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  1تنوع زيستي و دانش سنتيكتاب  ي برنقد

  
  عباس محمدي

  
نـه تنهـا   : ه اسـت كـرد ل يبـد تداري حاكم بر جهان، همه چيز را به كاالهايي براي مبادله و انباشت سـود   نظام سرمايه

ي حيـات   ثمـره (شود، بلكه نيروي كار  ها اين چيزها توليد مي هايي كه بر آن غذايي و زمينمحصوالت صنعتي و مواد 
چنين منابع آب، جنگل و حتا دريا و در يك كالم تمامي طبيعت را تا حد زيادي به كاال بدل كـرده و   ، و هم)ها انسان

از چيزهاي ديگري هم كه در اين نظام شكل يكي . تازد ناپذير مي ها، بر سمند سودجويي سيري ي آن با استثمار پيوسته
گـذرد، حاكمـان    هر روز كه مي. هاي آن مانند كتاب و تابلو و آثار موسيقي است كاال پيدا كرده، دانش و فن، فرآورده

ــ بـه چنـگ گـرفتن     2ـ افزايش قابليت خريـد و فـروش،   1نوتر، كااليي شدن دانش را به منظور  ياه جهان با ابداع
  .كنند علوم و استفاده از آن براي اعمال سلطه، تشديد مي كيكتر از  زرگهاي هرچه ب برش

، اند دارانه هاي اقتصادي سرمايه ، ابزارهاي پرتوان براي ديكته كردن شيوهسازمان تجارت جهانيچون  نهادهايي هم
دانـش و هنـر را بـه    اين كنوانسيون . دنكن در همين راستا عمل مي كنوانسيون مالكيت معنويچون  و قراردادهايي هم

ي ايـن كنوانسـيون و    نتيجـه . سـازد  كند و ابزار حقوقي براي خريد و فـروش آن را فـراهم مـي    شكل كاال تعريف مي
قيمت كردن دستاوردهاي علمـي،   گران (WIPO)سازمان جهاني مالكيت معنوي هاي سازمان متولي آن، يعني  سياست

در ايـن  . ود توسط سوداگران محصوالت اين دستاوردها اسـت دست آوردن حداكثر س فني و هنري بشريت، براي به
ي آنان با اقليت ثروتمنـد   هاي آن دشوارتر، و در نتيجه فاصله يابي فقيران جهان به علم و هنر و نعمت رهگذر، دست

  .شود تر مي جهان بيش
ظاهرنـد و چنـين    داري، خـوش  بندهاي گوناگون كنوانسيون مالكيت معنوي، مانند ديگر قوانين و اصـول سـرمايه  

در صورتي كه در اين شمول همگاني، آنان كه چيز . بودن، عادالنه هم هستند» شمول همه«شود كه به دليل  وانمود مي
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شان با اقليت برخودار از امكانـات علـم و هنـر،     برند و فقط ديوارهاي حايل ، سودي هم نمي)اكثريت(زيادي ندارند 
هشتم اسـت و   ي ن كنوانسيون كه در كتاب مورد بحث ما، مستند قرار گرفته، مادههاي اي يكي از ماده. شود بلندتر مي

برد جذب كشورهاي در  المللي، باعث پيش هاي سنتي در سطح ملي و بين حمايت از دانش«ي آن ادعا شده كه  بر پايه
ها را فراهم  مشاركت آن هايي كه امكان يافته در اقتصاد جهاني خواهد شد، آن هم با روش تر توسعه حال توسعه و كم

رعايت، نگهداري و حمايـت  «خواسته شده كه نسبت به  تعهدكنندگاني هشتم، از  ماده »د«در بند   )47ص(» .آورد مي
ي  ها و اقدامات جوامع بومي و محلي داراي الگوهاي زيستي سنتي مـرتبط بـا حفاظـت و اسـتفاده     از دانش، نوآوري

ها را با اخذ موافقت و دخالت دادن صاحبان چنين  تر آن مل آورند و كاربرد گستردهپايدار از تنوع زيستي، اقدام به ع
  )48ص (» .هايي بهبود بخشند دانش

تـرين   هـاي مبتنـي بـر بـيش     جا كه روح غالب بر كنوانسيون، تقديس مالكيـت خصوصـي و اسـتمرار شـيوه     از آن
بومي كه غالبا محروم هستند، در نظر گرفته شده هاي  هاي جامعه به داشته» احترام«سودجويي است، سهمي هم براي 

ي خود، حقـوق  »ها ها و نوآوري دانش«ها در مالكيت بر  به عبارت ديگر، با به رسميت شناختن حق اين جامعه. است
هـاي جوامـع بـومي و     اما، داشته. هاي برخوردار از ثروت و دانش بسيار، تثبيت و تقديس شده است ي جامعه مالكانه

هاي ثبت حق مالكيـت معنـوي    تر مبتني بر منابع طبيعي است كه ارزش مبادالتيِ كم دارند، و در ثاني راه محلي، بيش
  .ها بسيار دشوار، و كم و بيش پرهزينه است ها به دليل ماهيت جمعي و سنتي آن گونه داشته اين

ر اين نظام، و حقوق مالكان هاي سنتي د تقريبا تمامي متن كتاب به نظام مالكيت معنوي، موضوع حمايت از دانش
گاه حفاظت از تنوع زيستي  ي جاي دانش اختصاص دارد، و برخالف تيتر آن، در كتاب هيچ بحث مشخصي در زمينه

ـ خريدار كتاب، به احتمال زياد آن را براي . هاي محلي و بومي نشده است در جامعه هـايي از زنـدگي    تن مصـداق فاي
ي مالكيت معنـوي،   هاي طوالني درباره پردازي اما به جاي آن، جمله  است،  كردههماهنگ با محيط زيست بوميان تهيه 

در واقع، بهتر بود كـه نـام   . بيند ها مي هاي صنعتي و مانند اين قراردادهاي ناظر بر اين امر، ثبت اختراعات، ثبت نشان
دوبار در تيتـر  » تنوع زيستي«رت بود، و عبا مي» هاي عملي حمايت از دانش بومي و سنتي مروري بر راه«كتاب، فقط 
رسد كه گنجاندن اين عبارت در عنوان كتابي كه براي سازمان حفاظت محيط زيست تهيـه   به نظر مي. شد تكرار نمي

با عضويت رسمي ايران : به آن اشاره كرده است 192ي  شده، در واكنش به موضوعي باشد، كه گردآورنده در صفحه
در ايـران شـكل   » شواري عالي همـاهنگي مالكيـت فرعـي   «، 1380گي از اواخر سال در سازمان جهاني مالكيت فرهن

  ».در تركيب شوراي مذكور، نقش سازمان حفاظت محيط زيست ناديده گرفته شده است«گرفته است، اما 
هاي زندگي بومي بـر حفـظ    هاي سنتي يا شيوه مشخص و مستدل، از موثر بودن دانش يدر هيچ جاي كتاب، مثال

هاي بومي، به نوعي  هاي قديم يا همان دانش هدف دانش«كه  هايي مانند اين گويي شود، اما كلي يستي ديده نميتنوع ز
) 183ص(»ي خردورزانه ميان انسان و طبيعت بوده تا نه به نابودي طبيعت و نه به هالكت انسان بيانجامد تنظيم رابطه

هـاي انسـاني در حفـظ يـا      ي نقـش جامعـه   مطالبي در زمينه ي دريافت ي كه تشنهي خواننده. خورد چشم مي به فراوان
ي ايـن كتـاب، چيـزي     كننـده  هاي طـوالني و نثـر كسـل    باشد، با خواندن پاراگراف) تنوع زيستي(گونگي  نابودي زي

هاي بومي، به  مثال گاه، تعريف گردآورنده از دانش .بيند آوري را مي هاي شگفت گيري نتيجهاما در عوض، . يابد درنمي
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حـاوي اصـول   ] بـرخالف دانـش و صـنعت امـروزين    [هاي بـومي   دانش«: شود دشمني با دانش امروزين نزديك مي
 ».بوده و كليد حـل بحـران را در اختيـار دارنـد    ] هاي تجديدپذير ي استفاده از انرژي در زمينه[راهنماي بسيار دقيقي 

  .ر نشده استدر اين مورد هم مانند بسياري موارد ديگر، هيچ مصداقي ذك) 192ص(
ي ديگـر   واقعيت اين است كه انسان از هزاران سال پيش ـ از آن زمان كه راه خود را از تمامي موجـودات زنـده   

تنوع كردن  دانسته و ندانسته در جهت نابود ـ  جدا كرد و با استفاده از ابزار و آتش، به رودررويي با طبيعت پرداخت
زاده، انتشارات  ي عبدالحسين وهاب ترجمه( تنوع حياتر كتاب باارزش ، دادوارد ويلسون. زيستي گام برداشته است
مريكا، آي  سال پيش به قاره هزار 12تا  11پوستان قديم در  كند كه ورود سرخ بيان مي) 1384جهاد دانشگاهي مشهد، 

 1000حـدود سـال   هاي بزرگ پستاندار و پرنده شد، يا ورود انسان به زالندنو در  سبب نابودي شمار زيادي از گونه
سال پيش از اندونزي وارد آن هزار  3د، و بوميان استراليا كه در حدود گردي موآي بزرگ  ميالدي، باعث نابودي پرنده

ايـن نيـز واقعيـت دارد كـه     , البته). 284تا  289 صص(اند  قاره شدند، عامل نابودي تعدادي از پستانداران بزرگ بوده
هـا، رونـد    هاي طبيعـي و بـه مالكيـت درآوردن آن    با تصرف عرصه گذشتهدو قرن دارانه، در يكي  سودجويي سرمايه

حتا در كتاب مورد بحث مـا  . هاي پيش قابل مقايسه نيست ها را شدتي باورنكردني بخشيده كه با دوران نابودي گونه
... داري ين سـرمايه در نظـام نـو  ... « : ، در يكي دو جمله به اين موضوع اشاره شده است)تنوع زيستي و دانش سنتي(

بر روح بسنده كردن به كم و تضمين آينـده  ... گيري از ابزارهايي چون تبليغات خُردنگري و سودجويي فردي، با بهره
  )191ص( ».غلبه كرده است
تر جاهايي كـه بـه آن اشـاره شـده،      كه در اين كتاب، موضوع تنوع زيستي اصال طرح نشده يا در بيش خالصه آن

وار  كتاب، به شـكلي نمونـه  . هاي علمي و تاريخي طرح شده است ط با محبث اصلي كتاب و واقعيترب ربط يا بي كم
(typic) هـاي   كار بـردن مكـرر عبـارت    نمايد كه با به هاي دولتي ايراني مي سازي سفارشي به سبك سازمان يك كتاب

آيند مـذاق ايـن    ي خوشي ـ نسخه...و بندي نگري، مدل سازي، جامع سازمان ملل پسندانه ـ مانند توانمندسازي، ظرفيت 
  .تشكيالت مدافع نظام اقتصادي غالب جهان فراهم ساخته است

فقط براي مثال نگاه كنيد به پاراگراف (كننده و در بسياري موارد نامفهوم است  تر جاها خسته زيان كتاب، در بيش
ها را چندبار بخوانيد و ببينيـد   آنو  211پاراگراف دوم ص 175، پاراگراف آخر ص74، پاراگراف اول ص22دوم ص

هـا خـارج از    هاي اماليي، انشايي و تايپي پرشمار است كـه ذكـر آن   چنين داراي غلط كتاب، هم!) يابيد؟ چيزي درمي
  .حوصله است

  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85، آبان و آذر 15ي  ، سال سوم، شمارهنقدنو ي نامه تر در ماه ــ اين مقاله پيش

هاي عملي حمايت از دانش بومي و سنتي به منظور حفاظـت از تنـوع    مروري بر راه: عنوان فرعي كتاب عبارت است از. 1
  پناهي مصطفي اثر .زيستي


