتوان آن را مشاهده كرد .عالوه بر این در
ادبيات طرحهای توسعه كشور نيز وجود واژه آبادانی مؤید همين موضوع است.
در پاسخ استعاره آبادكردن جنگل به معنای پاکتراشی جنگل و بهوجودآوردن زمين برای
توسعه است ،میتوان با نشاندن بيت زیر در ذهن افراد آنها را از تخریب محيطزیست در
زیستبوم جنگلی تا حدی منصرف كرد:
درختافکن بود كم زندگانی

به درویشی كشد نخجير بانی

۶

همچنين ،در اهميت حفظ و احياء منابع طبيعی در كالم رسول خدا چنين آمده است كه:
۲
الْاعةُ و يِف ي يد أ ي
ي
ي
ي
اعةُ َح ََّّت يَ ْغ ير َس َها فَ ْليَ غْ ير ْس َها».
وم َّ
الْ َ
استَطَ َ
َحد ُك ُم الْ َفْيلَةُ فَيإن ْ
اع أَ ْن َل تَ ُق َ
ب(ص) :إي ْن قَ َامت َّ َ َ َ َ
«النِّ ِّ
رسول خدا(ص) فرمود :اگر قيامت بر پا شد و در دست یکى از شما نهالى بود ،اگر كمى پيش
از قيامت توانست آن را بکارد ،باید بکارد.
« .5رفاه در سایه سادهزیستی»

برای هر ایرانی اولين تصویری كه با شنيدن كلمه شمال به ذهنش میرسد ،كوه و جنگل و دریا و
تعطيالت عيد و تابستان در خطه استانهای شمالی كشور ویال و شعر «خاطرات شمال محال یادم
بره» خواهد بود .با توجه به نقشپذیری گردشگری سه استانهای شمالی ایران وجود تجربههای
 .۶منظومه خسرو و شيرین نظامی گنجوی
 .۲مستدرکالوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۶۸ص9۱1
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خوش سفرهای گذشته مردم و خاطرات اولين سفر به كنار دریا برای بسياری از مردم و قرارگيری
هوای خوش جنگل و كوه و دریا در مجاورت هم از عواملی است كه مردم به شمال ایران توجه
دارند .عوامل متعددی در گرایش مردم برای سفر به شمال كشور وجود دارد كه مهمترین آنها
هجوم عادت گونه مردم به نقاطی از پيش تعيينشده و تکراری است .این هجوم برای گذراندن ایام
تعطيالت موجب فشار جمعيتی به این ناحيه از جهت تأمين كاال و خدمات ،اسکان ،جمعآوری
زباله ،تأمين مسيرهای دسترسی و غيره در زمانهایی مانند تعطيالت رسمی ،اعياد و حتی ایام
سوگواری كه تعطيلی رسمی است میشود.
مسئله مهم در این ميان اسکان این مسافران است .این اسکان میتواند در هتل ،مسافرخانه،
مجتمعهای ویالیی ارگانها برای كاركنانشان ،ویالی اجارهای و یا ویالهای شخصی باشد .در همه
این موارد این محلهای اسکان نيازمند وجود زمين برای ساخت هستند ،كه با درنظرگفتن هجوم
روزافزون مردم به «شمال» ساخت اقامتگاهها هر روز توسعه مییابد و موجب گسترش شهرها و
شهرکها و بلعيدن زمينهای كشاورزی ،جنگلها و در كل منابع طبيعی میشود؛ تا جایی كه
امروزه حتی خرید ویال در شهرهای توریستی شمال برای افراد به نوعی ارزش اجتماعی محسوب
میشود و بسياری از مردم كه توانایی خرید دارند برای باارزش نشان دادن خود -و چشم و
همچشمی -این كار را انجام میدهند .در اینجا ميل سيریناپذیر تسخير طبيعت توسط انسان خود
را به نمایش میگذارد و طمع به خریدن ویال در مکان بهتر و چشمانداز بهتر موجب تخریب
طبيعت و جنگل و رودخانه و توسعه ویالسازی بر روی تپه-جنگلهای مشرف به دریا میشود .با
وجود این ،در صورت ذهنانگيزی جامعه به سمت استعارههایی مانند« ،رفاه در سایه سادهزیستی»
و «هرچه بامت بيش برفت بيشتر» شاید بتوان این آفت ویالسازی و ارزشبودن داشتن ویال در
شمال را از ذهن مردم بيرون كرد .عالوه بر این ،به نظر میرسد اگر پيش از فرارسيدن اینگونه
تعطيالت ،در رسانههای مختلف انواع گزینههای جدید گردشگری و بهخصوص مناسببودن
شرایط آب و هوایی آنها و سهولت رفتوآمد در جادههایی كه كمتر با ازدحام روبهرو میشوند
وجود تسهيالت در آن نقاط تبليغ شود میتواند در تصميمگيری مردم برای انتخاب مقاصد جدید
مؤثر باشد.
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با توجه به تعریف گزارش برانتلند درباره توسعه پایدار( ،توسعه پایدار توسعهای است كه
نيازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل های آینده در تأمين نيازهای خود تأمين
كند) ،اینگونه برداشت میشود كه اصل توسعه پایدار بر رابطه صحيح انسان و محيط زیست تأكيد
دارد .یعنی در عين حال كه كيفيت زندگی انسان را بهبود ببخشد ،قابليت زیست و تنوع زیست
محيطی كره زمين را حفظ كند .از این رو ،با شناخت صحيح انسان در ابعاد گوناگون و
خسارتهای واردشده به محيط زیست توسط انسان ،میتوان به راهحلهایی برای تامين نياز انسان
بدون آسيبرساندن به محيط زیست رسيد؛ برای رسيدن به این راهحلها باید علل چالشهای
زیستمحيطی را یافت .علتهایی كه در این پژوهش به شيوه تحليل الیهای علتها به دست آمده
است ،به دليل بررسی همزمان علل عينی و ذهنی (فلسفی) ،دایره تعداد بيشتر و عميقتری از دالیل
تخریب محيط زیست و زیستبوم جنگلی را در كالم و ساختارها و كاركردهای سازمانهای
اجتماعی و در ریشههای رفتاری مردم یعنی گفتمان و عادات و باورهای اسطورهای و تمثيلی
اجتماع را مییابد .این علل را میتوان در قالبهای مختلف تحليل و بررسی كرد.
نتیجهگیری
استفاده انسان از طبيعت تا آستانه تحمل محيط ،عالوه بر تأمين نيازهای اساسی انسان بدون
آسيبزدن به اكوسيستمهای طبيعی موجب زندگی بهتر نسلهای آتی بشر است .پس در مرحله
بعد بر اساس علتهای بهدست آمده در رابطه با علل تخریب محيط زیست ،باید راهبردهای بدیلی
مطرح گردد كه با درنظرداشتن تامين نياز انسان ،تخریبهای صورتگرفته در طبيعت را بتوان
احياء و جبران كرد؛ زیرا درصورت جبراننکردن و ادامه تخریب با ازبينرفتن زیستبوم جنگلی،
اكوسيستمهای تابع بهصورت دومينووار شروع به فروپاشی خواهند كرد .از این رو راهبردهای
بدیل بهدستآمده از پژوهش حاضر ،در صورت بهكارگيری صحيح آنها و تأثيرگذاری حداكثری،
میتواند عالوه بر كمكردن چالشهای زیستبوم جنگلی ،موجب احياء و افزایش قابليت زیست -
كه هدف غالب برنامه ریزی توسعه پایدار است -در منطقه  -به دليل جایگاه استراتژیك استان
مازندران ،در ایران -و همه كشور بشود .توسعه پایدار زیستمحيطی در منطقه مازندران را میتوان
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با استفاده صحيح از نيرو و منابع دولتی ،علمی و تحقيقاتی در سطح ليتانی ،تعریف اقدامات و باز
نشانی ساختارهای مناسب در سطح ساختاری /اجتماعی ،بازشناسی ارزشهای حامی محيط زیست
و ارائه تفسير صحيح گفتمان های موجود در جامعه در سطح گفتمانی /جهانبينی و یافتن
مثالهایی بدیل همسو با توسعه پایدار در سطح اسطوره /استعاره به نتيجه رساند.
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