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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”.  
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of forest ecosystem.  
                                                           
 Corresponding Author, Email: a.rezayan@gmail.com 



 
 241ـ  291، صفحات 1931 پاییز و زمستان، 2، شماره 1 دوره، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده

 
و  ها علت ای بوم جنگلی به شیوه تحلیل الیه های زیست بررسی چالش
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 چکیده

در . کنید ها استفاده میی طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنجامعه به این منابع است کهسرمایه ملی هر کشور شامل منابع طبیعی و خدماتی 
 هید  پیهوه   . های خزری سرمایه ملی و ضامن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانیی هسیتند  خصوص جنگلها و بهایران نیز جنگل

 ایهیی ال لیی روش تحل یتیر رب. است« هاای علتتحلیل الیه» کارگیری بههای زیست بوم جنگلی استان مازندران با بررسی چال  حاضر
در ضیمن   رهیی و غ یطی یمح ستیز ی،اقتصاد ی،جانبه مشکالت اجتماع همه ییاست که به شناسا نیها اروش گریبا د سهیها در مقاعلت
 /ایبینی و علل اسیطوره  جهان /سیستمی، علل گفتمانی /ح علل لیتانی، علل اجتماعیسط چهارمشکالت در  یها شهیر نیژرفتر ییشناسا
از نظیر   ،یفی یها، کداده تیبراساس ماه ،یکاربرد، پهوه  از لحاظ هد  نیا. دهدیم پیشنهادرا  بدیل یو راهکارها پردازد یمای استعاره

و ( پنیل ) اندیشیی ای و اسنادی، از روش جلسات هیم مطالعات کتابخانه ،آوری اطالعات برای جمع. است یشیمایها، پداده یروش گردآور
کیار   ، بیه ن توسعه، محیط زیست و منابع طبیعی، هنر، دین و فلسفه که بر مسائل منطقه مازندران احاطیه دارنید  امصاحبه از نظر متخصص

مشیاور،   نیمهندس کارگیریبه»: اند از در الیه اول تهای پهوه  در چهار الیه عبار ترین راهبردها و یافته برخی از مهم. گرفته شده است
دفین زبالیه و    حیو صیح  یعلمی  یهیا  رسیاخت یز جادیا»: ، در الیه دوم«ستیز طیمح یها و متخصص در حل چال  کرده لیجامعه تحص

: و در الیه چهیارم « یح گفتمان دینیتفسیر صح»: ، در الیه سوم«رهیو غ سوز زباله روگاهین مانند نهیزم نیروز در ا هاییورافن یریکارگ به
 .است« جنگل عمومی»جای  هب« جنگل امانت آیندگان»های آسیب زننده موجود مثل جای استعاره ههای بدیل باستعاره کردنجایگزین 

 . ، توسعه پایدار بوم جنگل ها، تخریب زیست ای علت تحلیل الیهپهوهی،  آینده :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

هر . منظور تأمين نيازهاى خود، به خدمت درآورد واره تالش كرده است كه طبيعت را بههم ان انس

سازند،  كنند، ساختمان می كنند، مسير رودها را منحرف می زمان كه مردم محصوالت را درو می

نوعی بر  ها به كنند، این فعاليت كنند، یا یك طرح توسعه را اجرا می های جدید احداث می جاده

زیست نشأت گرفته از تمدن   ها و مشکالت موجود در محيط بحران .گذارد ست اثر میزی محيط

انسان به دليل قدرت خالقيت و همچنين فکر و اندیشه خود توانسته بر طبيعت فائق . بشری است

ها و عدم شناخت  ، امّا به دليل محدودبودن اطالعات و آگاهیكنند برداری و از آن بهره یندآ

ه با طوری ك زیست وارد كرده است، به  هایی بر محيط آسيب ،بط متقابل طبيعیپيچيدگی و روا

(. ۶۸۳۱ دبيری،) شده است  ها و تخریب منابع نيز افزوده وری بر ميزان آلودگیناپيشرفت علم و ف

احساس خطر نسبت به  اند و با پی برده زیستی محيط  های اخير، كشورها به اهميت مسائل  در سال

به . اند المللی پرداخته های بين به وضع برخی قوانين در سطح ملی و یا تنظيم توافقنامهاین مسئله، 

مراحل  كردن طی دركنار محيطی رسد كشورها در این راستا به دنبال كاهش ضایعات زیست نظر می

های مختلفی از الگوی توسعه پایدار را دنبال  باشند و با توجه به شرایط خود ویرایش توسعه می

 برای نوزده قرن در آلمان معروف سرجنگلدار «هاگن فون» (.۶۸۳۱مراد حاصل، ) كنند می

 از»: نویسد می چنين در زمان ساسانيان روستایی دهقان پيرمردیك  جمالت از الهام با بار نخستين

 از كه به صورتی را جنگل حداقل و كند می رشد یا توليد كه كنيد برداشت آنقدر حداكثر جنگل

 هاگن فون طالیی به كلمات كه جمالت این .«بسپارید آیندگان به اید داشته دریافت گذشتگان

 جهان است و اروپا در پایدار توسعه علمی تفکر ایجاد برای آغازی اصل در اند شده معروف آلمانی

 (.۶۸۳۸یخکشی، )

 تواند بدون اش نمی استفاده جامعه بشری در شرایط كنونی جهان در رابطه با فضای مورد

ویژه  ریزی درازمدت به آمایش سرزمين و برنامه ،نگری جانبه متکی به آینده مطالعات الزم و همه

پژوهش و بررسی درباره مقوله توسعه و آمایش . های آینده به زندگی مطلوب ادامه دهد برای نسل

های  ای در رابطه با فعاليت انسان، انتخاب مکان ویژه تخصص منطقه سرزمين از جهات مختلف به
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كه  شوداین امر موجب می ضروری است؛ زیست توليد و همچنين حفاظت و توسعه محيط

هایی كه جامعه در پيش رو  ها و امکانات سرزمين بر ای هدف منظور حداكثر استفاده از قابليت به

آمایش سرزمين تهيه و تنظيم ( با توجه به روند پيشرفت علم و دانش در جهان متحول امروز) دارد

زیست و مقابله با   امروزه حفاظت و بهسازی محيط(. ۶۸۳۳ ،سنگاچينو پوراصغر  صالحی) دكن

شده است و   ترین مسائل در اداره امور كشورها تبدیل زیستی به یکی از مهم  های محيط بحران

 المللی قرار دارد های جهان در سطح داخلی و بين زیستی در دستور كار اغلب دولت  مسائل محيط

محيطی و تخریب پوشش  برای جلوگيری از بروز ضایعات زیست ،بنابراین(. ۶۸۳۳هی، عبدالل)

راه منطقی  عنوان یك نادرست از زمين، اجرای آمایش سرزمين به كارگيری بهنتيجه  طبيعی در

 (.۶۸۳۶مخدوم، ) متداول شده است

انسان، سرزمين و تنظيم روابط بين » :شرح استزیستی به این   تعریف آمایش از دیدگاه محيط

برداری درخور و پایدار از جميع امکانات انسانی و فضایی  منظور بهره های انسان و به فعاليت

(. ۶۸۳۳عندليب، ) «سرزمين در جهت بهبود وضعيت مادی و معنوی اجتماعی در طول زمان

ضوابطی با ریزی طبق  پذیر در برنامه های انعطاف عنوان یکی از روش آمایش سرزمين به ،بنابراین

مختلف  هایپایدار، برحسب توان و استعداد كيفی و كمی سرزمين برای استفاده وریبهرهنگرش 

در صورت  ،از سوی دیگر (.۶۸۳1ميردیلمی، ) پردازد انسان از سرزمين، به تعيين نوع كاربری می

ابع از بين های مختلف انسان، منبه توان و استعداد كمی و كيفی منطقه برای استفاده یوجهت بی

 اساس، بر همين گيرند؛ می قرار تهدید مورد توليدی امکانات پایه، منابع رفتن ازبين با. روند می

 كشاورزی یك برای بيولوژیك و اكولوژیك پشتوانه عنوان به ها و مراتع جنگل اینکه از آگاهی

المللی  كنفرانس بين ۶۳۳۸در سال  .بخشد بهبود را غذایی امنيت تواند می شود، می محسوب پایدار

 كاربردی پذیرفت و سرانجام یعنوان تعریف بانك جهانی را به امنيت غذایی توسط تغذیه، تعریف

 :صورت بيان كرد تری از امنيت غذایی را بدین تعریف كامل ۶۳۳۱اجالس جهانی غذا در سال 

ایام به غذای كافی، سالم و مغذی، دسترسی  همهدارد كه همه مردم در  زمانی امنيت غذایی وجود»

 بارندگیای مطلوب  فيزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نيازهای یك رژیم تغذیه
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اركان اصلی امنيت غذایی شامل غذای كافی،  (.۶۸۳۱ ،عبادی) «فعال و سالم را فراهم سازد

 ,Spieldoch) قرار زیر است از آن بهدسترسی به غذا و ثبات دریافت غذا است كه شرح مختصری 

2011:) 

هرچند تعریف غذای كافی به معنای علمی و در قالب تعریف دقيق باید با : کافی غذاي .۱

 كه فائو طوری شود به اما تفسيرهای مختلفی از غذای كافی دیده می ،ای انجام گيرد ضوابط تغذیه

نياز برای تمام مردم به  غذاهای اصلی موردغذای كافی را بر مبنای تأمين  (سازمان غذا و دارو)

 معنای تأمين زندگی سالم و فعال برای عموم تعریف كرده است

نظر به تعریف امنيت غذایی از منظر اجالس جهانی غذا، دسترسی به غذا  :غذا به دسترسی .۲

مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است كه تا زمانی . تواند دسترسی فيزیکی و اقتصادی باشد می

. ای غذای موردنياز و كافی در دسترس داشته باشد از امنيت غذایی برخوردار است كه خانواده

د با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیك و آسان داشته بدین منظور خانواده بای

ای باشد كه تهيه و خرید غذای الزم را  اندازه و درآمد یا هزینه خانوار به( دسترسی فيزیکی)باشد

ای و محلی  دسترسی به غذا در سطوح ملی، ناحيه(. دسترسی اقتصادی) دكنبدون فشار زیاد ميسر 

های جهانی  وسيله قيمت المللی به دسترسی در سطوح بين. ليد غذاستحاصل عملکرد تجارت و تو

 .شود و معامالت خارجی تعيين می

طور ثابت و پایدار از طریق مصرف  ای مطلوب، باید به های تغذیه ارزش :غذا دریافت ثبات .۳

 .دسترسی به غذا حتی در زمان جنگبرای مثال  ؛مواد غذایی تأمين شود

 كی یبرا كیولوژيو ب كیعنوان پشتوانه اكولوژ ها و مراتع به جنگلطور كه پيشتر بيان شد همان

ها در هر  جنگل. را بهبود ببخشد ییغذا تيامن تواند یم كه شود یمحسوب م داریپا یكشاورز

ایران، به دليل قرارگرفتن روی . شوند های آن كشور شمرده می ترین سرمایه كشور ازجمله مهم

آخرین كشورهایی است كه  ءزمينهی پوشش جنگلی فقير بوده و جز خشك جهان، دركمربند 

كوه البرز، كه در معرض رطوبت  های شمالی رشته ای از دامنه ؛ در حال حاضر باریکهداردجنگل 

هایی از ارتفاعات  عالوه بر این، در بخش .دارداست، پوشش جنگلی  شده دریای مازندران واقع
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حال باید به این (. ۱۱ص ،۶۸۳۱ ،و كدیور والیتی) راكنده جنگل وجود داردطور پ زاگرس نيز به

صورت  جز مساحت اندكی كه به ای مازندران به های جلگه كه از جنگل كردموضوع توجه 

از بين رفته و به اراضی  همهشود، بقيه  گاه جنگلی، پارک جنگلی و اثر طبيعی ملی اداره می ذخيره

جنگل  ۶تراشی پاک. شده است  سيسات مسکونی و صنعتی و غيره تبدیلها و تأ ساختمانمزروعی، 

ها را  شدت وسعت جنگل های كشاورزی، تهيه چوب، هيزم و توليد زغال چوب، به برای فعاليت

رویه دام و شکار گسترده مسئول كاهش كيفيت  كاهش داده است و عقيده بر آن است كه چرای بی

 (.World Bank, 2005, p. 42) ها هستند جنگل

 كنار در بتوانند مختلف علوم كه است مساعد زمينه یك آوردن به وجود حقيقت در پایدار توسعه

 ایجاد باعث و داده حركت شده توافق های آل ایده سوی به را جامعه باهم زیستی هم اثر در و هم

 از بخشی عنوان به ها جنگل نقش ،ميان در این. بشوند جامعه مختلف های بخش در پویایی و جنبش

 حفظ و. است انکارناپذیر و اساسی نقش یك پایدار توسعه مسئله در ما اطراف زیست  محيط

بلکه  ،كند محيطی كمك می ها و پایداری زیست سالمتی انسان تنها به زیست نه  نگهداری از محيط

اما با افزایش جمعيت كره د، كربرداری  توان از منافع و منابع عظيم مستتر در آن به نفع بشر بهره می

كردن  رویه از منابع طبيعی و مسطح رفته انسان عالوه بر برداشت بی زمين و نيازهایشان، رفته

 ،رو  این از. پردازند به دفع زباله در دل جنگل نيز می ،های اخير كشاورزی در سالبرای ها  جنگل

ها دانست كه  گی و نابودی جنگلو منطقه را موضوع آلود های اصلی كشور توان یکی از دغدغه می

جواز، تغيير كاربری برای كشاورزی و احداث  های با جواز و بی برداری بهره .عوامل متعددی دارد

های  های شهری و بيمارستانی در دل جنگل، اجرای ناموفق و غلط برخی طرح صنایع، دفن زباله

روستاهای در  در برخیرعمدی، حضور دام و زندگی های عمدی و غي سوزی جنگلداری، آتش

 .هستند هاجنگل های كشور ازجمله عوامل كاهش سطح حاشيه جنگل

                                                           
1. Forest Clearing 
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 مبانی نظری

ها در سراسر جهان هر ساله از سوی  های بسيار زیادی از وضعيت جنگل مقاالت و گزارش

همچنين، مقاالت علمی متعددی با . شود المللی منتشر می ها و نهادهای معتبر ملی و بين سازمان

. بوم نوشته شده است یت جنگل و نقش آن در تأمين غذا و مقابله با آلودگی و اثرات زیستمحور

ترین آثار مرتبط با این  ها، در ادامه بخشی از مهم شناسی جنگل با توجه به محوریت بحث آسيب

عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای  ای و محلی به سطوح منطقه. موضوع آورده شده است

از . گذاری و اجرایی بوده است توجه محافل علمی، سياست ای همواره مورد توسعههای  سياست

ی و هم در عنوان فعاليتی مهم، هم در سطح مل ای و محلی به توسعه منطقه ۶۳۱1و  ۶۳۱1های  دهه

 گرفته است توجه قرار طور روزافزونی مورد ای در سراسر جهان به های محلی و منطقه سطح دولت

(2006 ,Pike.) 

ای همواره در طول زمان تمایل  رشته ای بين عنوان حوزه رویکردهای غالب به مطالعه مناطق به

و  ۶گدس مانندكه در ابتدای قرن بيستم از طرف متفکرانی   طوری اند، به به تغيير و تحول داشته

كه به  بندی شد عنوان حوزه چارچوب ریزی، ابتدا به ای، بر اساس برنامه مطالعات منطقه ۲مامفورد

 طور عمده، به) نگر و هنجاری نسبت به مطالعه نواحی بزرگ جغرافيایی دنبال رویکردهای جامع

ویژه  بود؛ اما بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد و علوم اجتماعی و به (ها های آن كرانه شهرها و پس

نتيجه  رداد و درگذاری را تحت تأثير قرا ریزی و سياست طور روزافزونی برنامه علوم جغرافيایى به

ریزی فيزیکی دوری جست و  شکل شهر و برنامه مانندای نيز از مسائلی  ریزی منطقه آن، برنامه

، و همکاران فرجی راد) ای تغيير جهت داد منطقه -در ارتباط با جغرافيای اقتصادى سوی مسائلی به

توسعه، بر پایه   حال ای در كشورهای در ، نگرش به توسعه منطقه۶۳۱1تا قبل از دهه  .(۶۸۳۲

های رشد  ها، مدل جمله این دیدگاه از. های اقتصادی و رشد اقتصادی منطقه استوار بود ریزی برنامه

                                                           
1. Geddes 

2. Mumford 
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 ۱اسکتيووسکی ،(۶۳9۸) 9، رودان روزنشتاین(۶۳۱۱) ۸، روستو(۶۳۱۱) ۲، دومار(۶۳9۳) ۶هاورد

 (.۶۸۳۳، ضرابی) برشمرد توان را می( ۶۳۱۳) ۱و هيرشمن( ۶۳۱۸) ۱، نوركس(۶۳۱9)

زمينه ترتيبات نهادی مناسب برای حکمروایی،  های مفصلی در در علوم سياسی نيز بحث

در روند تکاملى این اندیشه، در اوایل دهه  ،با این توصيف. ویژه در نواحی متروپليتن ارائه شد به

حومه، های شهر و  ها، تراكم ترافيك، نابرابری زمينه پراكندگی حومه هایی كه در نگرانی ۶۳۳1

ساخت به وجود آمده بود، باعث  های انسان انداز محيط زیست و یکنواختی چشم  تخریب محيط

ها،  در این جنبش. دشای  های جدید در عرصه مطالعات منطقه طيفی از جنبش گيری شکل

های جوامع، نهادهای كارآمد، سرمایه  ، ظرفيتیاجتماعات سرزنده، توسعه پایدار، اجتماعات محل

المللی  ای، ملّی و بين پذیری مناطق در سطح منطقه ، حکمروایی چندسطحی و رقابتاجتماعی

 اند، مورد شده  ای شناخته عنوان مفاهيمی كه هم در قالب اهداف و هم ابزارهای توسعه منطقه به

 (Wheeler, 2002; Haughton & Counsell, 2004) توجه جدی قرار گرفتند

 یترین اهداف در جهت توسعه مل ازجمله مهم به دليل اینکهریزی  ای و برنامه توسعه منطقه

ای گشته است؛  های گسترده شدن دچار دگرگونی است، امروزه با ورود به عصر اطالعات و جهانی

و  ینیياصورت باال به پ مناطق و به یمترادف با توسعه اقتصاد یای كه روز كه توسعه منطقه طوری به

نو  کردیرو شتنگذا اكنون با پا به عرصه ،شد می فیتعر( لت رفاهصورت دو به) غالباً توسط دولت

درآمده كه در آن عالوه بر ...( و  یكالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد) چندبعدی یبه شکل ،گرایی منطقه

صورت  در توسعه به یهای خصوص بر نقش مردم و بخش ،ینیيصورت باال به پا ها به نقش دولت

                                                           
1. Roy Harrod 

2. Domar 

3. W.Rostow 

4. Rosenstin Rodan  

5. Eskitoveski  

6. Nurkus 

7. Hirschman 



 955                    و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ها علت ای بوم جنگلی به شیوه تحلیل الیه های زیست بررسی چالش 

 

 دشو می یتلق یجد یای امر منطقه ینیآفر ها را در توسعه آن شاركتم تأكيد شده و ییبه باال نیيپا

(2009 ,Soja.) 

در سطحی )نخست، اهميت اقتصادی مناطق : اهميت استبا ای از دو جنبه توسعه منطقه

 كه شامل برقراری روابط اقتصادی و به جریان انداختن فرایندهای توسعه (تر از مقياس ملی پایين

، حفظ و ارتقای فرهنگ ملی و بومی كشور در برابر تعرض فرایندهای دوم ؛زا در منطقه است

تنوع قومی و ؛ های بومی مناطق مختلف شده اقتصادی و اجتماعی، از طریق احيای فرهنگ جهانی

جوار مرزهای سياسی كشور، موجب ارج و منزلت  ویژه در مناطق هم فرهنگی در مناطق مختلف، به

اركان اصلی . های پویا و غنی فرهنگی شده است ای باهدف حفظ سنت فراوان مسائل توسعه منطقه

نکته . های مرتبط با آن منابع بودن فعاليت یا هیو پا اند از وجود منابع طبيعی ای عبارت توسعه منطقه

كشور كمك كند و  جایی افزایش یابد كه به منطقه و ای باید در ذكر آن است كه رشد منطقه شایان 

وجود نابرابری و ابعاد مختلف . شود كه برای انسان و طبيعت ضرر داشته باشددر جایی متوقف 

عنوان  در حقيقت كشورهایی كه امروزه به زیرانيافتگی است،  های مهم توسعه آن، از نشانه

های اقتصادی و اجتماعی باال  شوند، ضمن اینکه از شاخص یافته شناخته می كشورهای توسعه

اما در كشورهای . عادالنه است نسبت بهها و امکانات نيز در آن جوامع ، توزیع درآمدندبرخوردار

 ،رو  این از. ها پایين است و هم توزیع آن بسيار ناعادالنه است نيافته، هم مقادیر این شاخص توسعه

شود، بلکه به معنای وجود  امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی، توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمی

 .(۶۸۳۲قنبری، ) مطرح است توزیع عادالنه امکانات و

 شناسی پژوهش شرو

 یكبه  يدنبندی و شکل بخش بر این فرض است كه روش چارچوب یها مبتن ای علت الیه يلتحل

 یدپژوهی را با آینده. دهد می ييرتحول و گذار را تغ یجادمسئول ا یگرانو باز ياستحل س مسئله، راه

به سطح  نباید آن را یغنای متن. عمق، مشاهده كرد و در نظر گرفت و كم يقعم ،ای صورت الیه به

 (.۶۸۳۳، اهلل عنایت) داد يلتقل یروندهای تجرب

شده  ترین الیه و معرف دیدگاه رسمی و پذیرفته ليتانی سطحی .سطح نخست، ليتانی نام دارد. ۶



951                                            1931، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 

 

غالباً  (د زیاد جمعيترای مثال رشب) در این سطح، روندهای كمی و مشکالت. از واقعيت است

های خبری معرفی  آميز و معموالً در راستای تحقق مقاصد سياسی، از سوی رسانه صورت مبالغه به

رویدادها، موضوعات، و روندها با یکدیگر هيچ ارتباطی ندارند و به نظر ناپيوسته . شوند می

یا احساس  (م بکنم؟توان كاری می من چه) نتيجه این خواهد بود كه احساس استيصال. رسند می

ها، برای مثال دولتمردان، هيچ  چرا آن) یا احساس فرافکنی (توان كرد هيچ كاری نمی) تفاوتی بی

 فضای یك صرفاً كه است متعارف پژوهی این همان آینده. شود ایجاد می (كنند؟ كاری نمی

 دیگران شوند و به پژوهانی در نقش هشداردهنده ظاهر می چنين آینده. كند ایجاد می را ویرانشهری

بينی و انجام اقدامات  كه با اعتقاد به پيش كنند می اضافه البته .ایم رسيده پایان خط به ما :گویند می

سطح ليتانی مشهودترین و آشکارترین سطح است و . توان از چنين پایانی اجتناب كرد مناسب می

نقد و  چيزی مورد  در این سطح هيچ. ای ندارد العاده های تحليلی خارق درک آن نياز به توانمندی

 .گيرد نمی پرسش اساسى قرار

 یخیو تار ياسیس ی،شامل عوامل اقتصادی، فرهنگ ساختاری،/یسطح دوم به علل اجتماع. ۲

. شوند می يرو تفس يرتعب یهای كم داده. ارتباط دارد (خانواده يمنرخ تولد، فقدان تنظ یشمثالً افزا)

 یاها  صورت سرمقاله در روزنامه توليدشده و به ياسینهادهای س معموالً توسط يلاین نوع تحل

مناسب باشد آنگاه  يتاگر وضع. شوند منتشر می ،يستندن یو علم یكه كامالً دانشگاه یاتینشر

این . (یبهداشت یای پزشک و پيشرفته يتمثالً رشد جمع) شود می يلاوقات اقدام عجوالنه تحل یگاه

و  یگرد یگراننقش دولت و باز. كند می ملع یعال یعلم يلتحل ينو همچن یای فن سطح در شرحه

كه در اغلب موارد داده   حالی در. گيرد بررسی قرار می منافع در اغلب این موارد در این سطح مورد

گرفته را  نظر شکل ی مورد كه در آن مسئله یمیزبان طرح پرسش، پارادا ،گيرد مورد پرسش قرار می

 .است يعو مط يمدر برابر آن تسلكشد و  به چالش نمی

خود پشتيبان و مشروعيت بخش  ی نوبه بينی كه به جهان/ سطح سوم به ساختار، و گفتمان. ۸

قدرت   نابرای مثال رشد جمعيت و دیدگاه تمدنی نسبت به خانواده، فقد) پردازد ساختار است، می

ژوهشگر، یافتن ساختارهای وظيفه اصلی پ. (مصرف/ زنان، فقدان امنيت اجتماعی و بحث جمعيت
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یعنی به این بستگی ندارند ) تر اجتماعی، زبانی، و فرهنگی است كه مستقل از عامل هستند عميق

 و موضوع پشت تر عميق های هفرضي تشخيص در این سطح،. (كه فعاالن اصلی چه كسانی هستند

پژوهشگران  در این مرحله. تالش در جهت بازتعریف مسئله بسيار مهم و حياتی است نيز

نقشی  (برای مثال اقتصادی، مذهبی، یا فرهنگی) های متفاوت توانند ببينند كه چگونه گفتمان می

. دهند خود را نشان می «ساخت موضوع»فراتر از علت یا واسطه برای موضوع دارند و بيشتر در 

منی در تعریف طور ض چگونه به شود، كار گرفته می بهفهم  قادرند ببينند گفتمان مسلطی كه برای

توان سناریوهای بدیل مجزایى  های متغير می بر اساس این گفتمان. شود مسئله وارد می چارچوب

جمعيت بر اساس دیدگاه مذهبی از جمعيت تهيه  ی برای مثال، یك سناریوی آینده. تدوین كرد

دیدگاه  یا سناریوی دیگرى بر اساس (ادامه دهيد و جمعيت خود را چندین برابر كنيد) شود می

ی  كننده عنوان زاینده و بزرگ نقش خود به  های زنان درباره شود كه در آن گروه فرهنگی تهيه می

های  در این سطح شالوده. كنند مردساالر و بازار جهانی كار، نقادانه پرسش می  نوزاد در جامعه

 .گيرند قرار می فهم سطح ليتانی در معرض نقد و پرسش كاررفته برای سطح ليتانی و متغيرهای به

ها  این سطح متشکل از داستان. شود ها مربوط می ها و استعاره سطح چهارم به تحليل اسطوره. 9

الگوها، ابعاد ناخودآگاه و اغلب انگيزشی مسئله و مشکالت و  كهن  های عميق، مجموعه و روایت

جمعيت، یا مردم جای  برای مثال نگرش غيرآماری به جمعيت، توجه به اجتماع به) هاست تناقض

نظر  بينی مورد جهان  انگيزشی درباره -ای احساسی  در این سطح تجربه. (را منابعى خالق دیدن

جای آن تصاویر بصری به مخاطب القا  كاررفته كمتر مشخص است و به زبان به. شود فراهم می

وانند و فکر خ كنند و نه مغزهایی كه می در اینجا تمركز بر قلوبی است كه احساس می. شود می

البته پرسشگری خود . گيرند ها در معرض پرسش قرار می در چنين سطحی ریشه. كنند می

 .های دیگر درک و فهم شود چارچوب چارچوب پرسشگری باید وارد زیراهایی دارد؛  محدودیت

متعارف تعریف موضوع و مسئله  های ها به فراسوی چارچوب ای علت روش تحليل الیه

مانند و گاهی اوقات  های رایج دانشگاهی بيشتر در سطح دوم باقی می ال در تحليلبرای مث. رود می

روش  البته در. شود ندرت كسی وارد سطح چهارم می كنند، اما به نگاهی به سطح سوم می هم نيم
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 ،واقع در. یك از این چهار سطح امتياز خاصی به دیگری ندارد ها هيچ ای علت تحليل الیه

های دانستن  ها، شيوه عمودى بين این سطوح چهارگانه؛ تحليل و سنتز، گفتمانی حركت  واسطه به

 قدر آن غالباً تحليلی چنين نتایج. شود ها یکپارچه و درنتيجه بر غنای تحليل افزوده می بينی و جهان

 .ها را در قالب یك سناریوی بدیل ارائه داد یك از آن هر توان می كه هستند متفاوت

ابزاری دارند، سناریوهای مربوط به   ریوهای مربوط به سطح ليتانی بيشتر جنبهسنا ،كلی طور به

/ گذاری هستند، و سناریوهای مربوط به سطح گفتمان سطح اجتماعی بيشتر معطوف به سياست

سناریوهای مربوط به سطح استعاره و اسطوره نيز . های بنيادین هستند بينی در پی فهم تفاوت جهان

 ها را از طریق یك شعر، یك تصویر، یا دیگر مجزا و متمایز هستند، ولی تفاوتبقيه   اندازه به

 از حيث یرانا  جامعه (.۶۸۳۳، اهلل عنایت) كنند راست مغز تبيين می  های متعلق به نيمه روش

 يرهایو متغ یاجتماع يقهای عم الیه ،بينی جهان ،ها استعاره ،ها اسطوره  برخورداری از تنوع گسترده

درک  ؛است ناپذیر بينی پيش  یادیو تا حد ز يچيدهای پ جامعه ،خود يطمح  دهنده فراوان تشکيل

ی ا الیه يلتوان از روش تحل می يرمس ایندارد و در  يقگسترده و عم  به مطالعه يازآن ن يحصح

 .ابزارهای مطلوب استفاده كرد یگردر كنار د يدابزار مف یكعنوان  ها به علت
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  (CLA) ها ای علت یند اجرای تحلیل الیهافر .1شکل 

های  ها موضوع چالش ليتانی در ابتدا نشریات و جراید محلی و ملی كه در آن اول یعنی در الیه

شود تا به  با مردم عادی كوچه و خيابان بحث می ،سپس ،شده های خزری مطالعه و تحليل جنگل

در مرحله بعد با برگزاری . تبع آن راهبردهای الزم برسيم های جنگل و به علل ایجادكننده چالش

شده  های مختلف و ارائه نتایج الیه ليتانی و راهبردهای ارائه كرده در رشته جلسه با افراد تحصيل

های قانونی، مدیریتی و  صادی، اجتماعی و فرهنگی تا نظاماقت های سياسی، ها، ساختار برای آن

های  نظران حوزه در مرحله سوم با دعوت از نخبگان و صاحب. شودو تحليل می  تجزیه ارتباطی

مقامات  ،زیست و غيره و همچنين نگاری، مدیریت، محيط ریزی، آینده جمله برنامه مختلف از

در  .شودتحليل میو مسلط  های موجود بينی ها و جهان در گفتمان های مسئله ریشهسياسی استان 

نظران حوزه دین و ادب و هنر برگزار  ها كه با حضور صاحب ای علت مرحله چهارم تحليل الیه

های موجود در ذهن مردم منطقه كه ارتباط  های مرسوم در زبان مردم و اسطوره گردد و استعاره می
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موضوع را -كه مسئله افرادی ینکه،سرانجام ا» شود یمها دارند بررسی  با موضوع تخریب جنگل

 (.۶۸۳۳اهلل،  عنایت) «كند می ييركند در هر سطح تغ حل می

سطح  راهبردهای تر هستند، ابزاری يتانیاهبردهای سطح لر. اند در هر سطح متفاوت راهبردها

 یشگرا دینياهای بن بينی به درک تفاوت جهان -محورتر و راهبردهای گفتمان ياستس یاجتماع

 یكداستان،  یكشعر،  یك یقاما این تفاوت را از طر ،یزنداستعاره متما -راهبردهای اسطوره. دارند

 یگرانمعموالً د يتانیدر سطح ل». آورند سمت راست مغز به وجود می یگرروش د یك یا یرتصو

 ينمشاركت ب یدر اغلب موارد نوع ی،در سطح اجتماع. كنند ها این كار را می شركت یادولت  یعنی

-و در اسطوره داوطلب های انجمن یاافراد  ،بينی در سطح جهان. های مختلف وجود دارد گروه

 (.۶۸۳۳اهلل،  عنایت) «دهند هنرمندان این كارها را انجام می یااستعاره رهبران 

 از قبل اول مرحله .ه استگرفتانجام  كلی مرحله دو در ای این پژوهش كتابخانه های یافته

های صورت  تخریب درباره یكه اطالعات كل در استان مازندران استو مصاحبه  جلسات ندفرای

مصاحبه  فرایندو بعد از  ينمرحله دوم كه در ح .شود می آوری ن جمعامازندر یها گرفته در جنگل

 یشده از سو معرفی همچنين كتب ،یها و اسناد دولت گزارششود انجام می یتخصص جلساتو 

  مطالعه یفارس المعارف یرهدا و يزانالم تفسير یم،قرآن كر مانند كتب مرجعو و نخبگان  نامتخصص

 يمبه این صورت تقس توان می یبندی كل كلی در تقسيم طور مطالعه به های موردباكت. شوند می

 ،محيطی ای و زیست منطقه یدارریزی و توسعه پا برنامه یتخصص كتبهای مرجع،  كتاب: دكر

ها و مراتع و جهاد  سازمان امور جنگل ،زیست  سازمان حفاظت محيط یها ها و برنامه گزارش

با ) يركانیهای ه چندمنظوره جنگل یریتمد جهانی پروژه در شده چاپ كتب و نشریات ی،كشاورز

این  های هیزیست و نظر  و فلسفه به محيط معل یدگاهو د فلسفی كتب (یو ان دی پی حمایت

 یبزیست مازندران تخر با موضوع محيط یهای و روزنامه یاتها، نشر ب و گفتمانحوزه، مکات

در  یارشد و دكتر یهای كارشناس نامه پایان يركانی،ه یها خصوص در جنگل به یبوم جنگل  زیست

توسعه های مرتبط با  مجموعه مقاالت همایش ،ينهمچن ،زیست  و محيط یدارحوزه توسعه پا

مرحله اول مطالعات  های یافته حاصلجنگل  یتخریب، حفاظت و احياو  زیست  محيط یدار،پا
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 یمجلس شورا ی،های مل كتابخانه ای مورد نظر ازبرای دسترسی به منابع كتابخانه .ای است كتابخانه

زیست و كتابخانه دفتر پژوهش و   وبودجه كشور، سازمان حفاظت محيط سازمان برنامه ی،اسالم

 .شودیند پژوهش استفاده میادر فر یتأليف كتب درس

 
 مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 

برای شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب . نشان داده شده است ۲پژوهش در شکل  یمدل مفهوم

ای این مسئله را توان از دو دیدگاه محيط زیستی و یا توسعه منطقههای جنگلی می بوم زیست

از دو بعد اكتشافی و هنجاری موضوع را تحليل و  توان ها میاز این شيوه یكدر هر . بررسی كرد

محيطی، ظرفيت برد و بار تحمل محيطی و در بعد  كه در بعد اكتشافی تحليل زیست كردبررسی 

در بعد اكتشافی از  ای نيز در تحليل توسعه منطقه. شود ارزیابی میهنجاری توان اكولوژیك 

های  و در بعد هنجاری از روش TOPSISو   ANP،AHP مانندمراتبی  های تحليل سلسله شيوه

 .شود ریزی راهبردی استفاده می دلفی، پنل نخبگان و برنامه
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 ها یافته

های مازندران به  زیست و جنگل  محيط یبعلل تخر هنيزم به دست آوردن اطالعات الزم در یبرا

به دست  افرادنظرات  اندیشی و مصاحبه حضوری و تلفنی در قالب جلسات هم مختلف های يوهش

و  مدیراندامداران فعال در جنگل، جنگلبانان،  ی،محل ینظر شامل افراد عاد جامعه مورد. آمد

 ينها، مهندس شهرداری يعی،منابع طب ی،جهاد كشاورز ،زیست  محيط ی،كارشناسان ادارات جنگلبان

فرمانداران، كارشناسان حوزه  ی،اسالم یمردم در مجلس شورا یندگاندانشگاه، نما ستادانمشاور، ا

كارشناسان متخصص در تأليف و پژوهش در كتب  ین،صنعت در منطقه، افراد آشنا به فلسفه و د

آشنا با  یانو دانشجو یعکاس يقی،موس ی،نقاش يات،های شعر و ادب هنرمندان در رشته رسی،د

یند اكننده در فر نسبت افراد مشاركت ،نهایت در .استیدار زیست و توسعه پا محيط يممفاه

 .شده است  نشان دادهاندیشی صورت مصاحبه و جلسات هم آوری اطالعات به جمع

 
 جلسهتشکیل مصاحبه و  از طریقآوری اطالعات ب یند جمعاکننده در فر جامعه افراد مشارکت. 3شکل 

نماینده مجلس و 

مقامات دولتی و استانی 

%۱۰ 

 ۶%اساتید دانشگاه 

 ۲۲%دانشجو 

 ۷%هنرمند 

رئیس و کارشناس منابع 

طبیعی، محیط زیست، 

جنگل داري و جهاد 

 ۲۷%کشاورزي 

مهندسین مشاور و 

 ۶%شهرداري 

 ۴%کارشناس مذهبی 

کارشناس صنعت و 

 ۳%معدن 

 ۱۰%دامداران محلی 

کارشناس کتب درسی 

 ۳%و دایرة المعارف 
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 :های پژوهش به شرح زیر است یافتهبا در نظر گرفتن ابزارهای مختلف گردآوری داده، 

 الیه علل لیتانی

 ؛۶۸۳۱ نیچالوس در فرورد یها گسترده جنگل یسوز آتش 

 دور؛ یها شمال در سال  جلگه یها جنگل همهرفتن  نيباز 

 ليپره شمشاد و خطر انقراض پلنگ مازندران به دل شمشاد براثر شب  رفتن گونه نيب از 

 ؛(بوته شمشاد) مانیرفتن محل زا نيازب

 منطقه؛ نیا یا جلگه یها جنگل همه ینابود ليگونه ببر مازندران به دل همهرفتن  نيب از 

 در منطقه سوادكوه در حال  «انيكسل»احداث سد ) سد در نقاط مختلف استان احداث

 ؛(قرار دارد یسنج حاضر در مرحله امکان

 است؛ یافتهدرصد كاهش  ۶۱سال گذشته  ۲1 یشمال در ط یها جنگل مساحت 

 تا گلستان؛ النيتاكنون از گ ۶۸9۲زار هکتار جنگل از سال ه ۸۱ انهيسال بیتخر 

 جنگل؛ یها هيدر حاش یعيمنابع طب یاراض كيتفک 

 بالفصل روستاها به محدوده  یها نيشمال و الحاق زم القاتیيگسترده در  یسازالیو

 .روستاها

 ؛ها دفن زباله بالی جان جنگل 

 بهای ساخت آزادراه تهران شمال مساوی جنگل؟؛ 

  های شمال؛ قاچاق چوب، بر تن درختان جنگلآفت 

 جنگل در تسخير زباله؛ 

 زدن جنگل برای شکار؛ آتش 

 ۶۶های شمال زیر تيغ معدن كاوان؛ هزار هکتار از جنگل 

 ؛آتش در جنگل و نبود تجهيزات مهار آن 

  های شمال؛ بر دل جنگل« آفرود»آفتی به نام 

  خطر انقراض؛ در «راش»گونه 
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 «های شمال؛ هزار هکتار از جنگل ۸۱1جان  یبال «آفت 

 قاچاق خاک؛ یبرا یا بهانه ینتیز اهانيگ/ نفس جنگل به شماره افتاده است 

 های بخش كجور را گرفت؛ جنگل بانیسوزی گر آتش 

 ترس جنگل از مرگ كاغذی؛ 

 ؛ترین عامل سيل اخير در تنکابن نابودی جنگل است مهم 

  ؛در شمال كشور نابود شد ساله ۸11اصله درخت  ونيليم 91 ريسال اخ ۶1در 

 تخریب جنگل و نسبت آن با سيالب؛ 

 های شهری؛ های شمال با زباله نابودی جنگل 

  ؛(مترمربع در ثانيه ۸۱1)دهيم فوتبال جنگل از دست می نيزم كیبه اندازه  هيثان ۲در هر 

  ؛استهزار تن  ۸ی شمالها شده در جنگلدپوزباله  انهزروحجم 

 یجنگل چيه ندهیسال آ ۱1تا  م،يرا نابود كن رانیا یسرعت پوشش جنگل نياگر با هم 

 داشت؛ مينخواه

 ونيليبه سه م كیشمال كشور كه نزد یها از جنگل مترمکعب ونيليم ۱ساالنه  برداشت 

 سال قدمت دارد؛

 ؛استمترمکعب  ونيليم ۲/۸ از جنگل داریبرداشت ساالنه پا زانيم 

 دالر ونيليم ۳11ی خزر یها جنگل یو نابود یاز قطع درختان جنگل یساالنه ناش خسارت 

 ؛است

 ۲11 قیطعمه حر ريسال اخ 9۶ها و مراتع كشور كه در  جنگل مساحت، هزار هکتار 

 اند؛ شده

 ۶۶ ؛ريو مرتع كشور در هفت سال اخ یجنگل یها در عرصه قیهزار حر 

 در بخش كجور  یشده البرز مركز منطقه حفاظت یها جنگل از هزار مترمربع ۲19 مساحت

 شده است؛  داده یكاربر رييمازندران كه تغ
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 ۶۱11 سرانه  متوسط مترمربع ۱111در مقابل،  رانیدر ا یپوشش جنگل سرانه مترمربع

 ؛یپوشش جنگل یدارا یدر كشورها یجهان

 ۶۲111 ترميم و  در عمليات های هيركانیدر جنگلسال  ۱1از  شيبا عمر ب اصله درخت

 ؛قطع شدتوسط وزارت راه  هااحداث جاده

 ؛شده بیتخر یها جنگل هزار هکتار ۶11مساحت  متوسططور  بهساالنه  ريدر پنج دهه اخ 

 ۶1 اند شده  مازندران در اثر ویال سازی تخریب یجنگل یها عرصهاز  مترمربع ونيليم. 

 سیستمی /الیه علل اجتماعی

  STEEPهای گذشته بر اساس تحليل در بخش آمده در الیه دوم دست علل به همهدر این بخش 

بندی  تقسيم( محيطی، اقتصادی و ساختاری و قانون و مقرراتی اجتماعی، علمی و فناوری، زیست)

 :شوند و ارائه می

 علل اجتماعی. 1 

 در جنگل؛ و دیگران ها و چوپان نانيتوسط جنگل نش یرعمديعمدی و غ یها سوزی آتش 

 یو نقش آن در زیرساخت زندگ ياتیبوم ح عنوان زیست عدم شناخت درست از جنگل به 

 ؛نانسا

 موجب  كند یرا حل نم یمشکل نکهیها عالوه بر ا در جنگل خاردار ميبا س یمرزبند

 شود؛ یم یمتول یها به سازمان ییجوامع روستا یاعتماد یب

 ؛هاو روستا و توسعه نامتوازن شهرها يترشد جمع 

 نیياز باال به پا ها ميتصم دیبرخوردارند و نبا ارياز هوش و اخت یکه جوامع محلنیباور به ا 

را به دنبال خواهد  ها ميتصم شبرديدر پ یباور مشاركت جوامع محل نیا) گرفته شود

 ؛(داشت

 توانند مؤثرترین عضو در  می) حفاظت از جنگل یبرا ییجامعه روستا قدرتبه  توجهی بی

 ؛(باشند یاهداف حفاظت يشبردپ
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 ها را برطرف كرده آن یازهاين دیاول با) ییو روستا یجوامع محل یازهايبه ن توجهی بی، 

 ؛(داشت هاسپس انتظار درک مشکالت جنگل از آن

  یدرآمد يوهش یگزینیاین منطقه در جهت جا یو محل ییبه جامعه روستا یآگاهندادن 

 ؛یستیبالقوه تور های يتبه ظرف یمردم از دامدار

  این  جانبه یكوضع  يلبرداشت از جنگل به دل يندر مقابل قوان ییروستا جامعهقرارگرفتن

به جوامع  توجهی بیو  ياستن صنعت و ساو صاحب نفوذ ریاز طرف جامعه شه ينقوان

 ؛یو جنگل ییروستا

 كالن چوب توسط  هایكه برداشت یانیيروستا یشدن برداشت چوب از جنگل برا عقده

شان قطع  ساخت خانه یدرخت را برا كی یحت توانند یاما خود نم نند،يب یها را م شركت

 كنند؛

 و  ییبه جامعه روستا یكرده و صاحب سمت در مناصب دولت افراد تحصيلاعتمادی  بی

 ها؛ آن های يمتصم

 گردشگران در مقابل جنگل؛ يفهوظ تبيين عدم 

  (یسازیالو) یبرپاداشتن ملك پدر یاكار  یبرابرگشت مردم از شهر به روستا. 

 علل علمی و فناوری. 2

 های كشور؛ جنگل يتوضع يزاناز م یعدم برآورد درست و علم 

 ؛يرعلمیهای غ های مجاز به روش برداری بهره 

  ؛بارمصرف یكو ظروف  يكپالست یگزینمحصوالت جا یجتروعدم 

 ؛یهای چوب فرآورده یافتكمبود امکانات باز 

 ؛به صورت غيرعلمی زباله یآور به محل دفن و جمع یاز مناطق جنگل اریيبس لتبدی 

 پاشی و دفع  های سم فناوری یهای دارا و كمك گرفتن از شركت یهمکار نيافتن استمرار

 ؛يهروس مانند یههمسا یفعال در كشورها یآفات گسترده جنگل
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 موجود در مراكز  یو دانش بوم یو مردم به متخصصان بوم یرانمد يستمیس اعتمادی بی

 ها؛ و دانشگاه يقاتیتحق

  زیست؛  محيط در بخشریزی بلندمدت  و برنامه یندیفراضعيف نگاه 

 دفن زباله؛ یمناسب برا ينو زم ها یرساختدرنظرنگرفتن ز 

 ها؛ بودن آن سوز در كنار گران های زباله نيروگاه مانندروز  یها سامانه اعتمادی به بی 

 ؛های مرتعی جای احيا گونه هب و بعضاً كاشت درخت در آن مراتع عمراته توجهی ب بی 

 تراشی  های پاک زمينیند احياء افر مناسب و متنوع در درخت های به كاشت گونه توجهی بی

 های گذشته؛ شده در سال

 و  يبش هبدون توجه ب يعیهای منابع طب زمين یواگذار یبردار هعدم استفاده از دانش متر

 ؛ينزم یيععوارض طب

 ؛سزیست در مدار محيط احيای و حفاظت آموزش عدم 

 در منطقه؛ یبوم یو جانور یهای درخت گونه یكاربردغيرو  يقدقنا شناخت 

 از  یهای اقتصاد در برداشت یهای درخت مناسب و بوم گونه یگزینیجا نکردن یترعا

 جنگل؛

 ها به تنوع در كاشت مجدد جنگل توجهی بی. 

 محیطی علل زیست. 9

 یها نهال ی خصوص بز كه با خوردن سرشاخه و چرای احشام به یاهل های دام آزادگذاشتن 

 شوند؛ ها می مانع از رشد آن یجنگل

 سفت و محکم )كرده يریجلوگ ی جنگلتوسط دام كه از زادآور نگلشدن خاک ج فشرده

 شود؛ وهوا به خاک می و مانع از نفوذ آب (شدن خاک

 خصوص در زمستان؛ منظور تأمين خوراک دام به به بری و قطع سرشاخه درختان تاج 
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 به  يگانهب ياهیو گ يوانیهای ح گونه  و خالف قاعده يدهاقدام انسان در واردكردن ناسنج

های  آسيبموجب د كه شو می حشراتیو  یهای قارچ موجب ورود بيماری یكشور كه گاه

 شود؛می یجنگل

 در مرتع و جنگل؛ يتچرای خارج از ظرف 

 یآلودگ نيآب و همچن یخاک آلودگ یهوا آلودگ یدر جنگل موجب آلودگ سازی جاده 

 د؛شو  دارد می یجنگل اهانيو گ واناتيبا ح ییكه اثرات سو یصوت

 بحران آب؛ يلكشور به دل یبه مناطق شمال یرانو جنوب شرق ا یمركز یمهاجرت از نواح 

 ؛یهای واردات ها و چوب نهال بر يولوژیکیعدم نظارت ب 

 آبی غالب در كشور؛ سالی و كم خشك 

 و  یصنعت یها ها و شركت آب كارخانه نيتأم یجنگل برا یها استفاده از آب چشمه

 هایبه شهرک لیخود را ازدست داده و امروزه تبد نيشيكه كاركرد پ ییروستاها ،نيهمچن

آب  نيو كمبود در تأم ستميزدن اكوس مصارف موجب برهم گونهنای. اندهشد ییالیو

 شده است؛ یدرختان جنگل

 خطوطساخت سد و  مانند) یهای توسعه عمران زیست در طرح  عدم لحاظ جنگل و محيط 

 ؛(انتقال برق و گاز و نفت

 ها و مراتع باالدست؛ های سرد سال در جنگل بهمن در ماه وقوع 

 های انتقال نفت و گاز در دل جنگل؛ مسير یجادا جهتتراشی گسترده جنگل  پاک 

 های  لوله یمشکل برا یجادو ا یبمحيطی در صورت تخر های گسترده زیست آلودگی یجادا

 نفت و گاز در جنگل؛

 ها در مراتع؛ احداث جاده يلبه دل يلشدن س یخطر جار 

 به گفته كارشناس ) ها به داخل آن رودخانه يهحاش ستاهایفاضالب شهرها و رو یختنر

 ؛(اضالب استها ف اغلب رودخانه سوم از حجم یكزیست   محيط

 ؛یرانا یهای شمال زیست جنگل  آن بر محيط آثارو  یجهان يمیاقل ييراتوقوع تغ 

 ؛ای جلگههای  زمين ازحد در كاری بيش شالی 
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 يندرختان و همچنشدن  های دپوشده در دل جنگل و خشك های زباله شدن شيرابه یجار 

 .یرزمينیهای ز به آب هاشيرابهورود 

 علل اقتصادی. 4

 به جنگل؛ شتشانيبودن مع وابسته و و عدم تأمين اقتصاد جوامع ساكن در جنگل یگرسنگ 

 ؛چرا و دامداری  جنگل به عرصه لتبدی 

 كشاورزی؛ یها نيبه زم یجنگل یها نيزم لیتبد 

  ؛منظور تأمين چوب و سوخت رویه از جنگل به برداری بی ها و بهره درختان در دامنهقطع 

 شده است  یناش یرانو خاكستری ا یرزمينیسرگردان كه اكثراً از اقتصاد ز های یهوجود سرما

 در این مناطق؛ خواری ينبه زم ها آن صاحبان یلو تما

 ویال سازی؛ ينزم یدگان برای خريسههجوم نوك 

 برداری بيشتر از بهرهبردار به تعهدات خود و فکر كردن به سود  های بهره شركت یبندنبودنپا

 ؛از جنگل

 برداری و حفظ جنگل؛ بهره يزانم يندر برقراركردن تعادل ب ناتوانی 

 های  جنگل به زمين یلچوب و تبد تأمين برای یهای جنگل تجاوز و تعرض به عرصه

 ؛ویالسازی نهایت كشاورزی و در

 «؛«ارزش پول باالتر از ارزش نظارت 

 د؛شو ها می كامل جنگل یو دوباره موجب نابود و تکرار دوباره 

 ؛یامشرف به در یارتفاع و جنگل یبر رو ينداشتن زم یگردشگران و افراد پولدار برا لیتما 

 ؛های سرد سال در ماه و دامداران یيانروستا یبرا یكافو سوخت مناسب  نشدن  تأمين 

 جنگل؛ از در برداشت مبتدی یاقتصاد یدگاهد 

 برداری به  و بهره يدسکونت تول یبرا یاساس يازن یكدر شمال كشور از  ينشدن زم تبدیل

 گردشگران؛ یلوكس برا ییكاال

 د؛شو می ينو رانش زم يالببرداری در دل جنگل كه موجب بروز س های بهره تعدد جاده 

 ؛يرمجازبرداران غ بهره یبرا یگزینجا یمنافع اقتصاد نشدن یمعرف 
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 یچوبمحصوالت  یبرداری و فرآور های بهره ها و شركت تعلق اكثر كارخانه یابودن  یدولت 

 به افراد صاحب نفوذ در كشور؛

  یجهاد كشاورز يعیمنابع طب مانندهایی  نظر سازمان جنگل و درختان از به یاقتصاددیدگاه 

 ها؛ و سازمان جنگل

 ؛یشعنوان منبع سوخت و گرما و دامداران از چوب به یياناستفاده روستا 

 د صاحب نفوذ؛موار یكار و در بعض به دست افراد طمع بيعیمنابع ط یتملك اراض 

 ساله جنگل؛ طرح تنفس ده رغمیاز جنگل عل يرمجازبرداشت غ 

 در  ينسنگ یها و تردد خودروها های شن و ماسه در اعماق جنگل گسترش كارخانه

 .ییو روستا یهای جنگل جاده

 علل ساختاری و قانون و مقرراتی. 5

 در حفظ و مراقبت از  یطيمح ستیز یها تشکل ژهیو به ،یاز جوامع بوم نکردن یرگي بهره

 جنگل؛

 بوم جنگل؛ زیست يتدائم وضع یشكارآمد در پا یو حفاظت ینظارت یها نبود دستگاه 

 ؛هاياتعمل یرجاده و سا یجادكاوی به علت ا معدن 

 ؛یو زراع یمرتع ی،های جنگل عرصه حدود نبودن مشخص 

 ؛یکپارچهواحد و  یریتنداشتن مد 

 رسد؛ می يلومتركشور، به شش هزار ك یبانكه به گفته مسئوالن جنگل هاجنگل درسازی  راه 

 و وجود  یعياز جنگل و منابع طب یبردار و بهره بیدر بحث تخر رانیبودن مد نفعیذ

 .توسط افراد صاحب نفوذ یعيدر استفاده از منابع طب یو اطالعات یارتباطات های رانت

  يکلهای باالتر موجب س به پستمدیران ناكارآمد و انتصاب  یرانمد صحيح برنبود نظارت 

 شود؛ می یمنف

 مانند یدر ادارات یشگاهیآزما زاتيامکانات و تجه نبودمواقع موارد  برخی در و كمبود 

 استان؛ یو بندرها یعيزیست منابع طب حفاظت محيط یجهاد كشاورز
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 اتيعمل دادن و انجام یجنگل یها پهنه قیاطفاء حر ازين روز مورد به لیو وسا زاتيتجه نبود 

 ؛(و سطل آب توسط مردم ليبا ب) یصورت بدو به قیاطفاء حر

 های حساس؛ در پست یبدون دانش و به دنبال منافع شخص یرانمد 

 ؛حمل زباله يزاتبودن تجه و فرسوده نشدنيزتجه 

 گردشگران و  یبرا یو مال یآفرود در جنگل و خطرات جان یبر تورها نکردن نظارت

 ؛لزیست و جنگ  محيط یبتخر ينهمچن

 از جنگل؛ یبردار بهره یها در جاده یبردار و خاک یزیر خاک اتيعمل ليبه دل نيرانش زم 

 در سطح استان  يرگيمتصم یادارات و نهادها سازی یکپارچه یبرا یادارات دولت ییلتما بی

 و كشور؛

 دام در منطقه مازندران؛ یهای چرا پروانه یادز ياروجود تعداد بس 

 محوله در ساختار  یو پژوهش يقاتیتحق وظایف زیست به سازمان حفاظت محيط توجهی بی

 این سازمان؛

 زباله از مبدأ توسط شهروندان  كيبالقوه تفک تيبه ظرف ها یاريو ده ها یشهردار یتوجه یب

 ؛یکيتفک زهيمکان یها سطل مانند ییها رساختیو مسافران در صورت ساخت ز

 نبود و  یعيو منابع طب یجنگلدار ،زیست  در موضوع حفاظت محيط یساختار كيتفک

بر آن  هیيتوسط قوه قضا یقيمشخص و نظارت دق فیمند كه وظا و نظام کپارچهیساختار 

 باشد؛

 به درخواست افراد صاحب نفوذ كه غالباً در آن روستاها خانه  ییهای روستا راه ضیتعر

 دارند؛ الیو ایخانه  یپدر

 در جنگل فعال پروانه  یجنگل به دامداران دارا يهحاش ينزم یطرح واگذاردرست اجرای نا

 ؛ها از جنگل در قبال خروج دام آن

 تعداد كم ) زیست و جنگل  حفظ محيط یمتول ینهادها نيرویو كم  يفنظارت ضع

 ؛(یجهان ینسبت به استانداردها يعیطب یها بانان حاضر در عرصه محيط

 رناظ یاز چشم نهادها دور  به رودخانه به صنعتیهای  ن پساب كارخانهیختر. 
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 گفتمانی /بینی الیه علل جهان. 6

و توجه به سلطه نگاه علم « فردگرایی»و « شدن صنعتی»های  بودن گفتمان توان غالب در الیه سوم می

و سلولی دیدن جهان از نگاه انسان موجب بروز « نظریه گایا»مسائل و بر اساس  همهبر 

آگاهی از دیگر ناهایی از سوی انسان شده است كه اكثراً عمدی نبوده است و صرفاً به دليل  تخریب

و تقليد كوركورانه افراد از افراد مشهور و « گرایی گفتمان مصرف»غلبه . شود ابعاد عمل او ایجاد می

افراطی موجب تمایل به سفر و ویالسازی در این « گرایی مصرف»ها و پيروی از گفتمان  بریتیسل

و درک و تفسير نادرست و « گفتمان دینی»همچنين بسط . های تابعه آن شده است استان و آسيب

زیست   رساندن به محيط بخشی به تخریب و آسيب غيركامل از آیات و روایات، موجب مشروعيت

نيز  «كالس داشتن احداث یا خرید ویال در شمال»توان به  همچنين، می .ها شده است نتوسط انسا

 .اشاره كرد

 استعاره /الیه علل اسطوره. 1

ای  ، پنج دليل استعاره(الیه چهارم تحليل) ایای و اسطورههای پيشين در زمينه علل استعاره قسمت

 :دانستثيرگذار أتوان با موضوع تخریب جنگل مرتبط و ت را می

 ؛«انسان اشرف مخلوقات»و « عالم مسخر انسان»: استعاره 

 ؛«صاحب جنگل بی»یا « جنگل خدا»: استعاره 

 جنگل تجدید پذیر»: استعاره» 

 ؛«روم جنگل را آباد كنم می»یا « آبادكردن جنگل»: استعاره 

 استعاره جنگل عمومی؛ انفال عمومی 

 ۶«شمال»: استعاره. 

 

                                                           

 «ویال دارندافراد با كالس شمال »و « خاطرات شمال محال یادم بره». ۶
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  ای در سطح استان و کشور آن در توسعه پایدار منطقه آثاربندی و ارائه راهبردها و  جمع

تخریب  درعوامل مؤثر . است بسيار زیادیمتأثر از عوامل  ییندافر ،های طبيعی بوم زیست بیتخر

به عوامل محيط زیستی، فرهنگی وابسته هایی تفاوتدیگر  منطقهبه  ای منطقهاز  هابوم این زیست

های حساس برای این رخدادبرای پيشگيری از وقوع  ،بنابراین. اجتماعی و اقتصادی منطقه دارد

. صادر كرد های جنگلیبوم  زیست تمامرا برای  تکراری و یکسان هایكارراه توان ینم آینده بشر

پس . علل تخریب است شناخت ،موجود یها و احيای جنگل عوامل تخریبام برای كنترل گ اولين

در این  .در نظر گرفترا  مقتضیمناسب و  كارهای بدیلراه توان یم دستيابی شدهبر اساس علل 

. استفاده شده است CLA ها یاای علتها از روش تحليل الیهپژوهش برای شناخت و تحليل علت

آمده  ۶ها به صورت جدول در ای علتدست آمده برای چهار سطح تحليل الیهراهبردهای بدیل به

 :است

 ها ای علت نتایج راهبردی تحلیل الیه

آمده در هر الیه  دست  ای در پاسخ علل به در این بخش برای دستيابی به توسعه پایدار منطقه

های مازندران  ها و مشکالت فعلی كه جنگل راهبردهای بدیلی در جهت تصحيح روند چالش

 .شود نخبگان ارائه میدرگير آن است، بر اساس نظر 

 راهبردهای الیه لیتانی

شده از سوی  بودن، احساساتی بودن و غيرقابل استناد بودنِ علل مطرح در الیه اول به دليل كلی

تر موضوع  هایی تجویز كرد كه به شناخت و حل بهتر و علمیها، باید راهبرد مردم عادی و رسانه

 :اند از اهبردها عبارتاین ر. بوم جنگلی منجر شود های زیست چالش

 های محيط  كرده و متخصص در حل چالش استفاده از مهندسان مشاور، جامعه تحصيل

 زیست؛ 

 درازی به منابع طبيعی؛ خواری افراد و دست ناتوانی دولت در جلوگيری از زمين 

 زیست و كسب  های خارجی متخصص در مسئله حفظ و احياء محيط  دعوت از شركت

 ها؛ تجربه از آن
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 كرده و آشنا با دانش روز؛ كارگيری مدیران متخصص و تحصيل به 

 محيطی روز حفظ و احيای زیست  های جدید و به تهيه طرح. 

 سیستمی/ راهبردهای الیه اجتماعی

علل  ،های مورد بررسی بودن چارچوب تر و مشخصبه دليل بررسی عمومی در سطح دوم

راهبردهای سيستمی و ، كه به طبع شتری داشتوسعت بيهای بعدی  آمده نسبت به الیه  دست  به

صورت  های مختلف به در این الیه راهبردهای الزم در بخش. ساختاری بيشتری ارائه خواهد شد

 .شود تفکيکی ارائه می
 

 اجتماعی/ های الیه دوم، ساختاریراهبرد. 1جدول 

 راهبردها محور

 دفع زباله

همچون  ينهروز در این زم هایفنآوریكارگيری  دفن زباله و به صحيحو  یعلم یها زیرساخت یجادا -
 ؛، كمپوست و غيرهسوز زباله نيروگاه

 يكانجام تفک ءزمينه ها در ها و دهياری شهرداری یبراو اجرایی  یاالجل زمان درنظرگرفتن ضرب -
 زباله؛

ها و  رداریمحيطی آن توسط شه زیست بر دفع زباله و سنجش اثرات زیست  نظارت سازمان محيط -
 ها؛ دهياری

زیست پيشرو و  هایی كه در بحث تفکيك و دفع همگام با محيط  درنظرگرفتن مشوق برای شهرداری -
 فعال هستند؛

های  فعاليت
 ی منطقهصنعت

ها و  توسط كارخانه يعیمنابع طب ینابود و یدر صورت آلودگ یمهاخذ جر یجا به يتلغو مجوز فعال -
 یع؛صنا

به بخش  یو محصوالت جنگل يعیمرتبط با منابع طب لتیو خصو یهای دولت شركت یواگذار -
 ؛۶یقانون اساس 99بر اساس اصل  یخصوص

                                                           

 استوار حيمنظم و صح یزیر با برنامه یو خصوص یتعاون ، یبخش دولت سه هیبرپا رانیا یاسالم یجمهور ینظام اقتصاد». ۶

اسالم خارج  نيباشد و از محدوده قوان  فصل مطابق نیا گریكه با اصول د ییسه بخش تا جا نیدر ا تيمالک.... است

 یاسالم یقانون جمهور  تیجامعه نشود مورد حما انیز هیكشور گردد و ما ینشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد

 «.... است
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و  ییمشخص از افراد روستا یدرصدحداقل  كارگيری فعال در به یعها و صنا كارخانه قانونی اجبار -

 ؛عنوان نيروی كار ی بهمحل

بر  نظارت

جنگل و منابع 

 يعیطب

مسلح و سازمان  يروهایو جنگلبان از طرف ستاد كل ن بان يطسرباز مح یافتدر يهسهم یشافزا -

 يعی؛زیست و منابع طب حفاظت محيط

و  برداران غيرقانونی از جنگل و منابع طبيعی یمه برای مخربين و بهرهمجازات و جر یشافزا -

 مخبران؛ یمناسب برا یگرفتن مژدگانردرنظ

نظارت  های ارتباطی برای انتقال اخبار راه یجادو روستا و اشهر  یسخت بر شورا ينقوان یبرقرار -

 ؛یفرماندار هشهر و روستا ب یبر شورا دممر

 ای بر منابع طبيعی؛ های نظارت برخط ماهواره تقویت و افزایش به كارگيری سامانه -

منابع  واگذاری

 يعیطب

 در طرح خروج دام از جنگل؛ یيهقوه قضا یاز سو یبه دامداران جنگل ينزم ینظارت بر واگذار -

 یزیست برا  و محيط يعیمنابع طبموضوع ادارات مرتبط با  یرانمدمردم و  جلب اعتماد و رضایت -

 درست طرح خروج دام از جنگل؛ یاجرا

بر اساس  یاستاندار مانند یاستان یاز نهادها يعیمنابع طب ينزم یكردن اخذ مجوز واگذار یاجبار -

 ؛۶یقانون اساس 9۱اصل 

 یبرا یدهای جد های آموزش سيستم كالس یبرگزارسنجی و نظارتی؛  ی مکانها روزرسانی سامانه به -

 ؛يعی و جهاد كشاورزیمنابع طب زیست، محيط  كارشناسان

ایجاد بسترهای قانونی و انتشار خبر هرگونه واگذاری اراضی منابع طبيعی به هر طریق و به هر  -

ند روزنامه رسمی و غيره در جهت شفافيت و آگاهی ها و نشریاتی مان شخص و ارگان در رسانه

 عمومی؛

و  ها جاده

 يرهایمس

 یدسترس

 ی؛بر اساس اسناد باالدست ییهای روستا جاده یضتعر ندادن برای اجازه -

 ی كه در حال حاضر كاركرد نظارتی و سركشی دارد برای مردم؛برداری جنگل های بهره انسداد جاده -

 آن مراتع؛ ياو اح يعیشده در مراتع طب های احداث جاده یبتخر -

                                                           

 یها آب ریها و سا رودخانه ها، اچهیدر اها،یرهاشده، معادن، در ایموات  یها نيزم لياز قب یعموم یها انفال و ثروت». ۶

ارث بدون وارث، و اموال  ست،ين میكه حر یمراتع ،یعيطب یها شهيب زارها،يها، ن ، جنگل ها ها، دره كوه ،یعموم

است تا طبق مصالح عامه  یحکومت اسالم اريدر اخت شود یمسترد م نيكه از غاصب یالمالك و اموال عموم مجهول

 .«كند یم نيرا قانون مع كیاستفاده از هر  بيو ترت ليتفص. دینسبت به آنها عمل نما
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 راهبردها محور

خطوط انتقال 

 يرو انرژین

 ؛یانرژ يرو وهای كنترل و نظارت بر خطوط انتقال ن روزرسانی سامانه به -

تراشی  های پاک زننده بر روی محل های گياهی سازگار و غير آسيب تحقيق، بررسی و كاشت گونه -

 انتقال؛شده برای خطوط انتقال نيرو 

 های بحران
 محيطی زیست

 ؛یبحران جنگل در استاندار یریتمد يتهكم یجادبحران استان و ا یریتستاد مد يزتجه -
 های فعال اطفاء حریق جنگلی در سطح استان؛ تقویت و ایجاد پایگاه -

و  ها طرح
ی ها برنامه

 توسعه

خرد تا  یها ها و برنامه زیست در طرح و محيط يعیفصول منابع طب در تهيه  كاربردی توجه جدی و -
 كالن كشور؛

زیست با  های مرتبط با محيط  نهاد و پژوهشگاه های مردم ایجاد هماهنگی و همکاری ميان سازمان -
 المللی مانند بانك جهانی و سازمان ملل متحد؛ های بين سازمان

 جوامع
 ییروستا

 یادار یها در شوراها آن رهایكارگيری نظ روستاها و بهنهاد در  های مردم نهادن به سمن و ارج یتتقو -
 ها؛ شهرستان

ها برای آگاهی بخشی به جامعه  وكار در دهياری های كارآفرینی و ایجاد كسب برگزاری كالس -
 روستایی؛

 گردشگری

در نقاط مختلف استان در مقابل  یو اقامت یگردشگر یهای تعاون ساخت شهرکاتخاذ سياست  -
 ی؛خصوص یالهایها و شهرک ياستس
 يالتو تسه یگرد های بوم مجتمع ی احداثمجوزها یاعطا ءدرزمينه ییرسانی به جوامع روستا اطالع -

 آن؛
بندرها و 

 گمركات استان
 ها؛ و ادارات ناظر بر آن یورود یدر مباد یشگاهیو آزما ینظارت يزاتروزرسانی تجه و به يزتجه -

 ای سواد مرتبط و عدم ساده انگاری؛واگذاری مناصب حساس به افراد دار -

و  دانشگاه
 یجوامع علم

به این  يقاتیتحق یها طرح یواگذار یدانشگاه یهای علم و انجمن یدولت یمستمر نهادها یهمکار -
 ؛ها انجمن

 ها؛ و شهرستان گذاری استان و سياست یادار یدانشگاه در جلسات شورا یعلم یندگانشركت نما -

های هيركانی بعد از پایان مأموریت از طرف برنامه  مدیریت چندمنظوره جنگلادامه فعاليت پروژه  -
 توسعه سازمان ملل متحد؛

 .های مرتبط بااهميت جنگل و آموزش آن در مدارس تأليف و چاپ كتب و جزوه -
 

 گفتمانی/بینی راهبردهای الیه جهان

 لیبا توجه به دال یجنگل بوم ستیز بیتخر( سوم هیال) بينی و جهان یدر بحث علل گفتمان فلسف

 :اصالح وضع موجود مؤثر دانست یرا برا ریز یتوان راهبردها می ها افتهیشده در بخش  مطرح
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های مادی  كننده زندگی مادی، تجمالت و تجمع سرمایه های خيره در جامعه امروزی به جنبه

بی به بهترین پایگاه اجتماعی و اقتصادی است و تالش مردم برای دستيا. شود داده می بسيار اهميتی

پيشرفت )های مثبت  دستاوردهای جامعه معاصر در كنار جنبه. نمایان است خرد پرستی فردگرایی و

بسياری از پيوندهای متعدد كه فرد را از چيزهایی كه  (تکنولوژی و سهولت و سرعت در كارها

طبيعت  ،وخویش قوم: گسسته است ساخت، می بطاش مرت مربوط به خود او بود و او را با گذشته

تنها  نه عتيانسان و طب یگانگیو  یعالم هست یکپارچگیبر  تأكيد .(۶۸۳۶كالنتری، ) دوستی و غيره

این  زيبزرگ ن کدانانیزيعارفان و ف انيتوجه قرارگرفته، بلکه در م مورد یدر ساحت تفکر فلسف

 یهست یکپارچگیكوانتوم كه بر  كیزيبزرگ ف کدانانیزيازجمله ف. خود را دارد ژهیو گاهیجا شهیاند

ما و جهان  انيم یكُل تمام جنبش تأكيد كرده و مرزگذار كیو  کپارچهی تيكل كیعنوان  به

بوهم پس از كشف  دیوید. است ستميبزرگ قرن ب کدانیزيبوهم ف دیویدانسته، د معنا یرا ب عتيطب

 اءياجزاء اش نیتر ییكه نها ديرس جهيبه این نت اء،ياجزاء اش نیتر یاديدر بن یكوانتوم ليپتانس هحوز

 كیو همه باهم  اند و در این سطح، تمام موجودات عالم به هم مرتبط استزنده و فعال  یزيچ

 یها چه گونه) کپارچهیاز این كل  یرساندن به هر جزئ بيو آس دهند یم ليرا تشک کپارچهیكل 

بشر و  یبه خود زندگ یبيآس( عتيزیست و طب  محيط رگید یها و چه بخش یاهيو گ یجانور

 .شود محسوب می یهست کپارچهی تيتکامل آن و كل انیجر

 نينگاشته شده است و همچن عتيمثابه منظومه طب گذشته ما جهان به اتيو ادب ینگاه شعر در

شده است؛ در این  خدا گفته یگو حيزنده و تسب کپارچه،ی عتيطب ديما و قرآن مج ینیدر كتب د

از منظومه ساكن در آن  ییو جدا ليپشه بدون دل ایسنگ  كی یتوان گفت كه حت صورت نمی

كند كه  می هيتشب یها موالنا در اشعار خود جنگل و درختان جنگل را به انسان. تشده اس نیآخر

ژان ژاک روسو، خود . پروردگار هستند یگو حيآسمان دراز كرده و تسب یسو خود را به یها دست

و اساس تفکر او  كرد یم یانسان معرف ۀنيرا مادر و زم عتيو طب خواند یم عتيطب شگریرا ستا

مادر من، تو تنها  یا عت،يطب یا»: داد صيتشخ یخوب توان به را در این عبارت می عتينسبت به طب

 .«ینگهبان من هست



911                                            1931، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 

 

 عتيگرایان در خصوص رفتار انسان با طب هایی هم توسط طبيعت بندی تقسيم ،باورها این از ريغ

بندی نورتون  كند ازجمله بر اساس طبقه هم صدق می رانیصورت گرفته است كه در مورد جامعه ا

 عتيها در طب رفتار انسان یدرآورده است چهار نوع اخالق برا ریبه رشته تحر ۶۳۳۳كه در سال 

 : (۶۸۳۳، ینيسلمان ماه) وجود دارد

ارزش  نخورده، بی كامالً دست عتياخالق بهره كشان نام دارد در این نوع اخالق، طب: اول نوع

مواد خام ازنظر  دگاهیشود در این د توسط انسان، ارزشمند می یشود اما پس از فرآور می یتلق

است و در  انهیگرا یماد دگاهیشود این د می یتلق نیگزیقابل جا یفينظر ك از ای ،نشدنی تمام یكم

 .های صنعت و بازار غلبه دارد عرصه

را ارزشمند،  عتياز طب یهای این اخالق بخش نابرداران نام دارد معتقد اخالق بهره: نوع دوم

 ،یهای كشاورز در فعاليت شیدانند این گرا را مضر می یهای ارزش و بخش را بی یهای بخش

 .به داردغل یمواد زائد و بهداشت عموم تیریمد ،یاديص

 یعيهای طب نام دارد در این نوع اخالق معتقدند كه همه پدیده انیگرا اخالق جامع: نوع سوم

و جامعه است اما در درازمدت همه  عتينهایت به سود طب كنند كه در می فایا یاحتماالً نقش مهم

 یعيطب یتکامل یندهایابا فر دیفرهنگ بشر با ،رو  این از .ستنديما ارزشمند ن یهای فرهنگ پدیده

را استنباط  یو سازگار یفرهنگ یتوان ضرورت بازآموز می دگاهید این از .دشوهمراه و همخوان 

 .دكر

جانداران و  همه ای یبعض ینام دارد طرفداران این اخالق برا انیاخالق ذات گرا: چهارم نوع

ارزش  ،دارد انیسان جران لهيآنچه ذاتاً در مخ هيشب اريبس طوری های غيرزنده به احتماالً پدیده

 .شوند می یانسان، تلف یبرا انیفراتر از سود و ز یعيهای طب اند و پدیده قائل

كنيم  گونه عمل می همان عتيما با طب ،یابد ما از آن شکل می یبر اساس تلق عتيرفتار ما با طب

 یاست اما در صورت تخط ستمياز این س یخود بخش زيدرست است انسان ن .شناسيم كه آن را می

 ستميس یكل بیموجب برهم خوردن تعادل و تخر ستمياین س یاز حدومرز در استفاده از اجزا

 یاحساسات انسان ختنيزیست و جنگل و مراتع برانگ های نجات محيط از راه یکیپس . خواهد شد

 .استنگر  جامع  گفتمان یسو ها به مردم و حركت آن ینیو د
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نتيجه درک دقيق زمان  بيشتر و در سرعت زندگی ،ورود ماشين و كامپيوتر و شدن جوامع با صنعتی

عوامل شيميایی نظير آلودگی هوا، آلودگی صوتی نظير بوق . شود ضرورت زندگی محسوب می

های  ها و غيره و عوامل روانی مثل مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسياری از بيماری ماشين

عنوان  در برابر صنعت به انساندرماندگی  .عصبی را برای بشر به ارمغان آورده است پریشی و روان

ماند كه با وحشت بر نيروهایی كه خود رهایشان ساخته  شاگرد جادوگری می آفریده خودمان به

حی را كه اروا توانم نمی»: ها فرمان راند و با نااميدی فریاد ميزند نگرد و قادر نيست كه بر آن می

 (.۶۸۳۶كالنتری، )« ...ام بيرون كنم خود احضارشان كرده

. بود یی متعادل رابطه عتيانسان و طب رابطه ،یبشر تا انقالب صنعت یزندگ خیتار یاز ابتدا

اندک هم از  یازهايو همان ن كمتر بود، زين عتيآنان از طب یازهايكم بود و ن یانسان تيجمع

و  پذیر تجزیه  گرداند، یبرم عتيكه انسان به شکل زبانه به طب یمواد .خارج نبود عتيطب تيظرف

 داتيتول زيو ن یبشر  گرایی جامعه مصرف نبودبه علت  ،یطور كل به .بود نيبه زم پذیر تبازگش

پس از انقالب  اما .آمد ینم شيپ شزیست  انسان و محيط نيب یحاد تعارض عت،يسازگار با طب

 ،یی بشر جامعه یفکر  های تحول در بنيان جادیعلوم و ا عیسر شرفتين،پيماش ديو تول یصنعت

به علت  ،سو كیاز .اندک به هم خورد و تعارض آشکار شد زیست اندک  انسان و محيط نيب تعادل

سبب  تيجمع یو این فزون افتی  شیافزا یانسان تير،جمعيوم علوم و كاهش مرگ عیرشد سر

  به مصرف مواد اوليه ازين ن،يماش ديدر تول شرفتيبه علت پ ،گرید یاز سو.مصرف شد شیافزا

را  یطلب رفاه و ،زدگی مصرف مصرف،  یدر الگوها رييتغ ،گرید یو از سو افتی شیافزا یعيطب

 محی مانند یجامعه به امر مهم كی شدن یزمان با صنعت هم اگر (.۶۸۳۲توفيقی، ) داد شیافزا

به بار  ادییهای ز بلکه گرفتاری ،شود تنها توسعه اقتصادی حاصل نمی نه ،زیست توجه نشود ط

جبران  صرفبرای جامعه را در درازمدت  یصنعت تيفعال كیاز  حاصلهمنابع  یآید كه گاه می

 (.۶۸۳۱سنگاچين،  پوراصغر) دكرن خواهد آخسارت وارده از 

مورد تأكيد همه  یور كلدر سه محو  یبررس شزیست  انسان و محيط  رابطه ۶۳۱1 دههاز 

محيطی و توجه به  حفاظت از منابع زیست ،یرشد اقتصاد :قرار گرفت یاقتصاد گذاران استيس
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 عتيو خارج از توان طب هیرو یب یها استفاده ی؛ در این زماننسل نيو عدالت ب یعدالت اجتماع

زیست   محيط یجهان یها المللی و كنفرانس ها به بعد در محافل بين سال  و از آن ،مردود اعالم شد

 یآن باق یديتوان تول  های بعد هم نسل یای باشد كه برا گونه به دیبا عتيمقرر شد استفاده از طب

 رييتغ كی منادی داریوسعه پاگفتمان ت .است «داریتوسعه پا» گفتمانتحقق  استفاده،  این نوع بماند؛

تواند بدیل مناسبی برای  كه می است گریکدیها با  و انسان عتيمهم در فهم رابطه انسان و طب

 .مطلق باشد« شدن  صنعتی»گفتمان 

 «سبز»گفتمان / « زیستی اسالمی ساده»گفتمان . 9

كاذب و  یازهاين ای درجه دوم یازهايها و ن خواسته یدر جهت ارضا شتريگرایی مدرن، ب مصرف

 ،یو جامعه مصرف فرهنگ آوردندیمصرف و پد هداری برای اشاع نظام سرمایه .است یعنتص

من »و زبان حالش این است كه  یدئولوژیمنطق این ا. آورده است دیمصرف را پد دئولوژییا

 كاال دیخر و خورد می گره انيآدم تیمصرف با هو دئولوژی،یدر این ا. «پس هستم ،كنم مصرف می

وعده ایدئولوژی مذكور، این است كه  .رباید می ها آن از را نید و دِل اش،«واره  بت» تيماه ليدل به

مصرف،  ،رساند می تيمشکالت انسان است، مصرف، دوباره ما را به تمام همهحل  مصرف كاال، راه

 تيمصرف ما را به وضع ،رساند مصرف، ما را دوباره به كمال می ،كند های ما را برطرف می نقصان

 ،كنيم را در آنچه مصرف می یمعنای زندگ ،یدئولوژیاین ا دیاز د. گرداند می باز یاليسعادتمند خ

 .(۶۸۳۱استوری، ) كنيم می ديجست، نه در آنچه تول دیبا

ها، غالباً در مذاهب بزرگ جهان  ها و جنگل رودخانه وانات،يح اهان،يدر شکل گ عتيطب»

. رحمانه استثمار شود بی دیكه با یزيشده است تا چ از آن مراقبت كرد دیده دیكه با یزيچ عنوان به

 یمنبع ابند،ی ییبه خاطر قلمرو رها یهای قوم های گروه اگر بتوانند از دست رقابت یجهان انیاد

داری  مصرف سرمایه یو نقد الگوها عتيسوی طب ها به گيری توجه به جهت ،یمهم از ارزش اخالق

« متمدن» یتحمل اشکال زندگ از شيب نيزم ارهيها به س از آنکه آسيب شيب ،یجهان انیاد. هستند

 همبسته با یاقتصاد یاجتماعی های اجرا گرایی و روش توانند بر مرام مصرف شود، می ميعظ

ها شده  در دین اسالم نيز تأكيد بر استفاده درست از نعمت. (۶۸۳۶باكاک، )« مصرف غلبه كنند
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 كردنزیبا و آراسته بر تن لباس  مانندهای جسمانی  ها و زینت نکردن، چه نعمت است و نه استفاده

طور كه خدای متعال در  های دیگر خداوند همچون درختان، ميوه و غيره؛ همان و غيره و هم آفریده

 :فرماید چنين می سوره اعراف این ۸۶ آیه

و  دياشاميو ب دیو بخور دیريخود را در مقام هر عبادت به خود برگ یورهایفرزندان آدم، ز یا»

  .«دارد یكه خدا مسرفان را دوست نم د،ياسراف مکن

با ها  آنكردن  همراه ها یتیافراد مشهور و سلبرشده و تأثيرگذاری یادبا توجه به موارد 

 یايحفظ و اح یها ها در پروژه دادن آن زیست و شركت  محيط یهای حام گروه یها انیجر

 یجنگل بوم ستیو ز یعيمنابع طبدادن  ازدست عیمنافع حفظ جنگل و فجا نييها و مراتع و تب جنگل

 هیاز فرهنگ رفاه و آرامش در سا یرويو پ «ی اسالمیستیز ساده» گفتمان نهادن به ارجدر كنار 

 زیست  همگام با محيط« سبز»یی در كنار ترویج گفتمان گرا و لوكس ییگرا و نه تجمل یستیز ساده

مناسب در رفتار جامعه داشته  یواند تأثيرت ی میاجتماع یها ها در شبکه از زبان و اعمال و رفتار آن

 .باشد

 «دینی»تفسیر صحیح گفتمان . 4

فرماید به انسان كرامت بخشيده است و نعمات زمين را  خدای متعال درآیات مختلف قرآن می

 :فرماید ء كه میسوره اسرا ۱1 هیآ مانندها خلق كرده است،  برای استفاده انسان

َّْن َخلَ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني » ْلَناُهْم َعَلى َكثيرٍي ِمي َن الطَّييَِّباتي َوَفضَّ َناُهْم مي يلا آَدَم َوََحَْلَناُهْم ِفي اْلَبيِّ َواْلَبْحري َوَرَزق ْ « ْقَنا تَ ْفضي

 (.۱: اسراء)

بر )ها را  و آن ميداشت یگرام اريو محققان ما فرزندان آدم را بس»: چنين است ترجمه این آیه این

ها را بر  و آن میداد یها را روز آن زهيو پاك ذیلذ یو از هر غذا میو بحر سوار كرد در بر( مركب

انسان كه ميل به كمال و تسخير  .«میديكامل بخش لتيو فض یاز مخلوقات خود برتر یاريبس

 به توجه بیطلبانه خود از این آیه و دیگر آیات قرآن كریم  طبيعت دارد بر اساس برداشت منفعت

خواهی و اسراف  تفسير و منظور دقيق این آیات قرآن كریم در كنار دیگر آیاتی كه انسان را از زیاده

خداوند در . كند برداری بدون حد مرز می ها بهره دهد، از منابع طبيعی و جنگل انذار و هشدار می

 :مایدفر و میكنند  برابر این افراد كه با استناد به آیات الهی كار خود را توجيه می
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ا ُأُكُلُه َوالزَّيْ ُتو » َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتليفا َر َوُهَو الَّذيي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ اا َوَغي ْ َن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبي
هي َوَل  ُه يَ ْوَم َحَصادي ْن ََثَريهي إيَذا َأَْثََر َوآتُوا َحقَّ ريفينَ ُمَتَشابيٍه ُكُلوا مي ْْ ُُ ُُي ُُّّ اْل ريُفوا إينَُّه َل  ْْ  (.۶9۶: انعام)«  ُت

 یها از درختان داربست شما بستان یاست كه برا ییو او آن خدا»: چنين است ترجمه این آیه این

و انار و  تونیگوناگون آرند و ز یها و دانه وهيها كه م و درختان آزاد و درختان خرما و زراعت

زكات )و حق آن را  ديهرگاه برسد تناول كن ها وهيشما هم از آن م. دیمشابه آفرمشابه و نا یها وهيم

. «دارد یكه خدا مسرفان را دوست نم د،يو اسراف نکن ديآن بده یآور در روز درو جمع( را رانيفق

از آنجا كه تفسير قرآن و تبيين »بر اساس نظر عالمان دینی همچون شيخ صدوق و عالمه مجلسی 

، مورد كرده استیابد، تفسير به رأی نيز كه در اخبار و روایات نکوهش  ميت میآیات وحی اه

گونه  لحن تهدیدآميز برخی از این روایات كه در آن جایگاه كسانی را كه این. گيرد توجه قرار می

برداری از  در موضوع بهره .«برانگيز است ، تأملكند دوزخ ترسيم می به تفسير روی آورند، آتش

برداری و تخریب طبيعت را حق  ابع طبيعی نيز كسانی كه بر اساس آیات خدا بهرهجنگل و من

رو برای جلوگيری از روندهای فعلی باید  ازاین. اند دانند دچار تفسير به رأی شده ها می انسان

موجود  یها های قرآن نعمت بر اساس آموزه .گفتمان دینی تفسيری در بين مردم جامعه توسعه یابد

دانسته و  اتيح نتیز یها را بخشش پروردگار برا و كوه اهایجمله مسخرشدن در از عتيدر طب

اند و  ها از اسراف و تبخير منع شده نشده است و در مصرف نعمت دهیآفر هودهيچيز ب معتقدند هيچ

. ندیحمد و سپاس گو دیبه شکرانه نعمت، خدا را با در نهایت،كنند و  تیرعا دیرا با یحدود اله

نام برده شده است و ( تجاوز)به عنوان اعتداء  ستیز طيمح بیاز نابود كردن و تخر میكر در قرآن

داشته باشند، از رحمت و محبت  ستیز طينسبت به مح ستیكه رفتار ناشا یاساس كسان نیبر ا

تواند عامل بازدارنده در تعرض و  می قيعم مانیباور و ا نيوجود چن .خداوند محروم خواهند بود

 .دیاست به حساب آ یطلب ايهای دن از گرایش ینابع كه ناشم بیتخر

 استعاره /راهبردهای الیه اسطوره

شده باید با در  ای بيان اسطوره/برای رسيدن به راهبردهای پابرجا برای هركدام از علل استعارهای

راهبردهای های قبل آمده است  نظر داشتن پيشينه و علل ذهنی آن را در دیدگاه مردم كه در بخش
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ها ارائه دهيم تا به مؤثرترین تجویز برای حل  های بدیل و جایگزین آن در قالب اسطوره و استعاره

 .مسائل برسيم

 «احترام به خالق ی،است و احترام به زندگ یاحترام به زندگ عت،یاحترام به طب». 1

 همهدریابد كه خداوند  توان انسان با رجوع به آیات كتاب الهی می ،تر بيان شد طور كه پيش همان

مندی وی آفریده است، اما با تفکر بيشتر و مطالعه  های روی زمين را برای استفاده و بهره نعمت

های بشر  ها و نسل توان دریافت كه خداوند نعمات زمين را برای همه انسان تفسير قرآن كریم می

  :فرماید چنين می سوره نسا این ۱ آیه در خداوند. آفریده است

َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعلَ » ُّْ وُهْم َوُقوُلوا ََلُْم قَ ْولا َمْعُروفاا َوَل تُ ْؤتُوا ال ُْ ا َواْرزُُقوُهْم فييَها َواْك ُ َلُكْم قيَياما  (.۱: نسا)« اَّللَّ

به  يدهشما گردان[ یزندگ] ییقوام و برپا مایه خدا كه را اموالتان و» :است ينچن یهاین آ ترجمه

 یستهو با آنان به صورتی شا يدو لباس بپوشان يدآنان را از درآمد آن بخوران یول يد،مغزان نده سبك

ر بكه  یمجموع اموال و ثروت: نویسد یم یهاین آ يردر تفس ییطباطبا عالمه .«گویيد سخن یدهو پسند

تمام ساكنان این كره است و اگر  بهوجود دارد متعلق  ياآن و باالخره در دن یرو ز ينكره زم یرو

بشر است اما مردم  یاست از باب اصالح وضع عموم یگرد یاز این اموال مختص به بعض یبعض

جامعه است و بر  متعلق به این يااموال دن یای واحدند كه تمام بشر جامعه عمومبدانند كه  یدبا

 ینبنابرا. تن آن جلوگيری كنندو از هدر رف یندتك افراد واجب است كه این مال را حفظ نما تك

 يربه تفس يازآشکارتر از آن است كه ن يددر قرآن مج یدارتوجه به توسعه پا كهشود  مالحظه می

 يمدر تعال يشها پ است، اما از قرن یدیغرب مقوله جد يایاگرچه در دن یدارتوسعه پا  .داشته باشد

 .ما مسلمانان مطرح بوده است ینید

 «گانجنگل امانت آیند». 2

برداری برای عموم  تنها به معنی اجازه بهره ها و غيره نه ها، منابع طبيعی، رودخانه بودن جنگل عمومی

نامند كه خداوند در اولين آیه سوره  مردم نيست، بلکه در اصطالح حقوقی و دینی آن را انفال می

 :فرماید انفال می

أَُلوَنَك َعني اْْلَنْ َفالي ُقلي اْْلَنْ َفاُل » ْْ ُتْم َي يُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه إيْن ُكن ْ َّلليَّي َوالرَُّسولي فَات َُّقوا اَّللََّ َوَأْصليُحوا َذاَت بَ ْينيُكْم َوَأطي
نينَ   (.۶: انفال)« ُمْؤمي
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جواب ده  ،امت از تو حکم انفال را سؤال كنند( رسول ما یا)»: چنين است ترجمه این آیه این

و  تیو در رضا دياز خدا بترس دیس شما مؤمنان باخدا و رسول است پ صكه انفال مخصو

 .«ديمانیاگر اهل ا ديو خدا و رسول او را اطاعت كن ديخودتان بکوش نيمسالمت و اتحاد ب

تنها غنائم  انفال نه یمفهوم اصل: چنين آمده است برای تفسير انفال در تفسير نمونه این ،همچنين

ها و  ها، دره جنگل زارها، شهيمثل ب ،اردند یرا كه مالك خصوص یبلکه همه اموال یجنگ

و آله و  هياللّه عل یصلّ امبريشود و تمام این اموال متعلق به خدا و پ شامل می های موات سرزمين

 نيمنافع عموم مسلم ريو در مس ستا یمتعلق به حکومت اسالم گرید ريمقام اوست و به تعب قائم

انفال اشاره  تيبه اهم رانیا یاسالم یجمهور یدو اصل از اصول قانون اساس .دشو مصرف می

از  یهای عموم انفال و ثروت»( :  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس) چهل و پنجم  اصل :دارد

، یهای عموم آب ریها و سا ها، رودخانه ، دریاچهاهایرها شده، معادن، در ایهای موات  زمين ليقب

، اموال وارث، ارث بدون ستندين میكه حر ی، مراتعیعيهای طب ، بيشهزارهايها، ن ها، جنگل ها، دره كوه

است، تا  یحکومت اسالم اريشود، در اخت مسترد می نيكه از غاصب یمجهول المالك و اموال عموم

 نيرا قانون مع كیاستفاده از هر  بيو ترت لي، تفصدیها عمل نما طبق مصالح عامه نسبت به آن

 «.كند می

  ، حفاظت محيطیاسالم یدر جمهور»(: رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس)پنجاهم  اصل

داشته باشند،  یرو به رشد یاجتماع اتيدر آن ح دیهای بعد با زیست كه نسل امروز و نسل

زیست   محيط یآن كه با آلودگ ريو غ یهای اقتصاد فعاليت ،رو  این از. گردد می یتلق یعموم فهيوظ

با توجه به تفکر  ،رو  این از .«كند، ممنوع است دايجبران آن مالزمه پ رقابليغ بیتخر ای

 واحد دارد و یا یك ییك هدف و منظور واحد یا یك معنا این ایده را كه متنپساساختارگرایی 

های اشتباه برانگيزی كه در ساختارهای مختلف  ، پس وجود واژهداند مردود می ،واحد است وجود

د بدون درنظرگرفتن قالب زبانی رایج بين مردم كنا در ذهن مردم ایجاد زبانی معانی مختلفی ر

 كردن پس جایگزین. شود موجب برداشت نادرست و بروز رفتارهای نامناسب در قبال آن می

جنگل »یا « جنگل عمومی»بجای « هاجنگل نسل»و « جنگل امانت آیندگان» مانندهای بدیل  واژه

 .دكنر ذهن مردم ایجاد تری د تواند تصور درست می« خدا
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 «پذیرمنابع جنگلی آسیب». 9

و حفظ  اتيدر استمرار ح یاتيتجدیدپذیر نقش ح یعيترین منابع طب از مهم یکیعنوان  ها به جنگل

. است« مجدد ديقابل تول» یواژه تجدید پذیر در لغت به معنا. كنند می فایها ا بوم زیست یداریو پا

مشخص « منابع جنگل تجدیدپذیر»استفاده از مفهوم  نياز اول یای اثر وجو منابع كتابخانه در جست

كند كه این منبع  می جادیاین فکر را در ذهن شنونده ا یوجود این واژه در كنار واژه انرژ. ستين

بدون -دیدپذیر جنگل تج میيكه بگو اما این م،يآن نباش دياست و نگران تول یشگيهم یانرژ

ایم كه از  كرده قابرداران و مردم این حس را ال در ذهن بهره -آن كیدرنظرگرفتن حد توان اكولوژ

دانند كه  می یپساساختارگرایان، زبان را قرارداد. شود می دیخودش دوباره تجد ديجنگل استفاده كن

پساساختارگرایان اذعان دارند كه  یعنیدر ضمن این قرارداد است  یهای زبان تفاوت  معنا، زاده

دوم اهميت  هدر درج ه،خوانند یادراك ینظر و مقصود یك نویسنده نسبت به معنا مورد یمعنا

منابع تجدید پذیر بدون توجه و  مانندای  شده های ترجمه استفاده از واژه ،راستا نيدر هم. قرار دارد

عبارت را تحت  ییبار معنا ید و حتشو فهمی تواند باعث كج سازی مفهوم آن می و روشن فیتعر

 یبردار تجدید پذیر در گرو استفاده و بهره ینگلمفهوم منابع ج تر، به بيان دقيق. تأثير قرار دهد

مردم   در ذهن عامه داریمفهوم جنگل تجدیدپذیر با تبصره استفاده پا نييتب. از آن است داریپا

جنگل تجدید » جامعه مفهومذهن اگر در  ،رو  ینا از. است ییباال سكیر یدشوار و دارانسبت  به

 رييتغ «یپذیر جنگل منابع آسيب» ای «پذیر آسيب یجنگل ستمياكوس» مفهوم بدیل آن یعنی را به «پذیر

 یرا تا حد یبوم جنگل زیست بیتخر یتوانيم جلو می م،يو جنگل تجدیدپذیر را نقد كن ميده

 .ميكن یريجلوگ یکیاكولوژ راتييتغ یهای بعد و از آسيب میريبگ

 «زندگانیدرخت افکن بود کم». 4

این نکته خالی از لطف نيست كه در فصل اول قانون  بيان« آبادكردن جنگل»برای موضوع استعاره 

گونه  وزیر، در تعریف احياء اراضی این نخست ۲۱/۱/۱۳مصوب « نحوه واگذاری و احياء اراضی»

 :آمده است

وسيله اقداماتی كه  تغيير وضع طبيعی زمين و به احياء اراضی عملياتی است كه با»
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بنا ساختن، ایجاد  از قبيل زراعت، درختکاری، )در عرف آبادكردن محسوب است 

 .«برداری آماده سازد آن را برای بهره( تأسيسات و غيره

تغيير وضع به معنی « آبادكردن»شود كه در عرف جامعه  گونه برداشت می كه از این تعریف این

 بنا، ایجاد تأسيسات و غيره  ساخت از قبيل زراعت، درختکاری، ی وسيله اقدامات زمين و به طبيعی

ی ادهنده آن است كه آبادكردن به معن این موضوع نشان. كند استبرداری آماده  آن را برای بهرهكه 

 های های شخصی حتی فراتر از استعاره برداری زمين برای استفاده زیست و بهره  تخریب محيط

عالوه بر این در . توان آن را مشاهده كرد مردم محلی این منطقه است و در متون قانونی نيز می

 .استهای توسعه كشور نيز وجود واژه آبادانی مؤید همين موضوع  ادبيات طرح

برای  ينوجودآوردن زم هبتراشی جنگل و  پاک یادر پاسخ استعاره آبادكردن جنگل به معن

زیست در  محيط تخریب از را ها آن در ذهن افراد یرز يتا نشاندن بب توان می ،است توسعه

 :دكرمنصرف  یتا حد یبوم جنگل زیست

 ۶یبان يركشد نخج یشیدرو به   یبود كم زندگان افکن درخت

 :در اهميت حفظ و احياء منابع طبيعی در كالم رسول خدا چنين آمده است كه ،همچنين

ْغريْسهَ إيْن َقاَمتي (: ص)النِّبِّ » اَعُة َحَّتَّ يَ ْغريَسَها فَ ْلي َ َّْ يَلُة فَإيني اْسَتطَاَع َأْن َل تَ ُقوَم ال ْي اَعُة َو ِفي َيدي َأَحديُكُم اْلَف َّْ  ۲.«اال

اگر قيامت بر پا شد و در دست یکى از شما نهالى بود، اگر كمى پيش : فرمود (ص)رسول خدا

 .از قيامت توانست آن را بکارد، باید بکارد

 «زیستی رفاه در سایه ساده». 5

رسد، كوه و جنگل و دریا و  برای هر ایرانی اولين تصویری كه با شنيدن كلمه شمال به ذهنش می

خاطرات شمال محال یادم »های شمالی كشور ویال و شعر  تعطيالت عيد و تابستان در خطه استان

های  شمالی ایران وجود تجربه های پذیری گردشگری سه استان با توجه به نقش. خواهد بود« بره

                                                           

 منظومه خسرو و شيرین نظامی گنجوی. ۶

 9۱1ص ،۶۸ ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک. ۲
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و قرارگيری  سفرهای گذشته مردم و خاطرات اولين سفر به كنار دریا برای بسياری از مردم  خوش

توجه  ایرانكه مردم به شمال  است یاز عواملهوای خوش جنگل و كوه و دریا در مجاورت هم 

ها  ترین آن دارد كه مهمسفر به شمال كشور وجود  یمردم برا شیدر گرا یعوامل متعدد. دارند

این هجوم برای گذراندن ایام . است یشده و تکرار تعيين شياز پ یهجوم عادت گونه مردم به نقاط

آوری  تعطيالت موجب فشار جمعيتی به این ناحيه از جهت تأمين كاال و خدمات، اسکان، جمع

ی، اعياد و حتی ایام تعطيالت رسم مانندهایی  زباله، تأمين مسيرهای دسترسی و غيره در زمان

 .شود سوگواری كه تعطيلی رسمی است می

تواند در هتل، مسافرخانه،  این اسکان می. مسئله مهم در این ميان اسکان این مسافران است

 همه در. ای و یا ویالهای شخصی باشد ها برای كاركنانشان، ویالی اجاره های ویالیی ارگان مجتمع

يازمند وجود زمين برای ساخت هستند، كه با درنظرگفتن هجوم های اسکان ن این موارد این محل

یابد و موجب گسترش شهرها و  ها هر روز توسعه می ساخت اقامتگاه« شمال»روزافزون مردم به 

شود؛ تا جایی كه  ها و در كل منابع طبيعی می های كشاورزی، جنگل ها و بلعيدن زمين شهرک

محسوب اجتماعی  ی ارزشبه نوعبرای افراد شمال  یتسیتور یدر شهرها الیو دیخر یحت هامروز

و چشم و - خود باارزش نشان دادن یدارند برا دیخر ییاز مردم كه توانا یاريشود و بس می

ناپذیر تسخير طبيعت توسط انسان خود  در اینجا ميل سيری .دهند یاین كار را انجام م -چشمی هم

انداز بهتر موجب تخریب  گذارد و طمع به خریدن ویال در مکان بهتر و چشم را به نمایش می

 با .شود های مشرف به دریا می جنگل-طبيعت و جنگل و رودخانه و توسعه ویالسازی بر روی تپه

« زیستی هرفاه در سایه ساد»، مانندهایی  ه سمت استعارهانگيزی جامعه ب در صورت ذهن این، وجود 

بودن داشتن ویال در  شاید بتوان این آفت ویالسازی و ارزش« هرچه بامت بيش برفت بيشتر»و 

گونه  از فرارسيدن این شيرسد اگر پ به نظر می ،عالوه بر این. شمال را از ذهن مردم بيرون كرد

بودن  خصوص مناسب و به یگردشگر دیهای جد گزینه مختلف انواع یها در رسانه الت،يتعط

شوند  رو می ههایی كه كمتر با ازدحام روب وآمد در جاده ها و سهولت رفت آن ییآب و هوا طیشرا

 دیانتخاب مقاصد جد یگيری مردم برا تواند در تصميم شود می غيدر آن نقاط تبل التيوجود تسه

 .مؤثر باشد
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ای است كه  توسعه داریتوسعه پا)توسعه پایدار،  برانتلند دربارهتعریف گزارش با توجه به 

 نيخود تأم ازهایين نيدر تأم ندهینسل های آ ییرا بدون خدشه آوردن بر توانا ینسل فعل ازهایين

 ديكأت رابطه صحيح انسان و محيط زیستبر  داریتوسعه پا اصل كه شوداینگونه برداشت می ،(كند

زیست  و تنوع ستیز تيقابلببخشد، انسان را بهبود  یزندگ تيفيككه  یعنی در عين حال. دارد

ا شناخت صحيح انسان در ابعاد گوناگون و ب ،از این رو .را حفظ كند نيكره زم محيطی

هایی برای تامين نياز انسان حلتوان به راههای واردشده به محيط زیست توسط انسان، می خسارت

های ها باید علل چالشحلرسيد؛ برای رسيدن به این راه رساندن به محيط زیست بدون آسيب

ها به دست آمده ای علتهایی كه در این پژوهش به شيوه تحليل الیهعلت. محيطی را یافت زیست

تری از دالیل ، دایره تعداد بيشتر و عميق(فلسفی) زمان علل عينی و ذهنیاست، به دليل بررسی هم

های جنگلی را در كالم و ساختارها و كاركردهای سازمانبوم  تخریب محيط زیست و زیست

ای و تمثيلی  های رفتاری مردم یعنی گفتمان و عادات و باورهای اسطورهاجتماعی و در ریشه

 .كردهای مختلف تحليل و بررسی توان در قالباین علل را می. یابداجتماع را می

 گیری نتیجه

مين نيازهای اساسی انسان بدون أل محيط، عالوه بر تاستفاده انسان از طبيعت تا آستانه تحم

پس در مرحله . های آتی بشر استهای طبيعی موجب زندگی بهتر نسلزدن به اكوسيستم آسيب

آمده در رابطه با علل تخریب محيط زیست، باید راهبردهای بدیلی  دستهای بهبعد بر اساس علت

گرفته در طبيعت را بتوان  های صورتانسان، تخریبمطرح گردد كه با درنظرداشتن تامين نياز 

بوم جنگلی، رفتن زیست و ادامه تخریب با ازبين نکردن د؛ زیرا درصورت جبرانكراحياء و جبران 

از این رو راهبردهای . دكرصورت دومينووار شروع به فروپاشی خواهند های تابع به اكوسيستم

اری حداكثری، ذثيرگأها و تكارگيری صحيح آنبه آمده از پژوهش حاضر، در صورت دستبدیل به

- ستیز تيقابلبوم جنگلی، موجب احياء و افزایش  های زیستچالش كردن تواند عالوه بر كممی

به دليل جایگاه استراتژیك استان  -در منطقه  -كه هدف غالب برنامه ریزی توسعه پایدار است

 توان یدر منطقه مازندران را م یطيمح ستیز داریپاتوسعه . و همه كشور بشود -مازندران، در ایران
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اقدامات و باز  فیتعر ،یتانيدر سطح ل یقاتيو تحق یعلم ،یو منابع دولت روياز ن حيبا استفاده صح

 ستیز طيمح یحام یها ارزش یبازشناس ،یاجتماع /یمناسب در سطح ساختار یها ساختار ینشان

 افتنیبينی و  جهان /یدر جامعه در سطح گفتمان ودموج یگفتمان ها حيصح ريو ارائه تفس

 .رساندنتيجه استعاره به  /در سطح اسطوره داریهمسو با توسعه پا لیبد ییها مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



911                                            1931، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 

 
 

 و مآخذ منابع

 قرآن كریم

: ترجمه حسين پاینده، تهران. عامه فرهنگ درباره یفرهنگ مطالعات(. ۶۸۳۱)استوری، جان  .۶

 .آگه

 .انتشارات شيرازه: ترجمه صبری، خسرو؛ تهران. مصرف (.۶۸۳۶)باكاک، رابرت  .۲

ریزی و  مهندسان مشاور مازند طرح، ساری، دفتر برنامه(. ۶۸۳۳)برنامه آمایش استان مازندران  .۸

 .ریزی استانداری مازندران بودجه معاونت برنامه

 توسعه نامه پژوهش. های سنجش پایداری ای بر روش مقدمه(. ۶۸۳۱)پوراصغر سنگاچين، فرزام  .9
 .9۱-۱۶، (9) ۲، ستیز  طيمح و داریپا

 مقاالت مجموعه. راهبرد توسعه پایدار بخش دانش(. ۶۸۳۲)توفيقی، جعفر، و انتظاری، یعقوب  .۱
تدوین و تصحيح سازمان : ، تهرانكشور ییاجرا یها بخش در داریپا توسعه یراهبردها شیهما

 .زیست  حفاظت محيط

زیست در  جایگاه محيط  (.۶۸۳۱)عباسپور، مجيد، مکنون، رضا، و آزادبخت، بيتا دبيری، فرهاد،  .۱

-۶11، (۱) ۶، ستیز طيمح یتکنولوژ و علوم مجله. از انقالب در ایران ای پس  قوانين برنامه

۳۱. 

 ،حفاظت اءياح لزوم: رانیا در جنگل گاهیجا(. ۶۸۱9)وزیر  نخست مشاوره و طرح دفتر .۱

 .وزیر نخست مشاوره و طرح دفتر: تهران. جامعه یبرا آن ميتعم و گسترش

انتشارات راه دانش : تهران. ستیز  طيمح حفاظت شالوده(. ۶۸۳۳)سليمان ماهينی، عبدالرسول  .۳

 .سبز
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