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A B S T R A C T  

The purpose of this study is to rethinking and formulates the different point of views proposed regarding the way to 

manage forests in the north of Iran by using the inductive qualitative content analysis method. In this regard, after 

identifying active activism institutions, the published propositions and narratives were extracted, and in the next step, the 

used themes were classified, and then the discourses governing the existing views were identified. Finally, a critical analysis 

of the discourses was done. The results showed that 6 activist organizations, including environmental nongovernmental 

organizations, media and newspapers, scientific associations, universities, natural resources research institutes, and 

executive and supervisory organizations are active in the field of northern forest management. In total, as a result of 

extracting the point of views of activists, 121 propositions, 13 themes and 3 management discourses were formulated, 

including: 1- preparation and implementation of an alternative plan in the framework of the forest breathing plan, 2- 

museum protection of the forest and 3- return to forestry plans. The first and second discourses were promoted in the 

environmental nongovernmental organizations, media and newspapers, and the creation of the third discourse was mainly 

nurtured by the activism institution of the university and to some extent the executive organization of the country's natural 

resources. Critical analysis shows that none of the three mentioned discourses are able to realistically interpret and explain 

the chaotic situation of forest management. What has been raised like a big shadow on the foundation of these three 

management discourses, It is a reductionist approach to the issue of forests and forestry in Iran. A problem that is not 

possible to understand without having a problematical understanding in the light of an interdisciplinary and 

transdisciplinary perspective.  
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 چکیده

های شمال کشور با بندی دیدگاههای مختلف طرح شده در خصوص نحوه مدیریت جنگلهدف از این مطالعه بازاندیشی و صورت
های منتشر ها و روایتگزارهاستفاده از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی است. در این راستا پس از شناسایی نهادهای کنشگری فعال، 

. شدبر دیدگاههای موجود مشخص  حاکمهای بندی و در ادامه گفتماناستخراج و در مرحله بعد مضامین بکار رفته طبقه آنهاشده از سوی 
کنشگری  نهاد کنشگری در حوزه مدیریت جنگل های شمال ششها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد در نهایت تحلیلی انتقادی از گفتمان

، جنگل تدوین و اجرای طرح جایگزین در بستر طرح تنفسشامل  گفتمان مدیریتی سه  در  حاصل استخراج دیدگاههای کنشگرانو  کرده
دهد که هیچ کدام از سه گفتمان . تحلیل انتقادی نشان میشدداری صورت بندی های جنگلحفاظت موزه ای از جنگل و بازگشت به طرح

 بینانه تفسیر و تشریح کنند. تند وضعیت نابسامان مدیریت جنگل را واقعیاد شده قادر نیس
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 مقدمه

های جنگلی ریزی و مدیریت اکوسیستمهای علمی و آکادمیک چگونگی برنامهسال از ظهور بنیان 250با اینکه بیش از 
های دنیا با شدت و گستره ای از جنگلاما همچنان روند تخریب کمی و کیفی بخش عمده ،(Agnoletti et al,. 2009 گذرد )می

رود میلیون هکتار از اراضی جنگلی دنیا از بین می 10دهد ساالنه به طور متوسط بیش از زیادی ادامه دارد. برآوردها نشان می
(FAO, 2020روند جنگل .)وابستگی معیشتی به  ،های رفاهایین بودن شاخصزدایی در کشورهای در حال توسعه به دلیل پ

وسیعی از جنگل های طبیعی واقع  سطوح تخریب، موجب عمرانیهای فعالیتهای رشد و توسعه جنگل و همچنین فشار اهرم
 ریزی و مدیریتهای برنامه(. در همین راستا تغییر سیاستKinda & Thiombiano, 2021است )در این گروه از کشورها شده

ها و در نهایت حفاظت از ترین راهبرد تقلیل شدت تخریب جنگلجنگل بر پایه پارادایم توسعه پایدار جنگل، به عنوان کلیدی
طور ویژه کشورهای در حال توسعه را به  المللی بهنهادهای بین (.Habert et al., 2010رود )زیستگاههای جنگلی به شمار می
ریزی های برنامهها، سیاستکنند و کاربست ترکیبی از نوآوریترغیب می حفظ منابع جنگلیرعایت الگوهای توسعه پایدار و 

 (.FAO.2020 نمایند )وری کارآمد و تغییر در الگوی مصرف را برای بهبود شرایط موجود توصیه میهای بهرهو مدیریتی، طرح
برداری و جنگل برای کنترل عوامل تخریب و بهره های جهانی مرتبط با حفاظت از محیط زیستهای سازمانتداوم حساسیت

های اجرایی دولتی، نهادها و مراکز آموزشی و میالدی به بعد باعث شد تا این حساسیت به سازمان 90بهینه از ابتدای دهه 
 راگیرشدنفشاهد  فراوانیو امروزه به  .(Siry et al., 2005) محیطی نیز تزریق شودهای مردم نهاد زیستپژوهشی و تشکل

و حتی محلی در کشورهای دارای جنگل به خصوص کشورهای با پوشش کم  ایمحیطی ملی، ناحیههای زیستحساسیت
                شوند بههای شمال کشور شناخته میجنگلنام های ناحیه رویشی خزری که به همچون ایران هستیم. جنگل جنگل

               های جنگلی ایران و جهانمحیطی و باستانی از ارزشمندترین اکوسیستمشناختی، زیستدالیل متعدد اکولوژیک، جنگل
                     ای از یک طرف وهای توسعهها و طرح( که دستخوش هجوم برنامهSagheb-Talebi et al. 2014د )نبه شمار می رو

                های عمرانی کشور باعث از بین رفتنبسیاری از پروژه سازی. پیادهندابرداری ناپایدار چوبی شدهاز طرفی دیگر بهره
 60های هیرکانی طی هزار هکتاری جنگل 400است. کاهش طبیعی و به خصوص اراضی جنگلی شدهسطح وسیعی از منابع

در کشور است های زاگرس بخشی از تبعات توسعه ناهمگون و ناپایدار درصدی جنگل 5/2سال اخیر و نرخ کاهش ساالنه 
(Islamic Parliament Research Center. 2014  ؛Mojabi. 2016: 52 .) نتایج تغییرات کاربری زمین در استان گلستان نشان داد

است های جنگلی استان کاسته شدههزار هکتار از مساحت پهنه 100، بیش از 1397تا  1363های که در دوره زمانی بین سال
(Kamyab & Asadolahi. 2021بررسی .)های شمال تخریب جنگل عواملترین مهمبرداری چوبی، از و بهرهدام دهد ها نشان می

های استان مازندران و مقایسه برآورد وسعت طبیعی و اکولوژیک جنگل(. 1400شوند )جهانی و همکاران، کشور محسوب می
(. استمرار عوامل Mahmoudi et al. 2014است ) درصد کاهش سطح جنگل رخ داده 6/47دهد با وسعت فعلی آن، نشان می

های ملی و موجب شد تا حساسیت های بین المللیها در کنار توصیهبخشی به ابعاد تخریب در این جنگلتخریب و عمق
شمسی رنگ  90محیطی جامعه از اوایل دهه های هیرکانی در نهادهای مختلف کنشگری زیستای برای حفاظت از جنگلناحیه
های زیست محیطی به طور بنیادینی کلیت شیوه مدیریت این ای به خود گیرد و وارد مرحله جدیدی شود. حساسیتتازه

ال برد و خواستار دادن استراحت و تنفس به ؤشد را زیر سها، مراتع و آبخیزداری اداره میها را که توسط سازمان جنگلجنگل
قانون برنامه  3۸برداری چوبی شد. این مطالبه بالخره در ذیل بند ف ماده هرهداری و بهای جنگلجنگل و توقف اجرای طرح

داری متوقف و بنا شد تا های جنگلشود که طی آن اجرای طرحتوسط مجلس شورای اسالمی قانونی می ،ششم کشور توسعه
مخالف با آن توسط برخی  طرح جایگزینی تدوین و اجرایی گردد. اگر چه قبل از تصویب قانون تنفس جنگل، دیدگاههای

، اما پس از تصویب و بروز پیامدهای این قانون، بر حجم تضاد و تقابل دیدگاههای مدیریتی استشدهکنشگران دانشگاهی طرح 
است. در همین راستا را متوجه شیوه مدیریت جنگل کرده پرچالشیفضای  که ایبه گونه افزوده شدهای شمال مطلوب جنگل

. بنابراین کردتری از فضای گفتمانی موجود کسب بندی و تحلیل این دیدگاهها، درک روشنا شناسایی، طبقهضرورت دارد تا ب
های شمال طرح چه نهادهای کنشگری در ارتباط با موضوع مدیریت جنگل -1مقاله تالش دارد تا به این سواالت پاسخ دهد: 
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تحلیل 
  اهی شمال اریانمدرییتی جنگل اهیرب گفتمانانتقادی  ی

  یت الله محمودیب 

های توان این دیدگاهها را در قالب گفتمانچگونه می -3ت؟ و چیس هاها و دیدگاههای این نهادروایت -2دیدگاه دارند؟ 
 ای و بهره گیری روش تحلیل کیفی مورد توجه بوده است. بندی کرد؟ پاسخ به این سواالت از منظری بین رشتهمدیریتی صورت

 نظری پژوهش مبانی

تاریخی به درازای حیات  ،های مختلف بشریطبیعی برای رفع نیازمندی از جنگل به مثابه یک منبعچگونگی استفاده و بهره
ها، است، روشهای مختلف داشتهها در برههبشر دارد. انسان همواره تالش کرده است تا متناسب با نوع نیازی که از جنگل

هایی که به مرور به عنوان دانش ها و تکنیک(. روشVon Gadow et al., 2001ها و ابزارهای مناسب آن را به کار گیرد )تکنیک
(. بررسی رویکردها و Wenger, 1984) استشناخته و به کار رفته «داریجنگل» ترتخصصیمدیریت جنگل و در حالت 

جنگل تا کنون در سه طبقه کالن  های گسترده انسانی درداری، از زمان آغاز فعالیتبرداری از جنگل در جنگلهای بهرهشیوه
داری سنتی، (. در جنگلMahmoudi. 2014شود )داری کالسیک و جنگداری مدرن تقسیم بندی میجنگل تی،داری سنجنگل

نشین یا در مجاورت های سنتی با هدف رفع نیازهای معیشتی خانوارهای جنگلبرداری از جنگل از طریق شیوهمدیریت و بهره
(. در این نوع Ma et al., 2012شود )بندی میایری نیز تقسیمداری روستایی و عشکه به دو نوع جنگل پذیرد،جنگل صورت می

        داری به ترتیب استفاده خوراکی از محصوالت جنگلی، شکار جانوران جنگلی، اهلی کردن جانوران و چرای دام،جنگل
                            استکشت محصوالت زراعی و در نهایت استفاده از محصوالت چوبی و غیرچوبی جنگل مدنظر بوده

(Seeland & Schmithusen, 2000برخالف جنگل .)داری کالسیک داری سنتی که رسالت آن تأمین معیشت است، در جنگل
داری کالسیک، اولیه جنگل یهاتهیه و اجرای طرح یمبدأ و منشأ تفکر علم. برداشت چوب تجاری محور مدیریت جنگل است

(. Pearse, 1990یافت ) یتکاملی ارائه و به دیگر کشورها تسر یهای بود و بتدریج روشمیالد 1۸در قرن  یمرکز یاروپا
ها و مراتع  داری در ایران براساس قانون جنگلو اولین طرح جنگل 1905داری در آمریکا از سال بطوریکه اولین طرح جنگل

 یداری بر مبناجنگل یهاطرحاجرای . (Shamekhi.2014ها تهیه و به اجرا درآمد) ی)هـ ش( با کمک فرانسو 133۸مصوب 
طرح و سهولت در مدیریت،  کردن یاقتصاد یبه همین جهت برا است.استوار  یاقتصاد یبرداراصول برداشت مستمر و بهره

و  یو غیربوم یالرشد بومسریع یهامخروبه با استفاده از گونه یدر احیاء جنگلها یگرایش به همسال کردن جنگل و تک کشت
برداری کاری و ایجاد جنگل، بهرهداری، توسعه جنگلاستفاده از اصول زراعی در جنگل .با هدف افزایش تولید متداول گردید

های ناهمسال به همسال و در های آمیخته به خالص و جنگلتجاری از چوب و تغییر ساختار جنگل از طریق تبدیل جنگل
در نتیجه  (.Stoyan, 2000داری کالسیک هستند )های جنگلاخت، مهمترین شاخصهسهای طبیعی به انساننهایت تبدیل جنگل

-اکولوژیک و زیست یهایاندازی به ساختار طبیعی، ناهنجارقرون گذشته و دست یداری کالسیک طجنگل یهااجرای روش

ه قرار گرفت. رویکردی که در آن داری مورد توجو به همین دلیل تغییر رویکرد در جنگل کردها بروز زیادی در جنگل یمحیط
دارن مدرن توسعه یافت تحت عنوان جنگل به ساختار جنگلبه حداقل رسانیدن آسیب توجه به همه مواهب جنگل و 

(Sivaramakrishnan, 2021در جنگل .) داری مدرن تأکید به اصول مدیریت پایدار جنگل و توجه همزمان به اکولوژی واقتصاد
داری سنتی، های مدیریتی جنگل شد. هر سه کالن روش جنگلمحور فعالیت ،ری چند منظوره از جنگلبردادر سایه بهره

داری از جنگل یناقص سیمایشوند. در کشور ما به جز های مختلف در سطح دنیا اجرا میکالسیک و مدرن امروزه در جنگل
و آنچه  رواج نداردداری شود، در دیگر رویشگاههای جنگلی این نوع جنگلهای زاگرس شمالی دیده میسنتی که در جنگل

داری کالسیک همانطور برداری غیر اصولی سنتی است که تخریب ساختار جنگل را به همراه داشته است. اما جنگلهست بهره
داری شور رواج داشت. جنگلهای شمال کدر جنگل ،1396تا سال تصویب قانون تنفس جنگل یعنی  133۸که اشاره شد از سال 

مدرن نیز اگر چه در سالهای اخیر در چند منطقه از جنگل های شمال با همکاری سازمان های بین المللی تهیه شد، اما هنوز به 
 . (Mahmoudi et al. 2020) مرحله اجرا نرسیده است
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 سابقه تحقیق 

های شمال کشور برداری پایدار و تنفس جنگلریزی بهره( در پژوهشی راهبردهای برنامه1396دوست مریان )حیدی و کرم
درصد از جامعه آماری موافق  73ها و تهدیدها تدوین کردند. نتایج نشان داد که ها، فرصتها، ضعفرا با تحلیل چهارگانه قوت

برداری جنگل و راهبرد درصد موافق برنامه تنفس جنگل بودند. راهبرد مدیریتی تهاجمی برای بهره 27برداری از جنگل و بهره
باید متوقف یا اصالح شود و برای تدافعی برای تنفس جنگل تعیین شد. بنابر راهبرد تدافعی در برنامه تنفس جنگل، این برنامه 

نشین، قاچاق چوب، تغییر کاربری جنگل به باغ و ویال های تخریب جنگل شامل حضور دام، حضور جوامع جنگلتمام عامل
در پژوهش خود پیامدهای  (1399و همکاران ) شیرزادی لسکوکالیه. ریزی الزم انجام شودغیراصولی، برنامه برداریو بهره

های این پژوهش، وتحلیل یافتهبرداری چوبی در استان مازندران را مورد بررسی قرار دادند. از تجزیهاقتصادی و اجتماعی بهره
دهی برداری چوبی جنگل استخراج شد که نتایج وزناجتماعی برای بهره ادی وهای اقتصپیامد منفی از جنبه ۸پیامد مثبت و 12

بیشترین وزن را در میان سایر پیامدهای  ،برداری جنگلهای بهرهآنها نشان داد پیامد مثبت ایجاد اشتغال و پیامد منفی هزینه
مدها نشان داد که دیدگاه اقتصادی در هر دو بندی پیابرداری چوبی جنگل به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج اولویتبهره

برداری چوبی جنگل در پیامد بیشترین اولویت را دارد. این پژوهش بر لزوم توجه به پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی بهره
و  ( در پژوهشی به مطالعه نقاط قوت، ضعف، فرصت1401و همکاران ) شیرزادی لسکوکالیه های مدیریتی تأکید دارد.برنامه
برداری جنگل از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی در جنگل های مازندران پرداختند. برداری و ممنوعیت بهرههای بهرهطرح تهدید

برداری جنگل کاهش قاچاق چوب و تامین نیازهای چوبی کشور و و فرصت بهره مطابق نتایج این بررسی مهمترین قوت
است. همچنین مهمترین برداری و نارضایتی دوستداران طبیعت بودههای بهرههزینهمهمترین ضعف و تهدید آن به ترتیب شامل 

ها و گرایش به سمت زیستی جنگلبرداری جنگل شامل افزایش ارزش اقتصادی خدمات محیطممنوعیت بهره قوت و فرصت
. مصطفی و همکاران استدهذکر شزراعت چوب و مهمترین ضعف و تهدید آن به ترتیب کاهش اشتغال و افزایش قاچاق چوب 

داری در جنگل های طرحهای اجرا و عدم اجرای برنامهها و تهدیدها، فرصتها، ضعف( در پژوهش خویش قوت1399)
ترین قوت برای اجرا و عدم اجرای طرح مهم ،رود استان مازندران را مورد بررسی قرار دادند. مطابق نتایج به دست آمدهبابل

ترین ضعف اجرا و عدم که مهمدست آمد، درحالیین بقای توده و عدم برداشت متمرکز و خارج از توان جنگل بهترتیب تضمبه
ترتیب تخریب خاک و سیستم هیدرولوژی موجود و تشدید تعرض به جنگل )قاچاق چوب، تغییر کاربری( اجرای طرح به

دلیل بروز مشکالت اقتصادی و داری بههای جنگلشناخته شد. بیشتر جامعه آماری این پژوهش با توقف اجرای طرح
کنند. زیستی مخالف بوده و توصیه به بازنگری روند موجود و نیز تدوین و استفاده از راهکارهای مدیریتی جایگزین میمحیط

رکوف )تحقیق های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مابینی زوال جادهپیش»( در مطالعه ای با عنوان 1400احراری و همکاران )
به بررسی زوال جاده های جنگلی تحت تأثیر اجرای طرح تنفس جنگل پرداختند. نتایج نشان داد  «موردی: جنگل غرب هراز(

تر است و با توجه به آنکه سرمایۀ روند زوال جاده از کالسه عالی به خوب از روند تغییر آن از کالسه متوسط به ضعیف سریع
ساخت و نگهداری از جاده اختصاص یافته است، لزوم تسریع در حفاظت و نگهداری از جاده  هنگفتی از مدیریت جنگل به

( با تجزیه و تحلیل محتوای تعدادی از 2022و همکاران ) Gutierrez Garzon شود.می توصیههای باکیفیت ویژه در جادهبه
های پژوهش نشان داری پایدار پرداختند. یافتهها به اصول جنگلهای مدیریت جنگل در آمریکا، به بررسی تعهدات طرحطرح
شود دیده نمیشده  یبردارجنگل نمونه تیریمد یهاطرح همه در متن ،مرتبط هستند یداریکه عموماً با پا یعبارات خاص کهداد 

 یزیراز برنامه ید که در کمک به درک عمومنباش یگفتمان یهامؤلفه یجنگل ممکن است فاقد برخ تیریمد یهابرنامهو لذا 
( در پژوهش 2016و همکاران ) Torres-Rojoنقش اساسی دارند. جنگل  نگه داشتن داریاثبات شواهد پا یجنگل برا تیریمد

دهد مدیریت جنگل در داری در مکزیک اشاره داشتند. نتایج مطالعه نشان میخود به ارزیابی وضعیت مدیریت جنگل و جنگل
است. اگر چه اکثر مسائل اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و فناوری قرار گرفته ای ازمکزیک در فضای پیچیده

شود، اما نتایج غیر های مدیریت جنگل در این کشور بر اساس اصول پایداری و همچنین مقررات کالسیک اداره میشیوه
 دیشامل تاک دیباداری هستند. تحولی که گیر در جنگل ای را به همراه داشته است که به همین دلیل نیازمند تحولی چشممنتظره

 ،یآورتاب یکل شیافزا نیو همچن یمحصوالت و خدمات جنگل یبر جامعه، در نظر گرفتن بازارها یداری مبتنبر جنگل شتریب
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بررسی مطالعات انجام گرفته داخلی در  ها و جوامع باشد.جنگل یریپذبیو انطباق با کاهش خطرات و آس یریادگی تیظرف
دهد، مطالعات ذکر شده عموما از چشم انداز کنشگران آکادمیک و های شمال کشور نشان میخصوص وضعیت فعلی جنگل

هایی مستقل نگر که تشریح های شمال بوده است و لذا نیاز به انجام پژوهشداری کالسیک اجرا شده در جنگلدفاع از جنگل
ریزی شده است. همچنین شود که این مقاله در این مسیر طرحیت واقعی مدیریت جنگل در کشور باشد احساس میکننده وضع

ارزیابی مطالعات مرتبط در خارج از کشور نیز مؤید این امر است که چالش مدیریت جنگل و اختالف دیدگاهها تنها مختص 
 روبرو هستند.  به ایران نیست و برخی دیگر از کشورها نیز با این مسئله

 روش پژوهش

این پژوهش در پارادایم تحقیق کیفی و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است. از آنجاکه در این 
گیرد، لذا از شیوه مذکور تحقیق، دیدگاههای نظری، عملیاتی و مدیریتی کنشگران جنگل مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار می

ها . با توجه به ابزاری که روش تحلیل محتوای کیفی در چارچوب رویکرد استقرایی آن در کشف معانی، نگرشبهره گرفته شد
تری از دیدگاههای حاکم (، تالش شد تا درک منسجم و عمیقArmat et al., 2018سازد )های درک موضوعی فراهم میو شیوه

های متنی مرتبط با موضوع حرکت ن راستا تحلیل یاد شده از دادههای شمال ارائه شود. در همیبر فضای عمومی مدیریت جنگل
یابد )تبریزی، میتری دست های مستتر در آن به تدریج به سطوح کالن و انتزاعیکند و با بیرون کشیدن مفاهیم و گزارهمی

انتقادی استفاده  گفتمانتحلیل ، از رویکرد )گفتمان( (. در این مسیر برای درک جوانب مختلف دیدگاههای کالن شده1393
 شده است. در مجموع مراحل انجام مطالعه گام های زیر است:

وری های شمال با استفاده از رویکرد غوطهگری شیوه مدیریت جنگلشناسایی نهادهای کنشگری فعال در حوزه نقد و مطالبه -1
در فرایند مصاحبه از  مصاحبه با فعالین این حوزه.( و همچنین Elo & Kynga, 2008در اخبار و نوشتارهای علمی و ترویجی )

گران مصاحبه با فعالین و مطالبه 7(. بدین منظور 13۸۸رویکرد اشباع نظری اطالعات کسب شده از مصاحبه استفاده شد )کالکی، 
 انجام گرفت که از مصاحبه چهارم به بعد اطالعات جدیدی به دست نیامد. 

های کنشگری. مطابق نوع و حیطه فعالیتی هر حوزه کنشگری، منابع ردآوری دیدگاههای حوزهشناسایی منابع اطالعاتی و گ -2
. این منابع شامل بیانیه و مکاتبه با مسئوالن، مصاحبه با خبرگزاری شداطالعاتی که دیدگاههای آنان را ترویج می دهد جمع آوری 

های سازمانی بوده است. و گزارش منتشر شده در مجالت علمی ای، مقاالت علمیها، اظهارنظرهای کارشناسی، مقاالت روزنامه
مقاله  7ای، مقاله روزنامه 13اظهارنظر کارشناسی،  17مصاحبه با خبرگزاری ها،  21بیانیه و مکاتبه با مسئوالن،  5در مجموع 

 . شدگزارش سازمانی که توسط نهادهای کنشگری منتشر شده بود جمع آوری  2علمی و 
با استخراج  مرحلهاز داده های متنی جمع آوری شده تا رسیدن به حد اشباع نظری. در این  هاگزارهباز و استخراج کدگذاری  -3

مقاله علمی و  5 ای،مقاله روزنامه 4اظهارنظر کارشناسی،  5ها، مصاحبه با خبرگزاری 4بیانیه و مکاتبه با مسئوالن،  2ها از گزاره
 . شدحاصل  گزارش سازمانی، اشباع نظری یک

 های مدیریتی  در نهایت معرفی گفتمانها در قالب مضامین و گزارهطبقه بندی  -4
 ارزیابی و نقد گفتمان های مدیریتی  -5

شده در این مطالعه، با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل انتقادی گفتمان انجام شده که در آن، جایگاه های شناسایینقد گفتمان
(. بدین منظور 13۸۸گیرد )کالنتری و همکاران، تر بوجود آوردنده آن مورد ارزیابی قرار میفت و زمینه کالنهر گفتمان درون با

تری مورد تجزیه و دهنده و جایگاه فکری و عملیاتی هر گفتمان، خاستگاه آن در افق کالناز طریق تشریح و تحلیل ابعاد شکل
های های موجود شرایط مدیریت جنگلکزی هر گفتمان در تناسب با واقعیتاست. در این راستا، هسته مرتحلیل قرار گرفته

(، محور اصلی Tenorio, 2011های استخراج شده )شمال کشور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. نگاه انتقادی به مضامین گزاره
(. 1390جعفری و همکاران، ده شد )عابدیبرای محاسبه پایایی از روش هولستی استفا پژوهشدر این است. ارزیابی انتقادی بوده

 شود. شوند سپس با استفاده از رابطه زیر درصد توافق مشاهده شده محاسبه میدر این روش متون در دو مرحله کدگذاری می
PAO = 2M/(n1 + n2) 
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تعداد  n2تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول و  n1تعداد توافق در دو مرحله کدگذاری، Mدر این فرمول 
درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی( نیز عددی بین صفر )عدم  PAOواحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم است. 

دهنده توافق و همخوانی باال و نیز بود که نشان 79/0توافق( و یک )توافق کامل( خواهد بود. ضریب توافق به دست آمده 
 ضریب پایایی مناسب است. 

 های پژوهشیافته

 نهادهای کنشگری شناسایی 

دهد های شمال، نشان میگری فعاالنه مدیریت جنگلگری و یا متولیبررسی شناسایی کنشگران فعال در حوزه نقد، مطالبه
شوند که (. هر کدام از این نهادها خود به ریزنهادهایی تقسیم می1نهاد یا حوزه کنشگری در این ارتباط فعالیت دارند )جدول 6

 تخمین زده شد. مورد  103، مورد را تشکیل می دهند. تعداد کنشگران فعال و موثر در این نهادها  70بیش از  در مجموع

 هاگفتمانمعرفی مضامین و  ،هااستخراج گزاره

 ،1. جدول شدبندی مضامین در منابع اطالعاتی منتشر شده توسط کنشگران در قالب سه گفتمان مدیریتی تقسیماستخراج 
دهد. مطابق این جدول در و مضامین گفتمان تدوین و اجرای طرح جایگزین در بستر طرح تنفس جنگل را نشان می اهگزاره

جایگاه عملکردی طرح تنفس جنگل  -2گیری ایده و قانون تنفس جنگل شکل -1 :مضمون 5گزاره در قالب  49این گفتمان 
های اجرایی برنامه -5داری و های جنگلهای ساختاری طرحضعف -4داری های جنگلشناختی طرحهای جنگلنارسایی -3

داری آمده است. در های جنگلها و مضامین گفتمان بازگشت به طرحگزاره 2است. در جدول طرح تنفس جنگل تفکیک شده
رکردهای کا -3پیامدهای طرح تنفس جنگل  -2توصیف ماهیت طرح تنفس جنگل  -1 :مضمون 4گزاره در قالب  56 ،این گفتمان

ها و نیز گزاره 3طبقه بندی شده است. در جدول  هامشکالت اجرایی و تشکیالتی مدیریت جنگل -4داری و طرح جنگل
اهمیت  تنوع -1 :مضمون 4گزاره در قالب  16 است. در این گفتمان ای از جنگل آورده شدهمضامین گفتمان لزوم حفاظت موزه

حفاظت بی قید و شرط از جنگل تفکیک شده  -4 و جایگاه زیست باستانی جنگل -3اهمیت فراملی جنگل  -2زیستی جنگل 
نشان  4گزاره بوده است. در جدول  121مضمون و  13گفتمان،  3است. در مجموع حاصل استخراج دیدگاههای کنشگران، 

است و شگری مستخرج شدهها از دل دیدگاههای کدام نهادهای کناست که هر یک از مضامین و در نهایت گفتمانداده شده
 ،است. مطابق این جدولتأکید داشته ون مهر مض رویاینکه هر نهاد کنشگری در منابع منتشر شده خود به چه میزان )درصد( 

ای از جنگل جایگزین در بستر طرح تنفس جنگل و همچنین گفتمان حفاظت موزه حگیری گفتمان تدوین و اجرای طرشکل
. استرخ داده درصد( 75جراید در مرتبه دوم )و ها درصد( و رسانه 100مردم نهاد در مرتبه اول ) هایدر دیدگاههای سازمان

درصد توسط دستگاههای اجرایی و نظارتی  63درصد توسط دانشگاه و  75داری، های جنگلخلق گفتمان بازگشت به طرح
 صورت گرفته است. 

 های شمالگری مدیریت جنگلولیگری یا متنهادهای کنشگری فعال در مطالبه - 1جدول
 تعداد کنشگران موثر زیرنهاد کنشگری نوع نهاد کنشگری

سازمان های مردم 

 نهاد زیست محیطی

موسسه زیست محیطی  -موسسه زیست محیطی اورس سبز -موسسه طنین طبیعت تیرگان -های هیرکانیدیدبان جنگل

 -جمعیت دوستداران زمین استان گلستان -انجمن نبض زمین -هیرکانیانسازمان مردم نهاد طبیعت  -دوستداران سیاهکل

شبکه زیست محیطی و منابع طبیعی استان  -سازمان مردم نهاد کیمیای سبز -موسسه دوستداران محیط زیست گنجینه سبز

 موسسه شمیم جنگل و ... -شبکه زیست محیطی و منابع طبیعی استان مازندران -گلستان 

32 

 جراید  رسانه ها و

 -روزنامه دنیای اقتصاد -روزنامه شرق -روزنامه پیام ما -روزنامه همشهری -روزنامه ایران -روزنامه اعتماد

خبرگزاری محیط زیست  -سالمت نیوز -خبرگزاری زیست بوم -باشگاه خبرنگاران جوان -روزنامه خراسان

خبرگزاری  -حبرگزاری آتیه -اری مهرخبرگز -خبرگزاری ایسنا -خبرگزاری ایرنا -ایران، خبرگزاری تسنیم

1۸ 
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 -خبرگزاری موج -خبرگزاری خبرآنالین -خبرگزاری تجارت نیوز -خبرگزاری زیست آنالین -دانشجو

 خبرگزاری ایلنا و ... -خبرگزاری ایانا-خبرگزاری برنا -خبرگزاری قدس آنالین

 انجمن های علمی
ی دانشجویی انجمن علم -می منابع طبیعی و محیط زیستاتحادیه انجمن های عل -انجمن علمی جنگلبانی ایران

 داری دانشگاه تربیت مدرسانجمن علمی دانشجویی جنگل -داری دانشگاه تهرانجنگل
۸ 

 دانشگاه

دانشگاه  -دانشگاه گیالن -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه تهران

دانشگاه  -دانشگاه یاسوج -دانشگاه لرستان -دانشگاه محقق اردبیلی -طبیعی ساریعلوم کشاورزی و منابع 

 دانشگاه شهرکرد -دانشگاه کردستان -دانشگاه سمنان -فردوسی مشهد
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موسسات تحقیقات 

 منابع طبیعی
 5 یالن و مازندرانسازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان های گلستان، گ -موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

های اجرایی و دستگاه

 نظارتی منابع طبیعی

 -سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های گلستان، گیالن و مازندران

 ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های گلستان، گیالن و مازندران -سازمان حفاظت محیط زیست
21 

 گزاره ها و مضامین گفتمان تدوین و اجرای طرح جایگزین در بستر طرح تنفس جنگل - 2جدول
 مضامین هاگزاره

برنامه چهارم توسعه موضوع بهره برداری بر اساس  -شمسی توسط دکتر جزیره ای مطرح شد ۸0ایده استراحت جنگل از اوایل دهه 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ضامن اجرای ایده تنفس است 3۸ماده  بند ف -تعدیل توان اکولوژیک و ضروریات جنگل است

شکل گیری ایده و قانون 

 تنفس جنگل

داری ایران طرح تنفس طرحی مترقی در نظام جنگل -طرح تنفس جنگل های شمال هم راستای طرح ملی شدن صنعت نفت است

طرح تنفس ضرورتی غیر قابل انکار  -بهره بردار بوده است طرح تنفس راهی برای جلوگیری از زیاده خواهی شرکت های -است

اجرای طرح  -منظور از طرح تنفس مدیریت تهدیدها و کاهش فشارها بر روی اکوسیستم است -است و راهی جز پذیرش آن نیست

بهره برداری از  -طرح تنفس رهاسازی جنگل به حال خود نیست -تنفس در چین، ژاپن و اندونزی اجرا و موفقیت آمیز بوده است

جنگل باید خود را بازسازی کند و پس از  -جنگل های طبیعی مفهومی ندارد: بهره برداری صرفا مختص جنگل های مصنوعی است

نگاه به جنگل نباید به مثابه  -هزار فایده مندی دارند که چوب صرفا یکی از آنهاست 4جنگل  -آن بهره برداری اصولی شروع شود

 حداقل طرح تنفس -است داشته تاثیر اجرای طرح تنفس جنگل قطعا در بهبود وضعیت جنگل های کشور -اشدبنگاه تولید چوب ب

 کند تغییر اکوسیستمی و اکولوژی نگاه به اقتصادی نگاه و شود برداشته ها جنگل روی از چوب تولید نگاه که شد باعث

جایگاه عملکردی طرح 

 تنفس جنگل

تضعیف ساختار جنگل بر اثر عوامل بهره برداری و حمل و نقل در طرح  -عوامل فنی جنگل شناختیتضعیف ساختار جنگل بر اثر 

شیوه های جنگل شناسی بکار رفته  -داریتضعیف ساختار جنگل بر اثر عوامل بیرونی مستولی بر طرح های جنگل -داریهای جنگل

 حطاط اکولوژیک قرار گرفته اندجنگل های شمال در مسیر ان -متناسب با وضعیت جنگل ها نبوده است

آسیب های جنگل 

شناختی طرح های 

 داریجنگل

به ازای  -داریعدم نظارت موثر بر چگونگی اجرای طرح های جنگل -داری متمرکز استساختار اجرایی مدیریت طرح های جنگل

های بهره بردار چوب با اسامی  عدم امکان نظارت بر برخی شرکت -هزار هکتار جنگل تنها یک ناظر طرح وجود دارد 10هر 

الگوبرداری ما از جنگل های اروپا اشتباه  -اقتصاد جنگل باید بر پایه اقتصاد زیست محیطی بنا نهاده شود نه اقتصاد کالسیک -مقدس

گاه می کند داری از بستر بهره برداری به حفاظت نطرح جنگل -داری برای سالها بدون تغییر در حال اجرا بودطرح جنگل -بوده است

هزار  7داری بیش طرح جنگل -داری کمک به مافیای چوب در جنگل های شمال بوده استطرح جنگل -که باید برعکس باشد

 -داری، جنگل را به سمت زراعت چوب سوق داده بودطرح جنگل -کیلومتر جاده در جنگل ایجاد کرده که خارج از توان آن است

داری چوب های جنگلی را بر اساس کیفیت طرح جنگل -جنگل را به همراه داشته استداری قانونی شدن تخریب طرح جنگل

داری کمک به طرح جنگل -داری ارزش ذاتی عناصر جنگلی را به رسمیت نمی شناسدطرح جنگل -اقتصادی آنها درجه بندی می کرد

 کرد جنگل را نباید قربانی اشتغال -پوشش جنگلی برای رشد صرفا گونه های تجاری است

های ساختاری نارسایی

 داریهای جنگلطرح

موضوع  -لزوم تأکید بر استفاده چوبی از جنگلکاری ها و جنگل های نیمه جلگه ای -در مدت تنفس، آمایش جنگل صورت می گیرد

ای حفظ جنگل بر -سال زمان نیاز داریم 150برای بازگشت به شرایط ماقبل تخریب به  -چرای دام در دوره استراحت باید حل شود

باید به تن بیمار جنگل  -در دوره تنفس باید گارد حفاظتی جنگل تقویت شود -های شمال باید هزینه های متناسب را اختصاص دهیم

طرح تنفس تلنگری برای شکل گرفتن رویکردی  -در دوره استراحت مدیریت جنگل ها باید متحول شود -های شمال استراحت داد

طرح جایگزین طرحی بر  -سازمان های مردم نهاد پشتیبان اجتماعی اجرای طرح تنفس هستند -استجدید در مدیریت جنگل ه

 رویکرد مدیریت پایدار منابع طبیعی هیرکانی برای طرح جایگزین  -مبنای حفاظت فنی جنگل خواهد بود

رنامه های اجرایی طرح ب

 تنفس جنگل 
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 داریهای جنگلها و مضامین گفتمان بازگشت به طرحگزاره - 3جدول
 مضامین هاگزاره

طرح تنفس  -بار استایده تنفس یک هیجان پوپولیستی بیش نیست و بسیار زیان -30برنامه تنفس به معنی رها کردن جنگل است و بازگشت به ابتدای دهه 

های حفاظتی در استراحت همیشه در پارسل -کنندهای دولتی دارای منفعت در امور جنگل دخالت میارگان -نتیجه تحمیل نظر غیرمتخصصان بوده است

مدافعان طرح استراحت  -برنامه استراحت جنگل هیچ گونه مبنای علمی و تجربه شده ای در جهان ندارد -داری وجود داشت و مبحث جدیدی نیستجنگل

 جلب رضایت احساسی فعاالن مدنی حوزه محیط زیست -جنگل هستند «دلواپسان»جنگل 

توصیف ماهیت 

طرح تنفس 

 جنگل

بهره برداری  -استراحت مطلق به جنگل به همان نسبت بهره برداری صرف از جنگل مخرب است -طرح تنفس تنها حامی واقعی جنگل ها را از بین برده است

 -موجب تشدید قاچاق شدهداری خود تسهیالت به جای مانده طرح جنگل -در قالب چوب های افتاده و شکسته غلط ترین کار ممکن در مدیریت جنگل است

-مدیریت جنگل های آموزشی و پژوهشی در اثر طرح تنفس مختل شده است -دثات  جنگلی در اثر عدم نگهداری آسیب فراوان دیده اندحتسهیالت و مست

 -حدت بیشتری تاثیرگذار بودند طی برنامه تنفس، عوامل تخریب جنگل با شدت و -داری در مقاطع مختلف کاهش یافته استتقاضا برای ورود به رشته جنگل

حجم  -اختالل در عملیات پرورشی جنگل، پیر شدن آن و کاهش میزان رویش -کارخانجات صنایع خرده چوب همچنان فعالند: قاچاق تشدید یافته است

ل شدن ارزیابی و پایش های دوره ای در تعطی -تعطیل شدن عملیات پرورشی در توده های جوان جنگلی -درختان باد افتاده زیاد شده و افزایش هم می یابد

کاری در قالب هزار هکتار جنگل 300 -شدانجام شد  اکنون فراموش  95و نیم میلیون رأس تا سال  1طرح خروج دام از جنگل که حدود  -های تجدید نظرطرح

هزار  47آسیب رسانی به  -هزار هکتار( ۸00طرح ها ) ضعیف شدن عملیات قرق و محصورسازی محدود -طرح که نیازمند عملیات پرورشی اند رها شده است

حذف اصطالح   -سهولت واگذاری و تغییر کاربری جنگل پس از خارج شدن از قیمومیت طرح -داریشغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده توسط طرح جنگل

بالتکلیفی کارکنان و  -ای درختی در خارج از شمال کشورتخریب پوشش ه -و تالش برای ترویج طرح موهوم به نام جایگزین «داریطرح جنگل»اصیل 

 .سازمان اداری و اجرایی مدیریت جنگل ها مختل شده است -کارشناسان حوزه اجرایی

پیامدهای طرح 

 تنفس جنگل

بهره برداری  -داری نیستجنگلداری بدون برداشت چوب، دیگر طرح طرح جنگل -های برش برای سالها در استراحت هستندداری محوطهدر طرح جنگل

بهره برداری جنگل مترادف تخریب و جنگل تراشی  -جنگلی که درآمد نداشته باشد هیچ طرح با دوامی در آن ممکن نیست -جنگل عالقه ما نیست، اجبار ماست

اصطالح علمی و  ،داری بدون چوبجنگل -داری تخریب افسارگسیخته در جنگل های شمال را کنترل کرده استطرح جنگل -که در ذهن عموم است نیست

میزان قاچاق چوب و تصرف جنگل در مناطق  -شناسی در بلند مدت آسیب فراوانی به جنگل وارد می سازدعدم عملیات پرورشی جنگل -مفهومی علمی نیست

احیاء توده های جنگلی تنها بر  -اری الزم را ندارداقتصاد متکی بر محصوالت غیرچوبی پاید -داری استبرابر کمتر از خارج طرح جنگل 10و  3دارای طرح 

جنگل های شمال ایران توان بهره برداری  -داری باید درون زا باشد نه متکی به منابع دولتیاقتصاد در جنگل -شناسی امکان پذیر استهای جنگلاساس برش

 .داری باید وفادار بمانیمهای جنگلبه چارچوب های طرح -چوبی را دارند

رکردهای کا

طرح 

 داری جنگل

شاه  -مقصر اصلی سازمان جنگل هاست که قادر نبوده است طرح ها را به درستی اجرا کند -داری ندارندمشکالت حاکم بر جنگل ارتباطی با طرح های جنگل

 -ادکشاورزی از نظر ساختاری ناتوان استهای زیر مجموعه وزارت جهسازمان جنگل -هاستساختار و عملکرد سازمان جنگل ،های ایرانکلید مشکالت جنگل

پذیرش و تعجیل در  -شکاف عمیق بین کارشناسان برجسته و با تجربه سازمان با بدنه مدیریتی آن -تر باید تشکیل وزارت منابع طبیعی محقق شودهر چه سریع

لزوم ارتقای  -عملکرد نامناسب و ضعیف این سازمان است وضعیت نابسامان کنونی نتیجه -اجرای برنامه تنفس توسط سازمان خیانت به جنگل بوده است

چگونگی مدیریت  -ناتوانی سازمان در امر حفاظت و تأمین بودجه مورد نیاز آن -نیازمند برنامه ملی جنگل هستیم -جایگاه تشکیالتی مدیریت منابع طبیعی کشور

 .جنگل ها بدیهی و واضح است فقط اجرا مشکل دارد

مشکالت 

اجرایی و 

کیالتی تش

مدیریت 

 هاجنگل

 ای از جنگلگزاره ها و مضامین گفتمان حفاظت موزه - 4جدول
 مضامین گزاره ها

 –ها واقع شده است گونه گیاهی در این جنگل 3200بیش از 

 بومی گونه درختی و درختچه ای 150گونه خزنده و  29گونه ماهی،  67گونه پستاندار،  600گونه پرنده و در حدود  296بیش از  
 اهمیت 

 تنوع زیستی جنگل 

گاه ژنتیکی بسیار مهم در های هیرکانی ذخیرهجنگل -هایی از جنگل های شمال در یونسکو نشانی از اهمیت فراملی این جنگل هاستثبت جهانی سایت

 .دای شمشاد خزری در هیچ جای دنیا وجود ندارجنگل جلگه -آید که باید حفظ شودنیمکره شمالی به حساب می
 اهمیت فراملی جنگل

هزار سال گذشته در اروپا از بین  500تا  400بسیاری از درختان همانند درخت انجیلی طی  -ترین فسیل زنده دنیاهای هیرکانی به عنوان عظیمجنگل

  -نهایت زیبا هستندهای شمال ایران مملو از این درخت بیاند این در حالی است که جنگلرفته

 دوران سوم زمین شناسی و عصر یخبندانباقی مانده 

جایگاه زیست باستانی 

 جنگل 

های شمال به جز اکوتوریسم محافظت شده و پژوهش های هر گونه استفاده از جنگل -های شمال به صورت موزه طبیعی باید نگهداری شوندجنگل

های مجموع رویشگاه 1330در دهه  -ن مترمکعب آب ذخیره کنندمیلیو600میلیارد و  3جنگل های شمال کشور قادرند ساالنه  -علمی ممنوع باشد

اند و به شدت در آستانه فروپاشی های مخروبههای هیرکانی موجود هم جنگلنیمی از جنگل -میلیون هکتار اعالم شده بود 5/3جنگلی ما در هیرکانی 

داری کالسیک و قطع درختان و ایجاد مسکن، جنگل -صدم هکتار است 17گیرد کمتر از سرانه هکتار جنگلی که به ایرانیان تعلق می -قرار دارند

 .های شمال را غارت کرده اندنگلجشرکت های خارجی برای سالها  -پیوندهای همزیستی بین واحدهای طبیعی و مستقل جنگل را برهم زده است

لزوم حفاظت بی قید 

 و شرط از جنگل 
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تحلیل 
  اهی شمال اریانمدرییتی جنگل اهیرب گفتمانانتقادی  ی

  یت الله محمودیب 

 های نهادهای کنشگریدیدگاههای مضامین در درصد حضور گزاره - 4جدول

 مضامین گفتمان

 های مضامین نهادهای کنشگریدرصد حضور گزاره

های سازمان

 مردم نهاد

رسانه 

 جراید

انجمن 

 علمی
 دانشگاه

های دستگاه

 اجرایی و نظارتی

تدوین و اجرای 

طرح جایگزین 

در بستر طرح 

 تنفس جنگل

 50 25 65 75 100 گیری ایده و قانون تنفس جنگلشکل

 30 35 45 75 100 جایگاه عملکردی طرح تنفس جنگل

 30 40 60 75 100 داریهای جنگلشناختی طرحهای جنگلآسیب

 20 55 60 50 100 دارینارسایی های ساختاری طرح های جنگل

 65 35 60 30 40 برنامه های اجرایی طرح تنفس جنگل 

بازگشت به طرح 

 داریهای جنگل

 55 75 10 20 0 طرح تنفس جنگل توصیف ماهیت

 70 75 15 35 0 پیامدهای طرح تنفس جنگل

 75 65 5 10 0 داری کارکردهای طرح جنگل

 50 ۸0 ۸5 ۸0 ۸0 مشکالت اجرایی و تشکیالتی مدیریت جنگل 

ای حفاظت موزه

 از جنگل

 ۸0 100 100 100 100 اهمیت  تنوع زیستی جنگل 

 50 100 100 100 100 اهمیت فراملی جنگل 

 50 90 ۸0 100 100 جایگاه زیست باستانی جنگل 

 55 5 25 70 100 لزوم حفاظت بی قید و شرط از جنگل 

 های مدیریتی نقد و ارزیابی گفتمان

 نقد گفتمان تدوین و اجرای طرح جایگزین در بستر طرح تنفس جنگل

های شمال تنفس جنگل تأکید دارد، آن است که مدیریت جنگلآنچه گفتمان تدوین و اجرای طرح جایگزین در بستر طرح 
کند تدوین و داری، طرح جایگزینی که در آن مدیریت پایدار جنگل را تضمین میهای جنگلکشور باید ضمن توقف طرح

های شمال جنگلداری بر های جنگلهای ساختاری که طرحها و آسیباجرایی سازد. در واقع این گفتمان با برشمردن نارسایی
کند که تنها راه برون رفت از وضعیت نابسامان مدیریت جنگل، تدوین و اجرای طرحی است که اند، بیان میکرده تحمیل

محیطی نهاد زیستهای مردمسازد. با اینکه سازمانبرداری چوبی مهیا میبهره کردنمالحظالت پایداری جنگل را در سایه ممنوع 
و جراید به شدت مبلغ این گفتمان هستند، اما ریشه و منشأ این تفکر از نهاد کنشگری دانشگاه برخواسته  هاو در پی آن رسانه

 90ای و پس از در دههتوسط چهره ماندگار منابع طبیعی کشور دکتر محمدحسین جزیره ۸0است. جایی که در اوایل دهه 
شناس مطرح شد. اینکه دو جنگلان به طور مداوم ترویج میشناسی دانشگاه تهرمهاجر استاد جنگلتوسط دکتر محمدرضا مروی

کنند داری کالسیک و بهره برداری چوبی، تالش میشناسی و پرورش جنگل در پرتو جنگلکشور که سالها مدرس درس جنگل
را متوقف  داریهای جنگلها توسط طرحتا روند کنترل تخریب جنگل -استهای کالسی آنها آمدهبر خالف آنچه در سرفصل-

های شناسی و در نهایت اجرای طرحهای جنگلکنند، نشان از نوعی خودانتقادی و جسارت آکادمیکی است که به شیوه
شناختی را عقیم نگه داشت، عدم تبدیل شدن آن به یک گفتمان اما آنچه این خودانتقادی جنگل کردند.وارد میداری جنگل

تنفس یا استراحت جنگلی که این دو استاد و بعدها برخی از شاگردان آنها ترویج علمی با پایه مستحکم نظری است. زیرا 
دادند نوعی گفتمان مدیریتی بود که پیوند آن با یک گفتمان علمی هرگز روشن نشد. به همین دلیل این طرح و یا به بیان می

محیطی انی که به مرور با هیجانات زیستاست. گفتمواقعی تر ایده خام تنفس را به گفتمانی سطحی و هیجانی تقلیل داده
قانون برنامه  3۸گذاری در ذیل ماده از طریق قانون بودشود و در نهایت نهاد سیاست توانسته زیست ادغام میکنشگران محیط

تنفس  خلق گفتمان طرح به تسخیر درآورد و بعد از مدتی به کلی رها و هیچ پشتیبانی از آن نداشته باشد. ، آن راششم توسعه
گونه در مدیریت منابع جنگلی کشور است. رویکردی است که همه شدن نارسایی رویکرد انقالبای بسیار عیان از عریاننمونه

کند تا ناگهان با طرحی داری بود را به یکباره نفی میهای جنگلسال تجربه مدیریت جنگل در قالب طرح 60آنچه در بیش از 
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تردید اگر به ای تازه کند که صدمات آن کمتر از قبل نخواهد بود. بیهای شمال را وارد دورهموهوم نابسامانی مدیریت جنگل
شاهد رخداد این گفتمان  گرفتهای مدیریتی گذشته در بستری علمی و واقع بینانه صورت میجای نفی گذشته، نقد عملیات

 نبودیم. 

 داریهای جنگلنقد گفتمان بازگشت به طرح

داری خطای راهبردی های جنگلمحوری این است که کنارگذاشتن طرحداری، ایدههای جنگلبازگشت به طرحدر گفتمان 
داری در عمل ممکن نیست مدیریت جنگل بدون داشتن طرح جنگل زیرا اساساً .های شمال استبزرگی برای مدیریت جنگل

اره شد این گفتمان توسط برخی کنشگران نهاد دانشگاه تر جنگل خواهد بود. همانطور که اشو این امر موجب تخریب گسترده
شود. آنها معتقدند طرح می طبیعی کشور به خصوص مدیران و کارشناسان بازنشسته این سازمان ترویج دادهو نهاد اجرایی منابع

ت دولتی در قالب ها از ید مدیریساز رهاسازی جنگلهای فنی طرح جایگزین، زمینهتنفس و در پی آن روشن نبودن چارچوب
 هاییتغییر کاربری جنگل به سایر کاربر قاچاق فزاینده چوب و سازی برایها، مراتع و آبخیزداری کشور و فرصتسازمان جنگل

داری باید هر چه سریعتر متوقف و اجرای های جنگلعمرانی است. به طور خالصه این گفتمان تأکید دارد که توقف طرح
های شمال کشور بازگردد. آنچه بستر فکری این گفتمان را شکل داده به چرخه مدیریت جنگل اًدداری مجدهای جنگلطرح

-گیری گفمان تنفس جنگل در لوای نارساییسازی شکلرغم فراهمداری کالسیک است که علیاست همان تفکر و روح جنگل

مام مشکالت فعلی مدیریت جنگل را متوجه کند تهای عدیده خود، حاال با نگاهی نوستالژیک و برگشت به عقب تالش می
زیستی، شناختی، محیطهای اساسی فنی، جنگلرغم اینکه گفتمان تنفس نارساییداری عنوان کند. علیهای جنگلتوقف طرح

ت ها، فرصداری را عریان ساخته بود، اما گفتمان بازگشت بدون توجه دقیق به این نارساییهای جنگلاجتماعی و اقتصادی طرح
سال از قانونی شدن طرح  4است. با گذشت بیش از داری را از کنشگران خود سلب کردههای جنگلبازنگری و بازاندیشی طرح

های در ارتباط با تدوین و اجرای طرح بازگشت ای از سوی کنشگران گفتمانهنوز هیچ مطالعه و یا گزارش نقادانه ،تنفس
پنداری شود. از خطاهای شناختی این گفتمان، بدیهیانجام آن نیز احساس نمیاست و حتی ضرورت داری انجام نشدهجنگل
؛ گیری دارندداری به مثابه یک امر کامال تخصصی و فنی است که صرفا دانش آموختگان موافق آن حق اظهارنظر و تصمیمجنگل

ای اجتماعی است که الزم است ، مسئلهای باشدداری و مدیریت جنگل بیش از آنکه امری تخصصی و رشتهغافل از اینکه جنگل
محیطی معاصر ما، بازتعریف و بازنمایی کند. نوعی عقب های دانشگاهی و تحوالت اجتماعی و زیستپیوند خود با سایر رشته

-شناختی در این گفتمان هویداست که قادر نیست پیوند ارگانیک خود را با تحوالت روز منابع طبیعی و محیطماندگی معرفت

داری باعث خلق پرهیز از نقدورزی جدی و مستمر در فرایند علمی و عملی جنگل ست کشور فهم پذیر و سامان دهد. اساساًزی
پرداخت اما محصور شدن داری کشور باید به آن میای بود که نهاد دانشگاه و آموزش عالی جنگلطرح تنفس شد. این وظیفه

طبیعی بر منافع های منابعت سیستم پسندانه و تمرکز استادان و دانشکدههای درس و نشر مقاالمتخصصان در پستوی کالس
داری با نوعی ورشکستگی های جنگلداری و به تبع آن تدوین و اجرای طرحموجب شد تا امروز آموزش جنگل ،صنفی خویش

ها، شکیالتی و مدیریتی سازمان جنگلها را متوجه امور تاین نهاد همه ناکارآمدی ،و بن بست روبرو باشند و تازه در این شرایط
ای است که تسری همان نگاه انقالب گونه ،مستتر در عمق این گفتمان اهمیتمراتع و آبخیزداری کشور می داند. نکته حائز 

داری کشور را به رسمیت نشناخت. زیرا گفتمان بازگشت نیز همان اتفاقا طرح تنفس را به وجود آورد و وضعیت موجود جنگل
خواهد با رویکردی کند و با به رسمیت نشناختن و نفی وضع موجودی که حاال طرح تنفس را در خود دارد، میه را دنبال میروی

 های سابق را احیاء کند. طرح ،انقالبی

 نقد گفتمان حفاظت موزه ای از جنگل

کند ه موزه مطرح است که عنوان میبه مثابجنگل حفاظتی و  داری کامالًای جنگل، نوعی از جنگلدر گفتمان حفاظت موزه
ها باید ممنوع باشد. برداری از ساختار این جنگلهای شمال، هر گونه بهرههای زیستی، ژنتیکی و باستانی جنگلبه دلیل ارزش

گرایی یا نهاد روی آن تأکید دارند، بر محور نوعی از اکولوژیهای مردمکنشگران سازمان بستر فکری این گفتمان که عمدتاً
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تحلیل 
  اهی شمال اریانمدرییتی جنگل اهیرب گفتمانانتقادی  ی

  یت الله محمودیب 

فیزیکی و  های حفاظتی عمدتاًاکولوژیسم استوار است که بیان می کند طبیعت زیستی جنگل باید مورد حمایت شدید برنامه
ای ها و خدمات غیربازاری آن به نحو موثری ممکن شود. گفتمان حفاظت موزهگر قرار گیرد تا استفاده از ارزشغیرمداخله

داری در کشور های موجود جنگلای را به مدیریت جنگل دارد. نگاهی که تناسبی با واقعیتجنگل، نگاه بسیار آرمانگرایانه
ای است که در عمل امکان اجرایی های معیشتی و توسعهای درهم تنیده با وابستگیداری در ایران به طور گستردهندارد. جنگل

تسری و ترویج این  ؛گفتمان بسیار دور از دسترس است سازی چنین رویکردی را ندارد. عالوه بر اینکه تحقق اجرا شدن این
-محیطی که با ابزار شبکهفشارهای نهادهای زیست است.بینانه جنگل دشوار ساختهکار را برای مدیریت اصولی و واقع ،گفتمان

ها را مستولی بر جنگلهای اجتماعی و اقتصادی یابد، اجازه تفکر معقوالنه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی هر روز توسعه می
ترین گیران ناچارند حتی در جزئیای که مدیران و تصمیمطبیعی کشور سلب کرده است. به گونهبرای مدیران اجرایی منابع

ای آنها نشوند. از های رسانهها و چالشهای احساسی را به نوعی اعمال نمایند تا وارد هجمهتصمیمات فنی دخالت این کنش
بخشی و ترویج این گفتمان، برای مجموعه کنشگران محیط زیست نیز مخرب خواهد بود. زیرا با گذشت زمان طرف دیگر عمق

سازی آن دچار یأس فعالیتی خواهند شد و به مرور دست از کنشگری های معقوالنه خود نیز خواهند و عدم امکان اجرایی
 کشید و رخوت و سستی بر آنها حاکم می شود. 

 بحث

نهاد یا حوزه  5های شمال کشور نشان داد که در مجموع های عمومی شده حاکم بر فضای مدیریت جنگلبررسی دیدگاه
های آنها و از طرفی دیدگاههای مختلف کنشگری در این خصوص فعالیت دارند. تنوع نهادهای کنشگری و گستردگی زیر حوزه

بخشی به وضعیت مدیریتی دهد که چگونگی سامانمیهای شمال از سوی این نهادها نشان و متضاد در خصوص مدیریت جنگل
لین لوزین جامعه شناس، هر گاه موضوعی عالوه بر یکند. از منظر دانامروزه به مثابه یک مسئله اجتماعی خودنمایی می ،جنگل

ای برای اراده ممکن باشد و نیزآن های زیادی را در جامعه برانگیزد و امکان حل شدن دارا بودن شرایط منفی، حساسیت گروه
(. با در نظر Loseke. 2017: 24شود )مسئله اجتماعی شناخته مییک داشته باشد، به عنوان وجود مرتفع شدن شرایط حاکم 

توان استنباط کرد که مدیریت این های شمال، میاست با موقعیت جنگلبرشمرده ککه لوزی عاملیگرفتن و انطباق چهار 
کنند با هدف کمک به مرتفع شدن اجتماعی قرار دارد. هر کدام از نهادهای کنشگری تالش میها در تراز یک مسئله جنگل

سازی فرایند گیری برای بهینهسازی و تصمیمهای شمال، نقشی موثر در تصمیمشرایط منفی و رو به اضمحالل موجودیت جنگل
        از نهادهای کنشگری اگر چه فرصتی برای ها رقم بزنند. حساسیت ایجاد شده برای گروه متنوعی مدیریت این جنگل

اما تضاد و تقابل بین دیدگاهها فضای پرچالشی  ،سازدسازی و معرفی اهمیت مسئله جنگل در شمال ایران را نمایان میعمومی
که این ای به گونه ،تا امروز به صورت فرسایشی ادامه دار شد 96سال است. چالشی که از را متوجه مدیریت جنگل کرده

شود. بررسی مضامین مستخرج شده از طبقه بندی می تنفس و مخالفان تنفس دیدگاهها در فضای تقابلی به دو دسته موافقان
چهار مضمون جایگاه زیست باستانی در مضمون به دست آمده تنها  13 از سازد کهدیدگاههای نهادهای کنشگری روشن می

یستی جنگل و مشکالت اجرایی و تشکیالتی مدیریت جنگل اجماع عمومی در جنگل، اهمیت فراملی جنگل، اهمیت تنوع ز
، بیشترین 4درصد مضامین با تضاد دیدگاهها همراه هستند. مطابق جدول  70و مابقی یعنی  شوددیده میبین نهادهای کنشگری 

شود. به دم نهاد و دانشگاه دیده میهای مردر دو نهاد سازمان ،ها و در نهایت درصد تأکید بر روی مضامینتضادها بین گزاره
این معنی که تلقی اکثریت کنشگران این دو نهاد از چگونگی مواجهه با مدیریت جنگل بیشترین زاویه را دارد. علت این تقابل 

میک گرایی کنشگران آکادنهاد از یک طرف و ترویج نگاه مهجورانه تخصصهای مردمآل نگرانه کنشگران سازمانتسری نگاه ایده
های پراکنده و پس از از طرف دیگر است. در این مطالعه تالش شد برای درک یکپارچه دیدگاهها، در ابتدا با استخراج گزاره

های رایج از مدیریت ها، دسترسی انتزاعی و منظم از تلقیبندی گفتماندر نهایت صورت و سازی در قالب مضامینآن خالصه
ها را به طور مشخص و صدرصدی به یک یا چند توان گفتماننشان داد که نمی 5جدول های شمال کشور دست یابیم. جنگل

باور چندانی )به جز مضمون مشکالت اجرایی  ،محیطینهاد زیستهای مردمنهاد کنشگری خاص اختصاص داد. اگر چه سازمان
ها با شدت و قوت متفاوت دیگر گفتماناما  ،داری ندارندهای جنگلو تشکیالتی مدیریت جنگل( به گفتمان بازگشت به طرح
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)به جز  نهادیک . این موضوع موید این امر است که در بین کنشگران شوند مینهادهای کنشگری حمایت همه سوی  از
، اجماعی برای موافقت یا مخالفت با گفتمانی وجود ندارد. به طور مثال در بین کنشگران دانشگاهی نهاد(های مردمسازمان

گفتمان طرح تنفس و جایگزین تأکید  برای دیگر داری و عدههای جنگله شدت معتقد به گفتمان بازگشت به طرحای بعده
نظارتی نهاد، کنشگران وابسته به سازمان های مردمای جنگل که بعد از کنشگران سازمانزیادی دارند. در گفتمان حفاظت موزه

این بهترین حالت در عمل همان سبک و سیاق مدیریت مناطق تحت حفاظت در  ،زیست نیز به آن اشاره دارندمحیط حفاظت
. زیرا بر اساس گزارش در نگهداشت و حفاظت مناطق چهارگانه خویش نتوانسته موفق عمل کند سازمان قابل اجراست که اتفاقاً

را در  150کشور، رتبه  1۸0، ایران در شاخص تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاهها در بین 2022محیطی سال عملکرد زیست
-ها بر اساس تجربه حفاظت سازمان حفاظت محیطلذا پیداست که واسپاری مدیریت جنگل (.Wolf et al., 2022)اختیار دارد 

شود، الجرم باید از زیست نمی تواند چشم انداز چندان روشنی را متصور بود. اگرچه وقتی از مدیریت جنگل صحبت می
              داری استجنگل دانشای مرسوم و متعارف در به میان آید و این رویه سخنداری لتدوین و اجرای طرح جنگ

(McDill, 2014)، و اجتماعی و  محیطیها مبتنی بر تحوالت زیستاما عدم پایش اصولی، بازنگری و به روزرسانی این طرح
های گفتمان بازگشت به طرح، شودشده به وضوح دیده میداری اجرا های جنگلکه هم در تدوین و هم در اجرای طرح اقتصادی

شود که بسیاری از است. دعوت به نقد این گفتمان زمانی پیچیده میداری را گفتمانی پرچالش و غیر قابل دفاع کردهجنگل
ازه بازاندیشی داری تلقی می کنند و لذا اجکنشگران دانشگاهی، فرایند مدیریت جنگل را امری بدیهی معطوف به تخصص جنگل

داری را واجد صالحیت نقادی آن چه برسد به اینکه دیگرانی خارج از تخصص جنگل ،دهندبه خود نمیرا فعاالنه این گفتمان 
هم توسط متخصصانی ای آنهای محصور شده در گفتمان رشتهرسد این گفتمان در سایه آموزهبدانند. از همین رو به نظر می

بینانه نیز در این نوع کنشگران وجود دارد که اگر ساختار تشکیالتی بماند. این اندیشه غیرواقع هامهجور در آکادمی ،خاص
به گمان آنها که داری های جنگلگیری وزارت منابع طبیعی محقق شود، تنها مشکالت طرحها در سایه شکلمدیریت جنگل

دهد، ای که گفتمان بازگشت ترویج میپشتوانه نقادانه بوده است مرتفع خواهد شد. تأکید و اصرار بدونطرح نحوه اجرای 
ای جنگل، غیر قابل درک است که کنشگران آن حتی استفاده از آنقدر برای دو گفتمان دیگر به خصوص گفتمان حفاظت موزه

قب مانده تصور ای غیرعلمی و عرا بر نمی تابند تا جایی که کاربست آن توسط نهاد دانشگاه را تلقی «داریطرح جنگل»واژه 
(، تدوین طرح 2های اجرایی طرح تنفس جنگل آمده است )جدولمی کنند. همانطور که در آخرین گزاره مضمون برنامه

 طبیعی هیرکانی است. داری، بر مبنای رویکرد و مدل مدیریت پایدار منابعهای جنگلجایگزین طرح
ترین نوع مدیریتی است که در خالل گفتمان ترین و ممکنان مناسبطبیعی هیرکانی به عنومدل مدیریتی مدیریت پایدار منابع

جایگزین جاری است و در همین راستا مطالعات نیمه تفصیلی و تفصیلی آن چند سالی است در دست طرح طرح تنفس و 
هایی که این گفتمان شود، هیچ پیوند ارگانیکی با دغدغهاین مدل مدیریتی بیان میتدوین تدوین است. آنچه در شرح خدمات 

. در واقع مدل یاد شده مدل کهنه و آرمانی است که سالها در علوم محیط زیست و شوددیده نمیبر اساس آن بنیان نهاده شد 
های سرزمینی کشور قدرت اجرایی پیدا اما هرگز در پهنه شودمی( تدوین Makhdoom.2017: 12بحث آمایش سرزمین )

             دانندعدم اجرای آن را به مسائل مدیریتی و سیاسی مرتبط می پژوهشگرانای از ردهیف گستطاست. هر چند نکرده
(Salehi et al. 2009 ؛Sharifzadegan et al. 2010  ؛Soltani. 2013؛ Hataminejad, E., & Amoo. 2019 اما در واقعیت ،)

نه عدم اراده سیاسی و مدیریتی برای اجرای  ،کشور استمشکل اصلی در نوع تدوین و عدم انطباق آن با شرایط محیط زیست 
های سنگینی که برای تدوین آن خرج شده و آن. به همین دلیل پیشاپیش روشن است که مدل مدیریتی یاد شده با صرف هزینه

های در جنگل 60تجربه ناموفق تدوین و اجرایی نشدن مدل مدیریتی یاد شده در دهه  شود، امکان اجرا شدن ندارد. اتفاقاًمی
ای که در مورد تهیه و اجرای همان تفکر و رویه جزم اندیشانهگویا شود. نادیده گرفته میالبته خارج از شمال وجود دارد که 

طبیعی هیرکانی بعاداری وجود داشته است، اینبار بناست در قالبی دیگر به نام طرح جایگزین و مدیریت پایدار منهای جنگلطرح
  تجربه شود.
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تحلیل 
  اهی شمال اریانمدرییتی جنگل اهیرب گفتمانانتقادی  ی

  یت الله محمودیب 

 های سیاستیتوصیه

رویکردی  ،استهای شمال کشور افراشته شدهسه گفتمان مدیریتی جنگل شاکلهای بزرگ بر در مجموع آنچه همچون سایه
که درک آن بدون برخورداری از فهم مسئله  اجتماعی ایداری در ایران است. مسئلهگرایانه از مسئله جنگل و جنگلتقلیل

توان ( در پرتو چشم اندازی میان/فرارشته ای ممکن نیست. در چنین چشم اندازی است که نمیFazeli.2019: 23شناسانه )
 ،شناختی با مسائل اجتماعی در زمینه و بافت فرهنگی و تاریخی مدیریت جنگلبدون پیوست و پیوند ارگانیک مسائل فنی جنگل

رفت از شرایط موجود ای برونره اینکه قادر باشیم بحال چه رسد ب ،ها صحبت به میان آورداز فهم وضعیت حاکم بر جنگل
های شمال، از درد داری در ایران و به طور خاص در جنگلجنگل واقعیت این است کهراهبرد و راهکاری تجویز نماییم. 

جنگل  بندی واقع بینانه از ابعاد چندگانه مدیریتنگری رنج می برد. رنجی که ریشه آن در عدم صورتنگری و بخشیسطحی
در حالی که ما شناخت بسیار  ،داری بودهای جنگلپیچی آسان بر مدار طرحنگری، نسخهاست. یکی از مصدایق بارز این سطحی

تا  شدگرایی یاد شده باعث داریم. تقلیل داشتم و هنوز های هیرکانی در دستشناسی جنگلحداقلی از ویژگی های جنگل
ها برای سالها تداوم داشته باشد و گویا با همین روندی گرایی بر پیکره این جنگلهندسیگرایی و مکژکارکردهایی چون مدیریت

است آینده نیز چنین خواهد بود و این مسیری است که برای هر چه بیشتر تخریب بینی شدهکه در تدوین طرح جایگزین پیش
های خارج از شمال و به ها تخریب جنگلرود تا با مسیر سالمسیری که می های شمال در حال هموار شدن است.جنگل

ایم و قطعا نیستیم داری کالسیک، قادر نبودهزده سوار بر دایره تخصص جنگلبا نگاه ایدئولوژیکخصوص زاگرس متصل شود. 
و  برداری از مواهب جنگل تدوین و اجرا کنیم، لذا بکارگیری گفتگوهای فعالپذیر برای حفاظت و بهرهای انعطافتا برنامه

توانند در فرایند ورزانه و توسل به سایر علومی که مستقیم و غیرمستقیم مینقادانه، به رسیمت شناسی همه دیدگاههای کنش
داری کشور است. در این چارچوب است که مدیریت جنگل نقش بازی کنند، تنها چاره و بستر گذر از وضعیت موجود جنگل

کنشگران و عموم جامعه را در ارتباط با نحوه مواجهه با جنگل های کشور از جمله  امکان خلق گفتمانی فراگیر که دغدغه همه
 شود.جنگل های شمال را در بر داشته باشد ممکن می
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