
مقدمه 
در سال ١٩٩٨، جغرافى دانان كارگاهى با هدف بررسى 
تأثيرات ساج (GIS) از نقطه نظر قدرت و مشاركت در 
شهر دورام (Durham) ترتيب دادند. نويسندگان مقالۀ 

معروفى كه در پى برگزاری اين كارگاه منتشر شد، خواستار 
توجه به خطرات نهفته در به تصوير كشيدن دانش محلى 

و عرضۀ آن برای استفادۀ عموم، بدون حصول اطمينان 
از وجود كنترل كافى بر فرايند مذكور و دستاوردهای آن 

توسط متوليان مشروع دانش فوق، شدند. مقاله مزبور 
«ساج: يک فرصت يا جمع اضداد؟» نام داشت و توسط 

Abbot و ديگران تهيه شده بود. 

از آن زمان، فناوری های اطالعات فضايى و دستاوردهای 
آن به طور فزاينده در دسترس عموم قرار گرفته است. 

مجريان، محققان و فعاالن در نقاط مختلف جهان، 
دامنه ای از رويكرد ها و روش های مرتبط را ايجاد كرده 

و مورد آزمايش قرار داده اند كه منجر به نوآوری های 
بسياری در آنچه امروز ساج مشاركتى (PGIS) خوانده 

مى شود، شده است. 

يادگيری و عمل مشاركتى (PLA) و ارزيابى روستايى 
مشاركتى (PRA) مبنای ساجم (PGIS) را تشكيل 

مى دهند. ساجم (PGIS) مركب از به تصوير كشيدن 

اطالعات از راه نقشه كشى مشاركتى، فناوری های اطالعات 
فضايى، ارتباطات و پشتيبانى مى باشد. اين روش دارای 
اشكال زيادی بوده و با تنش ها و مشكالت و همچنين 

دوراهى ميان معيار سازی در برابر خالقيت، سرعت 
در برابر كيفيت، استفاده از منابع مالى اهداكنندگان 

در برابر بهره گيری از مشاركت اعضای جوامع محلى و 
توانمند سازی آنها روبروست. Fox و ديگران پس از يک 
تحقيق دوساله دربارۀ نقشه كشى مشاركتى در آسيا به 

اين نتيجه رسيده اند كه: فناوری اطالعات فضايى گفتگو 
دربارۀ اراضى و منابع، «معنای دانش جغرافيايى، شيوۀ كار 

نقشه برداران و متخصصان حقوقى و در آخر معنای واژۀ 
فضا را دگرگون مى سازد». 

در مقاله فوق همچنين به اين نكته اشاره شده كه «جوامع 
فاقد نقشه متضرر خواهند شد، چرا كه امروزه قدرت و 
حقوق به طور فزاينده در چارچوب های فضايى تعريف 

مى شود» (Fox، ٢٠٠٥). در اين مقاله نتيجه گيری 
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اخالقيات عملى براى مجريان، تسهيلگران، رابطان فنى و 

(PGIS) محققان ساجم

Giacomo Rambaldi, Robert Chambers, Mike McCall, Jefferson Fox

«مجريان، محققان و فعاالن در نقاط مختلف جهان دامنه اى 
از رويكرد ها و روش هاى مرتبط را ايجاد كرده و مورد آزمايش 

قرار داده اند كه منجر به نوآورى هاى بسيارى در آنچه امروز ساجم 
(PGIS) خوانده مى شود، شده است.»
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شده كه امروزه تهيۀ نقشه به يک ضرورت تبديل شده 
است، چرا كه قرار نداشتن بر روی نقشه به معنای عدم 
اثبات وجود و مالكيت زمين و منابع مى باشد. البته در 

كنار اين موضوع بايد به لزوم ايجاد شفافيت در خصوص 
پيامدهای خواسته و ناخواستۀ نقشه برداری نيز توجه شود 

 Alwin Warren همانگونه كه .(و ديگران، ٢٠٠٥ Fox)
(٢٠٠٤) مى گويد، «هر نقشه، از محيط سياسى و فرهنگى 

كه در آن مورد استفاده قرار مى گيرد تفكيک ناپذير 
است.» 

 (PRA) در دهه ١٩٩٠، ارزيابى روستايى مشاركتى

به سرعت گسترش يافت و متعاقباًً مورد سوء استفاده 
گسترده قرار گرفت— بويژه زمانى كه اهدا كنندگان مالى 
شروع به درخواست پروژه های ارزيابى روستايى مشاركتى 
دارای مقياس بزرگ كردند. نقشه كشى مشاركتى بيش از 

ساير روش ها، چه در زمينۀ مديريت منابع طبيعى و چه در 
حوزه های ديگر، شاهد رشد و استفاده گسترده بوده است 

(McCall، ٢٠٠٦). با استفاده از نقشه برداری به عنوان 
يک عنصر، امروزه شاهد تكثرگرايى و خالقيتى تازه در 

تركيب عناصر مختلف با هدف ايجاد روش های مشاركتى 
مختلف هستيم. وسايل و ابزار نقشه برداری و سبک و 

شيوه تسهيلگری در خصوص اينكه چه كسى در فعاليت 
شركت كند، بر اجزای فعاليت، ماهيت دستاوردها و روابط 

قدرتى تأثير گذار مى باشند. مسائل زيادی به رفتار و 
رويكرد تسهيلگران و كنترل كنندگان پروژه بستگى دارد. 

مسير اجرای مطلوب 
به نظر مى رسد ما هيجانى غير قابل توقف برای 
زمين- مرجع كردن جهان فيزيكى، بيولوژيكى و 

اجتماعى- اقتصادی (geo-referenced) خود و در 
دسترس عموم قرار دادن اطالعات مربوط به آنها داريم. 

امروزه نوآوری های جذاب در اين زمينه (مانند سايت 
اينترنتى Google Earth) برای كسانى كه به اينترنت 
يا فناوری های اطالعاتى فضايى مدرن دسترسى دارند 
قابل استفاده است. در همين حال، پيمان بين المللى 

اخير دربارۀ پاسداری از ميراث فرهنگى نا ملموس١ كه از 
ثبت ميراث مذكور حمايت مى كند، موضوعات اخالقى 
مهمى را برای كسانى كه در زمين- مرجع كردن دانش 

و ارزش های جوامع نقش دارند مطرح مى كند. الزمۀ 
تحقق اجرای مطلوب ساجم (PGIS) توجه به موضوعات 
مربوط به توانمند سازی، مالكيت و بهره برداری از منابع 

و همچنين مجريان و مالكان فرايند است (نمونه ١). 
در صورت وجود توجه كافى از سوی رابطان فنى پروژه، 

موضوعات مربوط به مجريان و مالكان پروژه ممكن است 
در برگيرندۀ رويكردها و رفتارهای مناسب در شرايط كلى 

اجرای مطلوب باشد. 

نقشه كشى مشاركتى 
با هدف ايجاد تغيير 

مطلوب: بخش هايى از 
سخنرانى

 Robert Chambers 
در كنفرانس

كنوانسيون يونسكو در زمينۀ پاسداری از ميراث فرهنگى ناملموس در ١٧ اكتبر سال ٢٠٠٣   ١
در پاريس به امضاء رسيده و از تاريخ ٢٠ آوريل ٢٠٠٦ پس از تصويب توسط سى دولت به 

اجرا گذاشته شد. سايت زير را ببينيد:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf 
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راهنمای اجرای مطلوب و اخالقيات 
(PGIS) مربوط به ساجم

فناوری اطالعات فضايى در شرايط مشاركتى، ممكن است 
در سطح جامعۀ محلى توسط اعضای جامعه، رابطان فنى 
(تسهيلگران، مجريان و فعاالن) و محققان مورد استفاده 

قرار گيرد. همچنين امكان دارد اين فناوری در سطح 
جامعه محلى توسط كارگران محلى، فعاالن، دانشمندان علوم 

اجتماعى، مردم شناسان، طرفداران محيط زيست و افراد 
ديگری كه مهارت های مربوطه را كسب كرده يا مى توانند 

با افراد دارای اين مهارت همكاری كنند، مورد استفاده 

قرار گيرد. راه ديگر آن است كه فناوری اطالعات فضايى 
توسط متخصصان فناوری اطالعات عالقه مند به نقشه برداری 
اجتماعى، فرهنگى و بيوفيزيكى اراضى بومى، كه مى توانند با 
متخصصان علوم اجتماعى و محيط زيست تشكيل تيم دهند، 

در سطح جامعۀ محلى معرفى شود. 

هر فرهنگ و حرفه ای دارای اخالقيات خاص خود است. 
از آنجا كه ساجم (PGIS) فعاليتى است كه با فرهنگ ها 

و حرفه های مختلف سر و كار دارد، بايد مجموعه ای از 
مالحظات اخالقى را در برگيرد. هدف اين بخش عرضه 

دستورالعمل های كلى برای رعايت اخالقيات توسط 

گردآوری پرسش های «چه كسى» و «متعلق به چه كسى» (منابع مختلف) نمونه ١: 

 مرحله ١: برنامه ريزی 

چه كسانى در پروژه شركت مى كنند؟ 
چه كسى شركت كنندگان را تعيين مى كند؟ 

چه كسى در نقشه برداری مربوط به چه كسى شركت مى كند؟ 
... و چه كسى شركت نمى كند؟ 

چه كسى مشكالت را شناسايى مى كند؟ 
مشكالت چه كسى؟ 

پرسش های چه كسى؟
نظر چه كسى؟ 

... و مشكالت، پرسش ها و نظرهای چه كسى به حساب نمى آيد؟ 

 مرحله ٢: فرايند نقشه كشى

عقيده چه كسى به حساب مى آيد؟ چه كسى فرايند را 
كنترل مى كند؟ 

چه كسى تصميم مى گيرد كه چه چيزی مهم است؟ 
چه كسى در مورد اينكه چه مواردی بايد در نقشه منعكس شوند 

تصميم مى گيرد و چه كسى بايد در اين مورد تصميم بگيرد؟ 
چه كسى دارای دسترسى بصری و لمسى است؟ 
چه كسى استفاده از اطالعات را كنترل مى كند؟ 

چه كسى در حاشيه قرار دارد؟ 
واقعيت از ديد چه كسى؟ و چه كسى آن را درک مى كند؟ 

واقعيت از ديد چه كسى بيان مى شود؟ 
دانش، طبقه بندی و برداشت های چه كسى؟ 

حقيقت و منطق چه كسى؟ 
حس فضايى و بينش مرزی چه كسى (در صورت وجود)؟ 

زبان فضايى (بصری) چه كسى؟
راهنمای نقشه چه كسى؟ 

چه كسى مطلع مى شود كه چه چيزی بر روی نقشه قرار دارد؟ 
(شفافيت)

چه كسى خروجى فيزيكى پروژه را درک مى كند؟ و چه كسى 
آنرا درک نمى كند؟ 

واقعيت چه كسى در نظر گرفته نمى شود؟ 

 مرحله ٣: كنترل، آشكار سازی و عرضه اطالعات 
به دست آمده 

چه كسى مالک خروجى پروژه است؟ 
چه كسى مالک نقشه (ها) است؟ 

چه كسى مالک اطالعات به دست آمده است؟ 
چه چيزی در اختيار كسانى كه اطالعات را توليد و دانش خود را 

مبادله كرده اند قرار مى گيرد؟ 
چه كسى خروجى فيزيكى را نگهداری كرده و به روز سازی 

منظم آنرا بر عهده مى گيرد؟ 
تحليل و استفاده چه كسى؟ 

چه كسى اطالعات فضايى جمع آوری شده را تحليل مى كند؟ 
چه كسى به اطالعات دسترسى دارد و چرا؟ 

چه كسى از آن استفاده خواهد كرد و برای چه هدفى؟ 
و چه كسى نمى تواند به اطالعات دسترسى داشته و از آن 

استفاده كند؟ 

 در آخر...

چه چيزی تغيير كرده است؟ چه كسى از تغييرات سود 
مى برد؟ بهای اين تغيير را چه كسى پرداخت مى كند؟

چه كسى برنده و چه كسى بازنده است؟ 
چه كسى توانمند شده و چه كسى تضعيف مى شود؟ 
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مجريان ساجم (PGIS) است. اين دستورالعمل ها جامع 
و دقيق نيستند، چرا كه هر فرهنگ و موقعيت دارای 

ضروريات اخالقى خاص خود است. اين وظيفه افراد دخيل 
در اجرای ساجم (PGIS) است تا بهترين قضاوت ممكن 

در اين زمينه را به منظور اجرای مطلوب اين روش انجام 
دهند. دستورالعمل های كلى كه بايد تحت هر شرايط در 

نظر گرفته شوند از قرار زير اند: 

برخورد صادقانه داشته باشيد 
از همان ابتدای كار و همچنين طى انجام مراحل مختلف 

كار، صداقت داشته باشيد. مجريان بايد به طور واضح 
و به زبان محلى نقاط قوت و ضعف توانايى خود را در 
تأثير گذاری بر دستاوردها برای اعضای جامعۀ محلى 

 ،(PGIS) توضيح دهند. ضمن توصيف فوايد بالقوۀ ساجم
نبايد هيچگونه ادعايى در خصوص نتايجى كه تحقق آنها 

خارج از توانايى تسهيلگران يا سازمان های آنان است 
مطرح گردد. 

هدف: كدام هدف؟ هدف چه كسى؟ 
در بيان اهداف پروژه با قطعيت و روشنى عمل كنيد. چرا 
افراد در پروژه شركت مى كنند؟ قبل از شروع كار، اهداف 
فرايند ساجم (PGIS) و انتظاراتى را كه هريک از گروه ها 

مى توانند از آن داشته باشد، بيان كنيد. 

رضايت آگاهانۀ اعضای جامعۀ محلى را 
به دست آوريد

مانند هر تحقيق ديگری، مشاركت افراد بايد به صورت 
داوطلبانه باشد. به منظور آن كه مشاركت داوطلبانه 

باشد، شركت كنندگان بايد بدانند چه نوع نقشه ای قرار 
است توليد شود (مطلوب آن است كه نمونه ای به آنها 
نشان داده شود)، چه نوع اطالعاتى بر روی نقشه قرار 

خواهد گرفت و اينكه در دسترس عموم قرار گرفتن نقشه 
چه پيامد هايى در پى خواهد داشت. افراد بايد با موافقت 

خود در پروژه مشاركت كرده و هر زمان نيز كه مايل 
باشند از ادامه كار انصراف دهند. به دست آوردن رضايت 

آگاهانۀ افراد بايد قبل از شروع كار صورت گيرد. 

سعى كنيد اين نكته را درک كنيد كه شما در حال 
كار با جوامع مورد تبعيض واقع شده از نظر 

اجتماعى هستيد و حضور شما از نظر سياسى بى 
طرفانه تلقى نمى شود 

ساجم هميشه فرايندی سياسى است و بنابراين به احتمال 
زياد از نقطه نظر موضوعات پيچيده ای مانند اينكه چه 
كسى در نتيجۀ آن تقويت يا تضعيف شود، پيامدهای 

ناخواسته ای برای جوامعى كه شما با آنها كار مى كنيد 
به همراه خواهد داشت. به اين نكته توجه داشته باشيد 

كه واكنش جوامع مورد تبعيض واقع شده تا حدود زيادی 
وابسته به شرايط و غير قابل پيش بينى است. 

از ايجاد انتظارات غير واقعى خود داری كنيد 
كليۀ فرايند های تحليلى كه توسط عوامل خارج از 

پرسش های مهم 
«چه كسى؟» و «متعلق به 

چه كسى؟»
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جامعه محلى صورت مى گيرد، احتمال ايجاد انتظاراتى را 
در جوامع مذكور به همراه دارد، حتى اگر عوامل مزبور بر 

اين نكته تأكيد كنند كه نمى توانند توقعات آنان را برآورده 
كنند. چنين وضعيتى معموالًً نا اميدی و سرخوردگى اعضای 
جوامع محلى را در پى خواهد داشت. بررسى انتظارات محلى 
و گفتگو درباره اهداف پروژه مى تواند خطر به وجود آمدن 

انتظارات غير واقعى را كاهش دهد. 

به وقت ديگران اهميت دهيد 
بر خالف تصور رايج، وقت افراد فقير بسيار با ارزش است، 

بويژه در مواقع خاص از سال (مانند زمان كاشت و برداشت 
محصول). روستاييان غالبًا مودب و مهمان نواز هستند و 
به افراد غير بومى احترام مى گذارند. آنها بعضى مواقع از 

خودگذشتگى هايى مى كنند كه افراد غير بومى متوجه آن 
نمى شوند. به طور مثال از دست دادن يک روز كاری در 

فصل برداشت ممكن است هزينه سنگينى برای روستاييان 
در پى داشته باشد. 

شتاب نكنيد
اين حقيقت را بپذيريد كه فعاليت های مشاركتى نيازمند 

زمان است و معموالًً به كندی پيش مى رود. به عامل زمان 
در برنامه ريزی خود توجه كنيد. 

از سرمايۀ زمان و منابع برای ايجاد اعتماد استفاده كنيد
اعتماد ميان افراد متعلق به جامعۀ محلى و افراد خارج از آن 
(رابطان فنى) پايه و اساس اجرای مطلوب ساجم (PGIS) را 

تشكيل مى دهد. 

از قرار دادن افراد در معرض خطر خودداری كنيد
در يكى از كشورهای جنوب شرق آسيا، روستاييانى كه 

در حال تهيۀ يک مدل سه بعدی از منطقه بودند به 
مخفيگاه گروه های شورشى برخورد كردند كه اين امر آنان 
را در معرض خطر مستقيم قرار داد. در كشور اندونزی نيز، 

روستاييانى كه به مستند سازی قطع درختان توسط اعضای 
جامعه اقدام كرده بودند، توسط مقامات دولتى به ارتكاب 

اعمال غير قانونى متهم شدند. 

انعطاف پذير باشيد 
عليرغم ضرورت داشتن چشم انداز دراز مدت، رويكرد 

اتخاذ شده بايد انعطاف پذير، قابل تطبيق و بدون 
تعصب نسبت به اهداف اوليه باشد (مشاركت عبارت 
است از يادگيری دوطرفه ميان چندين مجموعه از 

متخصصان، دانشمندان، سازمان های غير دولتى و اعضای 
جامعه مدنى). 

سعى كنيد از انواعى از فناوری های اطالعاتى فضايى 
استفاده كنيد كه افراد محلى (يا رابطان فنى محلى) 

قادر باشند پس از آموزش كافى آنها را فرا گيرند 
استفاده از ساج (GIS) اجباری نيست، بلكه يک انتخاب 

است. با پيچيده تر شدن فناوری، امكان دسترسى 
جوامع محلى به آن كاهش مى يابد (Fox، ٢٠٠٥). از 
خود بپرسيد: آيا استفاده از ساج (GIS) واقعاًً ضروری 
است؟ آيا ساج (GIS) نتيجه ای در برخواهد داشت كه 

از طريق ديگر راه های نقشه برداری مشاركتى قابل 
دستيابى نيست؟ 

از فناوری های اطالعاتى فضايى استفاده كنيد كه با 
شرايط محيطى و ظرفيت های انسانى قابل تطبيق باشد 

فناوری اطالعات فضايى مناسب را با هدف امكان دسترسى 
برابر توسط حداقل برخى از شركت كنندگان يا رابطان 

منتخب جامعۀ محلى انتخاب كنيد.

از مرز بندی خود داری كنيد، مگر آنكه اين كار بخشى 
از اهداف پروژه باشد

مرزها ممكن است انعطاف پذير، فصلى، نامشخص، دارای 
تداخل با يكديگر يا متحرک باشند (به مثال McCall در 

همين نشريه در مورد اين موضوع توجه كنيد). مشخص كردن 
مرزها در نقشه— مگر در مواردی كه به طور خاص مورد 

درخواست اعضای جوامع محلى بوده باشد— مى تواند باعث 
بروز اختالفات نهفته شود. 
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استنباط محلى از فضا را به نام دقت قربانى نكنيد
دقت اطالعات فضايى امری نسبى است و تنها زمانى دارای 
ارزش است كه اطالعات بسيار جزئى دربارۀ مرزها و مناطق 

مختلف مورد نياز باشد. در اغلب موارد، تأكيد پروژه های 
نقشه برداری بيشتر بر  اندازه گيری دقيق قرار دارد تا يافتن 

پديده های فضايى كه مردم واقعًا با آن سروكار دارند. به طور 
مثال، بهتر است بيشتر به درک چگونگى تداخل مالكيت 

سنتى اراضى توجه شود تا  اندازه گيری دقيق مرز بندی های 
مبتنى بر داوری بر حسب متر يا سانتى متر. 

از تكرار فعاليت ها خودداری كنيد
گفته مى شود برخى از روستاهای ماالوی توسط پروژه های 

PRA «بمباران» شده است و اين درحالى است كه روستاهای 
دور افتاده تر هرگز موضوع اينگونه پروژه ها نبوده اند. ممكن 

است افراد خارج از جامعۀ محلى بارها از يک منطقه نقشه 
تهيه كرده و آنها را با خود ببرند. 

از ايجاد تنش يا خشونت در جامعۀ محلى خودداری كنيد
يكى از نمونه های اين حالت تنبيه زنانى است كه در 

فعاليت های مربوط به پروژه شركت داشته اند توسط شوهران 
آنها، پس از آن كه افراد غير بومى (مجری پروژه) جامعۀ محلى 

را ترک مى كنند. اين اتفاق ممكن است نه فقط برای زنان، 
بلكه ديگر گروه های زير دست و محروم جامعه رخ دهد. 

به ارزش ها، نيازها و موضوعات محلى اولويت دهيد
نمونۀ اين مورد زمانى است كه انجام اقداماتى مشخص 

برای به نتيجه رساندن يک پژوهش الزم است، اما لزوماًًً در 
راستای نيازهای خاص جامعۀ محلى نيست. اين دوگانگى 

ممكن است در مورد همۀ برنامه های مشاركتى صادق 
باشد زيرا مهمترين اولويت اين پروژه ها دستاوردهای پروژه 

و يا توانمند سازی جامعۀ محلى است. در اينگونه موارد، 
رويكرد اخالقى يافتن اقداماتى جايگزين است كه نيازهای 

جامعه محلى را نيز برآورده سازند. افراد محلى و جوامع آنها 
مسئول يا شريک برنامه های مشاركتى هستند، نه مفعول 

آن. از اين رو، برنامه های ساجم (PGIS) بايد در جامعۀ محلى 
ريشه داشته باشد نه خارج از آن. بنابراين، مشاركت در 

تعيين هدف پروژه بسيار ضروری است. 

يادگيری مفاهيم فضايى و توليد اطالعات توسط 
افراد محلى را ترغيب كنيد نه صرفا استخراج داده ها 

توسط آنها برای تحليل و تفسير توسط متخصصان 
(غير بومى) پروژه 

از استخراج يا به دست آوردن اطالعات صرفا برای استفاده 
توسط متخصصان غير بومى پروژه خودداری كنيد. اگر هدف 
پروژه فقط تحقيق است، در اين مورد با اعضای جامعۀ محلى 

صادقانه برخورد كنيد و در پى كسب اجازه از آنان برای اجرای 
پروژه باشيد و حداكثر سعى خود را بكنيد تا پروژه برای همه 

سودآور باشد. اين موضوع در خصوص اطالعات محلى دارای 
ارزش اقتصادی از اهميت ويژه ای برخوردار است. 

پيشرفت كار در 
كنفرانس: فليپ چارت 
 Robert Chambers

درباره ی رفتار و 
رويكرد ها
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تمركز فعاليت های خود را بر مديريت فنى و دانش 
فضايى محلى و بومى قرار دهيد 

عالوه بر اين موارد، به دانش محلى توجه كرده و در پى درک 
فرهنگ، جامعه، شناخت فضايى، و معيشت، منابع، خطرات و 

گزينه های محلى و... باشيد. 

به استفاده از نام های محلى اولويت دهيد
هدف از اين كار حصول اطمينان از درک نقشه و مالكيت آن 

توسط جامعۀ محلى و تسهيل ارتباط ميان اعضای جامعۀ محلى 
و افراد غير بومى است. 

نقشه برداری و نقشه ابزارند نه هدف 
اطالعات فضايى و نقشه های توليد شده درسطح محلى، 

محصوالت بال فصل يک فرايند درازمدت و سازمان يافته اند 
كه در آن مديريت اطالعات فضايى با شبكه سازی و 
ارتباطات تلفيق مى شود (به طور مثال حمايتگری). 

از مالكيت جامعۀ محلى بر محصول پروژه اطمينان 
حاصل كنيد

از اين امر اطمينان حاصل كنيد كه محصول فيزيكى پروژه 
نقشه كشى مشاركتى نزد كسانى كه آنرا توليد كرده اند و 
بويژه مرجع مورد اعتماد جامعۀ محلى باقى مى ماند. دور 

كردن محصول كار از جامعۀ محلى حتى برای مدتى كوتاه 
حركتى است كه منجر به تضعيف جامعۀ محلى مى شود. 
تهيه نسخه های مشابه از دستاوردهای توليد شده توسط 
جامعۀ محلى نيازمند صرف وقت بيشتر در روستا، تالش 

اضافه و منابع مالى بيشتر مى باشد. انجام اين عمل كه 
منجر به افزايش كيفيت اجرای پروژه نيز مى شود، نيازمند 

صرف زمان و هزينۀ بيشتر است، اما باعث تضمين اين نكته 
مى گردد كه كسانى كه اطالعات فضايى را توليد كرده اند از 

حق معنوی و نتايج تالش خود محروم نمى شوند. 

اطمينان حاصل كنيد كه مالكيت معنوی به رسميت 
شناخته مى شود 

اطمينان حاصل كنيد كه تعداد كافى از نسخه های 

كامل نقشه ها و عكس های هوايى و ماهواره ای 
يادداشت گذاری شده و/ يا مجموعه های اطالعات 

ديجيتالى نزد اعضای جامعۀ محلى كه دانش فضايى خود 
را در اختيار شما قرار داده اند باقى مى ماند. در صورت 

كسب اجازه توسط اعضای جامعۀ محلى، شما نيز— 
به عنوان رابط فناوری— مى توانيد برخى از نقشه ها يا 

مجموعه اطالعات را نزد خود نگاه داريد. 

آمادۀ روبرو شدن با واقعيات جديد حاصل از انجام 
فرايند باشيد 

به تصوير كشيدن و زمين- مرجع كردن دانش محلى مى تواند 
باعث تغيير تصور فضايى جامعۀ محلى و ديگر كسانى شود 
كه در آينده از نقشه ها استفاده خواهند كرد. اين تغييرات 
مى تواند بر روابط قدرتى و سلسله مراتب، تأثير گذاشته و 

اختالفات جديدی را ايجاد كند يا به اختالفات قديمى دامن 

ادامۀ بحث بر پايۀ 
پرسش های مهم مطرح 
شده، ادامۀ بحث دربارۀ 

اخالقيات

Johan M
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زند. به همين منظور بايد از پيش آماده روبرو شدن با چنين 
وضعيتى بود. 

به مشاهده فرايند بپردازيد 
اين كار باعث افزايش درک هر دو طرف از فرايند مى شود. 

به بررسى فرايند پرداخته و به طرح سؤاالتى در خصوص آن 
اقدام كنيد و در پى توضيح آنها باشيد. به طور مثال در بارۀ 

نتايج مثبت و منفى پروژه گفتگو كنيد. 

اطمينان حاصل كنيد كه خروجى های پروژه توسط 
همه كسانى كه در آن دخيل بوده اند قابل درک است 

هر نقشه بر اساس راهنمای آن تفسير مى شود. اطمينان 
حاصل كنيد كه راهنمای نقشه در مشورت با افراد محلى و 

رابطان فنى تهيه مى شود. 

اطمينان حاصل كنيد كه از دانش سنتى محافظت 
شده و حقوق مالكيت معنوی مربوط به آن در اختيار 

بيگانگان قرار نمى گيرد 
از پيش، مقتضيات مربوط به محرمانه بودن اطالعات 

فضايى را در نظر بگيريد. با افراد محلى در زمينۀ چگونگى 
استفاده، محافظت و عرضۀ داده های فضايى توليد شده 

طى فرايند نقشه برداری، مشورت كنيد. اقدامات الزم را 
برای حفاظت از اليه های اطالعاتى از پيش انجام دهيد. 

در صورت امكان، در جهت حفاظت قراردادی از 
دانش سنتى يا ايجاد حقوق قراردادی مربوط به 

اين دانش كه صاحبان آنرا به حفاظت و تقويت آن 
قادر سازد، تالش كنيد 

در برخى از كشورها، قوانين ويژه ای در زمينۀ حفاظت 
قراردادی دانش سنتى وضع شده است. در اين خصوص 

ممكن است عرضه كنندگان و استفاده كنندگان از 
اين دانش برای مقاصد خود نيازمند توافق قراردادی و/ 

يا ورود به نظام های مالكيت معنوی با هدف محافظت از 
 .(٢٠٠٦ ،WIPO) دانش سنتى باشند

از فرايند برای حمايت از جابه جايى اجباری افراد 
محلى استفاده نكنيد 

از افراد محلى يک منطقه نخواهيد كه دانش فضايى 
خود را به منظور تهيۀ نقشه در اختيار شما بگذارند؛ اگر 

مى دانيد كه اين كار موجب اخراج آنان از اراضى خود 
خواهد شد. در اغلب موارد، بايد از هرگونه فعاليت يا 

سكونت در مناطقى كه مشخص مى شود از نقطه نظر 
حفاظتى ارزشمند هستند، جلوگيری شود كه اين امر 

در عمل به معنای حمايت از بيرون راندن افراد محلى از 
اراضى خود است. 

از افراد محلى قدردانى كنيد 
در صورتى كه اعالم نام افراد محلى كه در تهيۀ نقشه 

همكاری كرده اند برای امنيت ايشان ضرری در پى نداشته 
باشد، با رضايت قبلى ايشان، اين كار را انجام دهيد. 

نقشه ها را بازبينى و اصالح كنيد
يک نقشه را نمى توان هيچگاه نهايى دانست. نقشه را 
نبايد مانند يک سنگ نوشته تلقى كرد. ضروری است 
كه هر نقشه همواره از جنبه های مختلف مورد بازبينى 

قرار گيرد. 

دستورالعمل های بين المللى پيمايش مانند نظام 
رفتاری AAA را بررسى كنيد 

اين كار به مردم شناسان يادآوری مى كند كه آنها نه تنها 
مسئول محتوای اطالعاتى نقشه ها، بلكه مسئول تأثيرات 

اجتماعى- فرهنگى و سياسى آنها هستند. 
 www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm

را ببينيد. 

به نظامنامه رفتاری ساج (GIS) توجه داشته باشيد 
اين نظامنامه حاوی دستورالعمل های الزم برای 

متخصصان ساج (GIS) است.
www.gisci.org/code_of _ethics.htm را ببينيد.
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شرايط غير قابل مذاكرۀ پيشنهادی برای 
قراردادها 

برخى از دستورالعمل های باال به رويكرد و رفتار اجرا كنندگان 
پروژه مربوط مى گردد. برخى ديگر نيز با امور مالى، منابع 

انسانى و زمان اجرای پروژه مرتبط اند. الزم است پيش 
شرط هايى به منظور اجرای مطلوب پروژه از ابتدا در طراحى 

پروژه و متعاقبًا در قرارداد مربوط به پروژه گنجانده شود. 

دربارۀ موارد غير قابل مذاكره، نظر های متفاوتى وجود دارد. 
برخى معتقدند نبايد هيچ مورد غير قابل مذاكره ای وجود 

داشته باشد، اما بايد اصولى در زمينۀ نحوۀ اجرای پروژه 
تدوين گردد. برخى ديگر، كه عده آنها بيش از كسانى است 
كه به نظريۀ پيشين معتقدند، بر اين باورند كه برخى شرايط 
آنقدر رايج هستند كه وجود موارد غير قابل مذاكره را ايجاب 

مى كنند تا از اين راه موقعيت مذاكره كنندگان تقويت 
شود— بويژه زمانى كه پای منافع قوی در ميان باشد. با در 

نظر گرفتن اين شرايط، موارد زير به عنوان موارد غير قابل 
مذاكره پيشنهاد مى شوند. رابطان فنى مى توانند در هنگام 

مذاكره دربارۀ قراردادهای مربوط به اجرای پروژه هايى كه 
دارای بخش ساجم (PGIS) هستند اين موارد را پيش روی 
سازمان های اهدا كننده و وام دهنده قرار دهند. اين موارد 

بايد متعاقبًا در متن قرارداد گنجانده شوند. 
 آموزش تسهيلگران بايد شامل آموزش در زمينۀ رفتار و 
رويكرد شخصى، اخالقيات مربوط به ساجم (PGIS) و 

ايجاد اعتماد باشد.
 پروژه های ساجم (PGIS) نبايد دارای اهداف زمانى 

در زمينۀ پرداخت ها يا پوشش باشد، مگر آنكه اين كار 
برای حفاظت از حقوق افراد آسيب پذير الزم باشد. 
مشاركت مطلوب به زمان نياز دارد. بايد اين امكان 

فراهم شود تا وجوه مصرف نشده در يک سال به سال 
بعد منتقل شوند. 

 ساجم بايد در مقياسى عملى و با سرعت مناسب اجرا 
شود تا به ويژگى مشاركتى پروژه لطمه ای وارد نشود.

 تحقيقات و ديگر فعاليت ها بايد با رضايت آگاهانۀ 
شركت كنندگان صورت گيرد. 

نتيجه گيری 
مقالۀ حاضر نتيجۀ بحث هايى است كه در اوايل و اواسط دهه 

١٩٩٠ آغاز شد. (Turnbull، ١٩٨٩؛
 Bondi & Domosh، ١٩٩٢؛ Wood، ١٩٩٢؛ 

Rundstrom، ١٩٩٥؛ ٢NCGIA Varenius، ١٩٩٦؛
Dunn، ١٩٩٧؛ Abbott، ١٩٩٨) بحث های مزبور در 

نتيجه رواج بيشتر استفاده از فناوری های اطالعات فضايى 
در برنامه های يادگيری و عمل مشاركتى اهميت بيشتری 

يافته است. در كنفرانس نقشه كشى برای تغيير در سال 
٢٠٠٦، نيز نياز به اخالقيات عملى و نظام نامۀ رفتاری ساجم 
(PGIS) به عنوان يک اولويت مطرح شد. موضوعات مربوط به 

اخالقيات ساجم (PGIS) از سالن های برگزاری كنفرانس 
فوق در كشور نايروبى (در سپتامبر ٢٠٠٥) به حيطه های 
گسترده تر مانند فضای مجازی اينترنتى كشيده شد و در 

مجمع آزاد فناوری ها و سامانه های مشاركتى اطالعات 
 .(www.ppgis.net) جغرافيايى مورد بررسى قرار گرفت

واكنش ها و نظرهای مربوط به اين مجمع به طور كامل مورد 
كنكاش قرار گرفته و دستورالعمل های به دست آمده از 

اين راه در اين مقاله عرضه شده اند. 

قدرت نقشه ها، فناوری اطالعات فضايى و فناوری های مدرن 
ارتباطى، احساس مسئوليت بيشتر كليه عامالن دخيل در 

اجرای ساجم (PGIS) را ايجاب مى كند. همانطور كه كاشف، 
زيست بوم شناس، فيلمساز و محقق معروف،

 Jacques-Yves Cousteau، مى گويد: 
«بدون وجود اخالقيات، همه چيز طوری بود كه گويى ما 
همگى مسافر يک اتوبوس بزرگ بدون راننده هستيم كه 

هر لحظه نيز بر سرعت آن افزوده مى شود و هيچ يک از ما 
نيز نمى دانيم اين اتوبوس به كجا مى رود.»

مركز ملى اطالعات و تحليل جغرافيايى (NCGIA) از برنامه ی پژوهشى مربوط به تاثيرات   ٢
اجتماعى نحوه ی نمايش اطالعات مربوط به مردمان، مكانها و محيط زيست در GIS حمايت 
 www.nciga.ucsb.edu/varenius/ppgis/papers/index.html .به عمل آورد

و www.ncgia.ucsb.edu/varenius/ppgis/ncgia.html را ببينيد.
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