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 1دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم  
 2محمد مهدی یوسفی
 3دکتر منصور وثوقی

         7/11/1393 تاریخ دریافت مقاله:
 23/2/1394 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ن در این تحقیق با روش میدانی به بررسی کاربرد دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستا
رستم پرداخته شده است. دراین تحقیق، مناطقی از بخش مرکزی شهرستان رستم انتخاب گردید و از 

انتخاب  تر در استفاده از جنگل و مرتع بودند،روستاهایی که دارای دانش بومی غنی بین آن مناطق نیز،
تخاب شدند. در این تحقیق از گیری گلوله برفی، افراد مورد مطالعه انگردیدند و از این میان با روش نمونه

های مشاهده مشارکتی، مشاهده آزاد و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در برخی موارد تکینیک
به ناچار، از اسناد نیز بهره برده شد. در این تحقیق مشخص شد که در منطقه مورد مطالعه از یک سو، با 

هایی که حاکمیت بومی و توسعه، دانش بومی در دورانتوجه به نظریه نوسازی مبنی بر مباینت دانش 
آمده است؛ بلکه از پایداری در داشته، نه تنها مباینتی  با آن نداشته و به عنوان یک مانع به حساب نمی

های مربوط به نوسازی که در کشور ما نمودش در توسعه نیز برخوردار بوده است. از سوی دیگر برنامه
جب تغییرات اساسی درساختارهای جامعه مورد مطالعه و نیز تقسیم کار کنشگران اصالحات ارضی بود، مو

-بردار و قشربندی آنان گردیده است و در پی آن، با تغییر جامعه و سبک زندگی در این جامعه، بهرهبهره

 این دانش روبه زوال است.  برداری از دانش بومی نیز رو به ضعف رفته و در حال حاضر،
بردار، دانش بومی، قشربندی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، نوسازی، کنشگران بهره ی:کلید واژگان

 جنگل و مرتع.

 

 

                                                 
 .شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزینامه کارشناسی ارشد در رشته جامعهبرگرفته از پایان.  1
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 مقدمه

های متعدد کشاورزی و دامداری و عرضه به جامعه و های جدید در زمینهبا وجود پیشرفت تکنولوژی
یری این تکنولوژی از اقبال چندانی ها درجوامع شهری، در روستاها و مناطق عشااستفاده از این تکنولوژی

در بررسی های به عمل آمده در نقاطی از دنیا چنین بر » در پذیرش از سوی مردم برخوردار نبوده است و
های موجود (، وتجربه98: 1376چمبرز، «)آیدکه علم ومعرفت دانشمندان غربی رو به تحلیل رفته استمی

رایه شده به جوامع روستایی، عموماً کاربرد قابل قبولی در بین های اآوریبیانگر این واقعیت است که فن
از آن جا که این تکنولوژی خارج از روستا به  روستاییان ندارند و از نرخ عدم پذیرش باالیی برخوردارند.

آید و ازنظرشرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی تفاوت زیادی با شرایط جامعه روستایی وجود می
ناپذیر است. به نظر ها اجتناب؛ از این رو پایین بودن نرخ پذیرش این تکنولوژی و ناکارایی ضمنی آندارد
های ارایه شده به جوامع روستایی، کاربردی فن آوری هایرسد برای افزایش کارایی و تقویت جنبهمی

 استفاده از دانش بومی این جوامع بتواند راهگشا باشد. 
که حاصل تجربیات چندهزار ساله است و در روند زمان با عمل به عنوان دانشی 1توجه به دانش بومی

آید. مصلحین روستایی به عنوان کسانی مهم به حساب میسرشته گردیده است؛ درتوسعه روستایی عاملی
 ریزی روستایی، جهت توسعه آن به اینکه در امر توسعه روستایی دخیل اند، اگر بتوانند در فرآیند برنامه

های مؤثری توانند گامدانش که ریشه در محل دارد و با ساختارهای روستا عجین است، توجه نمایند؛ می
توان به بهداشت و ها میهای مختلفی دارد. از این جنبهدر توسعه روستایی بردارند. دانش بومی جنبه

 ای اشاره کردغیر حرفهشناسی، دامداری و کشاورزی، صنعت و حرفه و امور درمان، گیاه پزشکی، زبان
 (.23: 1390)یوسفی، 

ها های خاصی در خصوص شناخت و نحوه استفاده از این جنبهمردم  بومی از استعدادها و توانایی
توان می :اند. به عنوان مثالبرخوردارند و این دانش را طی سالیان دراز و با آزمایش عملی به دست آورده

 ها و مراتع نام برد. لاز دانش مردم در استفاده از جنگ
های استفاده مردم بخش مرکزی شهرستان رستم در این تحقیق، هدف کلی، آشنایی با نحوه و عرصه

یابی به این هدف، بایستی اهداف استان فارس از جنگل و مرتع در دانش بومی آنان است. که برای دست
 تری را نیز مورد بررسی قرار داد که به شرح زیر است:جزئی
سابقه دانش  ها، بررسیررسی دانش بومی از منظر اندیشمندان این دانش در ابعاد مفهوم و ویژگیب

بومی استفاده از جنگل و مرتع، بررسی دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در منطقه مورد مطالعه و 
 شود که: سؤاالتی این چنینی به ذهن متبادر می

 دانش بومی چیست و مشخصات آن کدامند؟

                                                 
  Indigenous Knowledge 1. 
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 هایی ازدانش بومی در زمینه جنگل و مرتع دربخش مرکزی شهرستان رستم  وجود دارد؟چه عرصه
های نوسازی چه تأثیر یا تأثیراتی بر دانش بومی جنگل و مرتع و ساخت جامعه مورد مطالعه برنامه

 برداران از جنگل و مرتع گذاشته است؟ بهره
ه نوسازی، به دانش بومی به عنوان یک مانع با توجه به نظری 1960و  1950های در طول دهه

این نظریه، با پیروی از الگوهای دوتایی پارسنز، یکی از  نگریستند. درناکارآمد و مطلق برای توسعه می
است، که معتقد است هر چه سنتی است با نوآوری و تجدد « مدرن -سنت»بندی این مقوالت تقسیم

ای به عنوان یک منبع اساسی با ارزشی به به طور فزاینده مباین است. اما در حال حاضر دانش بومی
های بزرگ توسعه توسط رسمیت شناخته شده است. در واقع این دانش به عنوان پاسخ به شکست تئوری

کوچک کشاورزان گرا مربوط به اکثریت دهقانان وهای فنیحلکرده و ازجمله راه کشورهای بزرگ قدعلم
    .(Agrawall, 1995:413 های قبل در جهان است)ز دههانداز تغییر ابرای چشم

که دانش بومی، بدون هزینه و در درسترس بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون بنابراین بایستی گفت
 (.  9: 1392به صرفه است)یوسفی، 

 

 پیشینه تحقیق

تجربه خود، آموخته و دانند که کشاورزان آن را به کمک را دانشی می 2دانش بومی 1لیونبرگر و گوین
کنند. این دانش به تدریج رشد کرده، در طول زمان مورد آزمایش قرار از نسلی به نسل دیگر منتقل می

  (.Lionberger & Gwin, 1991)گرفته و با محیط سازگار شده است
داندکه منحصر به یک فرهنگ مشخص و یا جامعه معین است. دانش بومی را دانش محلی می 3وارن

ها و مجامع علمی و تحقیقاتی ایجاد شده است؛ تفاوت دارد. ش بومی با دانش علمی که توسط دانشگاهدان
های محلی در زمینه کشاورزی، بهداشت، تهیه و تبدیل مواد غذایی، گیریاین دانش، مبنایی برای تصمیم

)کریمی، است های متعدد دیگری در سطح جوامع روستاییآموزش، مدیریت و منابع طبیعی و فعالیت
1383: 47.) 

مردم و محیط در  کند که از تعامل میانهای محلی عنوان می: دانش بومی را در تمام فرهنگ4آت
های شود. نظامهایی مانند کشاورزی، صیادی، طبابت، مدیریت، منابع طبیعی و مهندسی حاصل میزمینه

ها بوده های تبادل اطالعات میان آنمدانش محلی بیانگر گذشته و تجارب مردم، روابط اجتماعی و نظا
  . (23: 1384رضوی، های تولیدات کشاورزی ایفا کند)تواند بیشترین نقش را در نظامکه می

                                                 
1. Lionberger and Gwin 
2. Context of Indegenous knowled 
3. warren 
4.Att 
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آن شکل که طی زمان دریک جامعه باتوجه به فرهنگ خاص( دانش بومی، دانشی است1390یوسفی)
ه صورت شفاهی و سینه به سینه به نسل و غیر رسمی  است که ب گرفته و مبتنی بر تجربه، آزمون عملی

  (.30: 1390 حاضر منتقل شده است)یوسفی،
های دانش بومی نظر اندیشمندان این رشته به طورخالصه در ادامه خواهد آمد: در مورد ویژگی

 Grenier,گیر بودن، سرشته بودن با فرهنگ بومی)، همه2و پویا بودن 1خصوصیاتی چون انباشته بودن
ی بودن، ضمنی و غیر مدون بودن، انتقال به صورت شفاهی، تجربی است تا تئوری، فرا (، محل1998

(، کل نگر، به سرعت در حال 42: 1382 زاده و همکاران،گرفته شده از طریق تکرار، تغییر مداوم)شریف
و (، برپایه تجربه بودن، مبتنی بر آزمون و خطا)زارع 1378 نابودی است، عملی است)عمادی و دیگری،

های که نظامگرا بودن، تلفیق کردن فرهنگ و اعتقادات دینی، و درنهایت آن(، عمومی52: 1381 دیگری،
 (.Evelyn, 1995دهند)دهی را ترجیح می ترین خطرپذیری با بیشترین سوددانش بومی، کم

 د:در خصوص کارهای ویژه دانش بومی جنگل و مرتع نیز به طور فشرده به مواردی اشاره خواهد ش
، با عالمت اختصاصی 4برنامه زیست محیطی سازمان ملل ؛ سازمانی تحت عنوان3سازمان ملل متحد

UNEP پردازد و در حال حاضر چکیده نتایج را در های متعدد به بررسی این دانش میدارد که در زمینه
ییرات آب و هوایی، توان به: تغهای انجام گرفته توسط این نهاد میگذارد. از جمله بررسیسایت خود می
وری منابع ها، فجایع و بالیای طبیعی، مدیریت اکوسیستم، مواد شیمیایی و فاضالب، بهرهمبارزه با بحران

 چنین تحقیقات دیگری در این خصوص انجام شده است از جمله: و ... اشاره کرد. هم

 5وسط دیوید دبیلیو جی گئومندسازی، بررسی توسعه روستایی از درون: این مقاله تدانش بومی و توان
ای، معتقد های منطقهنوشته شده است. این مقاله با بررسی شواهدی از شکست دانش نوین، درباره برنامه

داند. این مقاله در سال پذیر میمندسازی توسعه از درون است که این کار را با دانش بومی امکانبه توان
 .(Gegeo, 1998به چاپ رسیده است) 1998

نویسنده « اونیدا ویسکانسین»دانش و نوآوری بومی در ایجاد حاکمیت مواد غذایی در بین مردم  نقش
های منتشر شده است، درباره نوآوری 2011است. این کتاب که در سال  6این موضوع، جنیفر ماری وازکوز

ای التین و برخی های متعدد در رابطه با جنگل و مرتع در دنیا، به خصوص در آمریکمردم بومی در زمینه
  (.Vasquez, 2011ت)از کشورهای آفریقایی اس

                                                 
1. Cumulative 
2. Dynamic 

3. United Nations  
4. United Nation Environment program 
5. W, Ggeo 

Jennifer Marie Vazquez 6. 
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استفاده از دانش بومی به وسیله زنان در اجتماعات روستایی نیجریه: این تحقیق که به وسیله ام. 
صورت گرفته است، به نقش زنان در برخورد با دانش  2008از آفریقا در ژوئیه  1اتوکون ول و آیان بود

 تتعدد ]از جمله جنگل و مرتع[ در اجتماعات روستایی کشور نیجریه پرداخته اسهای مبومی در عرصه
(wole & ayanbode, 2008.) 

صورت گرفته است. در این تحقیق آمده است  2دانش بومی و توسعه پایدار: توسط مروین کالکستون
های دانش یستمکه تنوع زیستی، دانش بومی و توسعه پایدار، بسیار نزدیک به هم و مرتبط هستند. س

های مختلف حیوانات و گیاهان در روی زمین هستند. برداشت متناسب از این بومی، مخزن دانش از گونه
ها از ضربه مواد شیمیایی به زمین و زیست ها بر اساس ساختار موجود، ضمن حفاظت از این گونهگونه

 (.Claxton, 2010کند)محیط کم  می
و توسعه روستایی: نویسندگان این کتاب مایکل وارن و کریستین دانش بومی در کشاورزی پایدار 

المللی است که درباره دانش های سازمان محیط زیست بینهستند. این نوشته از سری نوشته 3کاشمن
بومی در کشاورزی پایدار و توسعه روستایی نوشته شده است. این نوشته دارای چندین مقاله است که هر 

 (.Warren & kashman, 1988د)پردازنه  موضوع میکدام به صورت مجزا ب
توسط نانسی داکسبوری و الین جیلت در  فرهنگ به عنوان یک کلید بعد از توسعه پایدار: این تحقیق،

، با پشتیبانی از چند سازمان در کانادا انجام شده است. نویسندگان در این تحقیق به بررسی 2007فوریه 
ریزی پردازند و بر کارآمدی دانش بومی در امر توسعه و برنامهی دانش بومی میهامفاهیم، عناوین و مدل

   (.Duxbury & Gillette, 2007کنند)ای تأکید میتوسعه
نژاد: های فراوانی صورت گرفته است از جمله؛ جواد صفیایران نیز، در باره دانش بومی، پژوهش

(، 1379های سنتی)(، مال؛ تعاونی1386فرهادی: واره)(، مرتضی 1373( و )1368ها)آبیاری سنتی و قنات
اللهی بهاروند: (، امان1377ریزی توسعه )(، اشرقی: دانش بومی و برنامه1373فرهنگ یاریگری در ایران)

(، وثوقی: 1384حسینی: آیین چوپانی و آبدهی در مرتع)(، شاه1379(، گروسی)1367نشینی در ایران)کوچ
(، دانش بومی با تأکید بر جامعه 1383(، یوسفی: دانش بومی استفاده از بلوط)1386شیوه غارس و مالکی)

ها پژوهشگر دیگر،که در زمینه دانش ( و ده1392«)مجموعه مقاالت»(، دانش بومی 1390روستایی ایران)
 اند.بومی کار کرده
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 مبانی نظری تحقیق 

که در کل، مفهومی است 1نوسازیاین تحقیق به طور خاص، نظریه نوسازی است.  مبانی نظری در
ای از رود. اصطالح نوسازی برای تحلیل مجموعه پیچیدهمعادل فرآیندی برای دگرگونی جامعه به کار می

دهد، به ها، برای انتقال از جامعه سنتی و کشاورزی به جامعه صنعتی رخ میتحوالتی که در همه زمینه
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی نهشد. نوسازی شامل تحوالت در زمیکار برده می

دار کار آمد و یکی دو دهه میدان باتوجه به تحوالت جهانی بر سر 1950در دهه است. این دیدگاه نظری، 
مفهوم خاص خود  رود، اما دارایبود. اصطالح نوسازی گرچه به صورت معادلی برای توسعه به کار می

شود، در حالی که تکیه می« فرد»در واقع در نوسازی بیشتر بر  متفاوت است.باشدکه با  مفهوم توسعه می
نظریه  .پارادایم غالب در مطالعات توسعه بود 60و  50های طول دهه نوسازی در «.جامعه»توسعه بر  در

دارای ابعاد مختلفی از جمله: نوسازی روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که  2نوسازی
نظران نظریه نوسازی این است نظران متعددی است. یکی از اعتقادات صاحبدام خود دارای صاحبهر ک

افتادگی جامعه و باز ایستادن آن های جامعه سنتی( منجر به عقب)الگوها و ارزش که سنتی بودن جامعه
ه و غالب شدن که در زمان حضور این نظریهمین مبناست (. بر69-120: 1381 ازتوسعه خواهد شد)ازکیا،

آن در دنیا، به خصوص در جهان سوم، طبل نابودی چیزهای سنتی در جامعه به صدا در آمد. دانش بومی 
نیز یکی از همین عناصر جامعه بود که با این دیدگاه به نابودی گرایید. بنابراین، در این مقاله با توجه به 

داند، بررسی در حوزه دن ساخت سنتی جوامع مینظریه نوسازی که توسعه را دریک بُعد، منوط به ازبین بر
گیرد تا درپایان مالحظه شودکه عالوه بر آن چه در مقدمه دانش بومی درعرصه جنگل و مرتع صورت می

بخش مرکزی شهرستان رستم وجود دارد  هایی از دانش بومی در زمینه جنگل و مرتع درچه عرصه آمد،
ر یا تأثیراتی بر دانش بومی جنگل و مرتع  و ساخت جامعه مورد های نوسازی چه تأثیبرنامه چنین،و هم

برداران از جنگل و مرتع گذاشته است؟ آیا این دانش، ضد توسعه است و یا این که در فرآیند مطالعه بهره
 تواند در توسعه جامعه، جایگاهی هم داشته باشد؟تأثیر است و از طرفی آن که آیا این دانش میتوسعه بی

 

 ها و روش ابزار

در این تحقیق،   3جامعه آماری در این تحقیق، بخش مرکزی شهرستان رستم از استان فارس است.
اقتصادی  ای، مکانی، ساختارهای فرهنگی، اجتماعی،منطقه ازنظر جغرافیایی با توجه به ساختارهای طایفه

                                                 
Modernization .1  

2. Modernization Theory 
های استان فارس است كه در غرب اين استان قرار دارد. اين شهرستان در غرب انكیلومتر مربع، يكي از شهرست 12000مركزيت شهر مصیری با وسعت شهرستان رستم به  .3

بخش شود. اين شهرستان دارای دو محدود مي رشته كوه اصلي زاگرس قرار دارد. از شمال و غرب به استان كهگیلويه و بويراحمد و از شرق و جنوب به شهرستان ممسني
درصد  44/12نفر بوده است كه حدود  60000تعداد  1390د و معتدل است. جمعیت اين شهرستان بر اساس آمارگیری جاری مركزی و سورنا است و دارای آب و هوای سر

 (.1390ها ساكن بوده اند)سرشماری عمومي نفوس و مسكن، در شهر مصیری و بقیه در روستاها و آبادی
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های الزم برای این تحقیق ویژگی ناحیه فاقد شرایط و 4گردید. ازاین تعداد ناحیه تقسیم 13و سیاسی، به 
 14پاره روستا و آبادی وجود دارد که از این تعداد  73ناحیه  9ناحیه انتخاب گردید. در این  9بودند و لذا 

آبادی و روستا دارای سکنه بوده که از این تعداد نیز  59آبادی خالی از سکنه است. بنابراین از این تعداد، 
های الزم برای انجام تحقیق بودند. این روستاها به دو صورت اسکان ژگیآبادی دارای شرایط و وی 43

 20آبادی، روستای عشایری هستند و  23ای که اشاره خواهد شد، قرار دارند. ناحیه 9یافته و متحرک در 
روستا نیز اسکان یافته بوده و دارای دامداری نیمه متحرک هستند و با جنگل و مرتع رابطه متقابل داشته 

 9آیند. گیرند و در این باره مطلع به حساب میو از دانش بومی بهره گرفته و در حال حاضر نیز بهره می
هایی چون: استفاده از جنگل و مرتع بیش از سایرین، به کاربردن اصول ناحیه مورد مورد مطالعه با ویژگی

ومرتع، پراکندگی قومی وفرهنگی  جنگل دام، داشتن سابقه عشایری، سابقه استفاده از دانش بومی، دارای
ای منطقه مورد مطالعه این تحقیق و یا جامعه آماری آن را تشکیل شباهت در ساختارهای قومی و قبیله و

 ناحیه دلی قاید شفیع .1گانه مورد مطالعه به عنوان نمونه تحقیق به شرح زیر است: دهد. نواحی نُهمی
طایفه  .6طایفه عبداللهی و کارخانه قند  .5ه گَردَن قاَلت ناحی .4ناحیه مصیری  .3 طایفه رییسی .2

  .کل حِسینَک .9یاری(  یاری یا بهم)طایفه بهمن ناحیه بابا میدان .8ناحیه زیردو   .7 سادات میریوسفی
مصاحبه و نحوه انتخاب افراد مورد مصاحبه، نیز ذکر این نکته ضروری  های افراد مورددرمورد ویژگی

ها به دلیل کمی جمعیت از انتخاب مناطق، به تناسب جمعیت هر روستا )در برخی از ناحیهاست که، پس 
خانوار و وجود تشابه فرهنگی باال( با تعداد افراد حایز شرایط، مصاحبه گردید. تعداد افراد مورد مصاحبه 

ها بر اساس اشباع پاسخخانوار بودند. انتخاب تعداد افراد،  150نفر از  20قرار گرفته در کل نمونه آماری، 
های های زیر بودند: آشنایی با دانش بومی و زوایا و نحوهصورت گرفت. این افراد دارای شرایط و ویژگی

 ای و روستایی.مطلع از ساختار زندگی عشیره کاربرد آن در جنگل و مرتع، دارای سن باال و
بزاری مشاهده مشارکتی، مشاهده ها و اتکنیک روش تحقیق مورد استفاده، روش میدانی است و از
گیری گلوله ها از روش نمونهبرای انتخاب نمونه آزاد و مصاحبه نیمه ساختار یافته و اسناد استفاده گردید.

ای استفاده گردید. زیرا وضعیت پراکنش منطقه و زمان، اجازه بررسی تک تک خانوارها را برفی یا زنجیره
محقق، نسبت به افرادحایز شرایط جهت مصاحبه اطالعی نداشت،  نمود و ازطرفیبرای محقق محدود می

ای مدنظر قرار گرفت. چرا گیری به روش گلوله برفی یا زنجیرهبنابر این بهترین روش انتخاب افراد، نمونه
هاست، سپس محقق به پیشنهاد فن شامل شناسایی برخی افراد مهم یک جمعیت ومصاحبه با آناین»که 

-این روش، هسته کوچک اصلی، با افزایش مرحله رود. درمصاحبه به سراغ افراد دیگر می این افراد برای

شود، نمونه تحقیق نیز ای، رشد می کند و مانند گلوله برفی که با غلتاندن بر روی زمین برفی ساخته می
هدف به نوعی توان استفاده کرد که اعضای گروه گیری گلوله برفی هنگامی مییابد. از نمونهافزایش می

 (.  255 :1382ازکیا، «)باشندهای مشترک میدر یک شبکه با یکدیگر در ارتباط بوده و دارای ویژگی
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های تجزیه های استفاده ازآن بوده، از روشکه مربوط به دانش بومی و راهدراین تحقیق در آن بخش
وع سخن آمده است، از روش  و در جاهایی که تغییرات و علل تضعیف یا تقویت موض 1و تحلیل توصیفی

 استفاده شده است.  2تجزیه و تحلیل علی یا تبیینی

   

 های تحقیقیافته

 های تحقیق در چند بند در ادامه خواهد آمد:یافته
 ساختار جامعه مورد مطالعه -

 ای و ایلی و یا دارایاست عشیرهبررسی نشان دادکه ساختار اجتماعی جامعه موردمطالعه ما، ساختاری
شود. ساختار این منطقه به صورت ای بوده است که هنوز این ساختار در این جامعه دیده میچنین سابقه

برداران قشربندی اجتماعی درمیان بهرهایل، طایفه، تیره، تش و حونه است. ازنظر قشربندی اجتماعی نیز، 
، 4دامدار -شمار، رعیتشاخ -3گیرخان، مباشر، کدخدا، مأموران صناغ: جنگل ومرتع قبل ازاصالحات ارضی

اند که به در خارج از این قشربندی و در کنار هرم قدرت، دو گروه دیگر وجود داشته بود. چوپان -5برزگر
-معروف )آهنگران و ابزارسازان( هازنان(، غربت)نوازندگان و تنبک نیمه مطرودمطرب های مطرود وهگرو

 اند.   
کار در این سیستم در قبل از اصالحات ارضی، در رابطه مستقیم با تقسیم در جامعه مورد مطالعه،   

 قشربندی هر دوره در جامعه بوده است: 
-دار و سهمشد و دامداران و رعایا نیز به عنوان اجارهکل منطقه محسوب میخان یا ارباب: خان مالک

 کردند.برداری میهای منطقه بهرهها و زمینبر، از جنگل
-ها در حقیقت، اجاره مراتع را از دامداران، اخذ میها از طریق گرفتن صناغ از دامآنبگیران:  6صناغ

 (. 45-46: 1372نمودند)یوسفی، 
ها و مراتع را اجرا      برداری، حفظ و احیاء جنگلدامدار: دامداران از طرق متعدد، کار بهره -رعیت  

 شود:کردند. تقسیم کار این گروه در زیر آورده میمی
 خدا و ریش سفیدان )کد استفاده از جنگل و مرتع تقسیم کار عناصر ستادی در امر دانش بومی (الف

 

                                                 
1. Ddscripitve Analysis 
2. Causl Analysis 

 گرفته است. در نوع دام این میزان متفاوت بوده است.   ها میات واحد دامی بوده است، که خان بابت دامصناغ: میزان مالی . 3

 دامدار: یک قشر هستند که در یک الیه اجتماعی هم سطح  قرار دارند که گاهی یک فرد دارای هر دو خصیصه است. –رعیت . 4
خود زمین و عواملی را )غیر از کار( نداشته و تنها سهمش نیروی کار وی بوده است و یک  شود که از. برزگر: در این منطقه به فردی گفته می 5

 است. گرفتهپنجم محصول را می
6. Sanagh 
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برداری از جنگل کارشان نظارت بر نحوه اجرای بهره خدا با کمک ریش سفیدان، : کد1و متخصص محلی(
-دسته بوده چند چنین، متخصصین محلی در رابطه با ارتباط انسان، دام وطبیعت نیزومرتع بوده است. هم

های متعدد از نظر به تخمین زنان وضعیت و نوع مرتع در سال تواناند که از جمله این متخصصین می
 برداری، مدت قرق، زمان ورود دام و زمان کوچ و ... اشاره کرد. مرغوبیت و تعادل دام و مرتع و مدت بهره

 ها در دانش بومینگلتقسیم کار عناصر اجرایی در امر استفاده از مراتع و ج (ب
خدا )البته با نظرخان یا نماینده خان( برای  )جنگلبانان مردمی(: فرد یا افرادی توسط کد 2نگهبانان .1

زنی در جنگل و مرتع و گردید. کار جنگلبان عبارت بود از گشتنگهبانی از جنگل و مرتع انتخاب می
 شکنی.جلوگیری از قرق

 شد.ار کل نگهبانان گمارده میناظر: یک نفر ناظر نیز بر ک .2
که به چوپانان: کار چوپانان عالوه بر چراندن احشام )اعم از گوسفند و بز( شامل این نیز بوده است .3

-برداری، حفظ و احیاء جنگل و مرتع و جلوگیری از تخریب کمک میعنوان یک متخصص در امور بهره

 ست.کردند. در واقع چوپان دارای نقشی چندگانه بوده ا
به طور مستقیم در جریان « هاغربت»ها، تنها های مطرود و نیمه مطرود: از میان این گروهگروه .4  

گردی در روستاها ها یا آهنگران کارشان دورهدانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در ارتباط بودند. غربت
 و ساختن وسایل متعدد بود.  

اصالحات ارضی، سیستم  .3رد مطالعه دچار دگرگونی شدپس از اصالحات ارضی قشربندی جامعه مو
رعیتی را به هم ریخت و با ورود نمودهای مدرنیته به روستاها و مناطق عشایری که از زمان رضا  -ارباب

اند، به تدریج، ساختار قشربندی جامعه دچار تغییرات گردید. ها بودهشاه مورد هجوم برای تغییر ساخت
مالک را در ده و عشایر گرفت و قدرت ضعیف شده مالک که از دهه اول قرن  دولت به طور کلی  جای

 .4حاضر )شمسی( با ورود دولت به تدریج ضعیف شده بود برای همیشه از روستاها، برچیده شد
قشر  (دار کشاورزی، بقشر سرمایه (داران(، شامل قشرهای: الف)سرمایه طبقه و قشر دارای سرمایه

 .مالی دارقشر سرمایه (دار تجاری، ثقشر سرمایه (دارخدماتی، تقشر سرمایه (پدار صنعتی، سرمایه
کشاورزان شامل دو قشر:  دامدار و طبقه -طبقات متوسط، کارگران، تولیدکنندگان مستقل، قشر رعیت

 .خرده مالکان (مالکان متوسط ب (الف

                                                 
برداری دانش بومی از مراتع بهره باشد. از یک طرف نماینده خان و ناظر براعمال مردم در نحوه. کدخدا در این تقسیم کار دارای نقشی دوگانه می1
 شده است.دامدار محسوب می -ها بوده و از طرف دیگر خود نیز جزء رعیتجنگلو 
 شده است.های مورد مطالعه گاه به این گروه دشتبان نیز اطالق می. در برخی از آبادی2

سط جالل یوسفی در سال تو« طبقات و قشرهای اجتماعی در شهرستان رستم» ای تحت عنوانبندی حاضر با الهام از پژوهش منتشر نشده. تقسیم 3
 است.  صورت گرفته 1392

گذاری کردند و قدرت خود را در آن جا بسط دادند. داری در شهر سرمایه. برخی از مالکان و خوانین با کنار آمدن با دولت در سیستم سرمایه4
 شمسی دادگاهی و اعدام گردید.  1343در سال  )حسینقلی خان رستم( با قرار گرفتن در مقابل اصالحات ارضی، برخی از جمله ارباب این منطقه
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-گروه (قدرت، شامل: الفی و هرمهای خارج ازسلسله مراتب قشربنددامدار و گروه -قشرخرده بورژوا

 دهد.را تشکیل می 57 ، قشربندی پس از انقالب2نیمه مطرود (ب 1های مطرود
برداران دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در منطقه مورد مطالعه در حال قشربندی اجتماعی بهره
 حاضر نیز به شرح زیر است: 

دهد که از میان طبقات و اقشار موجود تنها دو می مطالعه مورد نظر در جامعه آماری تحقیق، نشان
دامدار  -برداری می کنند. این دو قشر عبارتند از: قشر عظیم رعیتقشر از این دانش در حال حاضر بهره

 دامدار. -و یک قشر نو ظهور به نام خرده بورژوا
کشاورزی به دامدار از یک سو شامل مردم روستاهایی هستد که ساکن بوده و ضمن  -قشر رعیت

اند. شده برگیرنده روستاییان عشایری است که نیمه یکجانشین پردازند و ازسوی دیگر، دردامداری هم می
-گیرد، قشر نو ظهور خرده بورژوابندی قرار میهایش در این تقسیمتوجه به خصیصه قشر دیگری که با

های اخیر است، شامل مورد مطالعه دردههکه درحقیقت زاییده ساختار جامعه دامدار است. این قشر یا طبقه
برداران، ای که صورت گرفت، برخی از بهرهدهند. با بررسیافرادی است که کارهای متنوعی را انجام می

 افرادی از این قشر هستند.
 

 برداربهره 4جنگل و مرتع در منطقه مورد مطالعه توسط کنشگران 3های استفاده از دانش بومیزمینه -

بردار، در منطقه مورد قیق، به طور کلی دو عرصه عمده در دانش بومی کنشگران بهرهدر این تح
 قبل از اصالحات ارضی وجود داشته است. این دو عرصه عبارتند از:  مطالعه از جنگل و مرتع،

حفظ، اصالح و بهبود  برداری،برداران منطقه مورد مطالعه در ارتباط با بهرهدانش بومی بهره  (الف
 ها جهت دام.ها و جلوگیری از تخریب آنع و جنگلمرات

های خوراکی، های جنگلی در عرصهبرداران منطقه مورد مطالعه از فرآوردهدانش بومی بهره (ب  
 .دارویی و صنعتی

برداری، حفظ، اصالح و بهبود دانش بومی بهره برداران منطقه مورد مطالعه در ارتباط با بهره (الف  
 ها جهت دام.ا و جلوگیری از تخریب آنهمراتع و جنگل

گردد و شامل قوانین و برداری از مراتع در زمینه استفاده جهت دام مربوط میاین بخش بیشتر به بهره
های محلی است که توسط مردم و زیر نظر خان به صورت شفاهی مرسوم شده و توسط کنشگران عرف

                                                 
1. Out cast 
2. Semi- outcast 

3. Indigenous Knowledge 
4. Actors  
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گردید که هرکدام و رسوم به طور عمده به اقسامی تقسیم می االجرا بوده است. این قوانینبردار، الزمبهره
 گردد:ها اشاره میشود که بدانبندی مینیز به بخش های خُردتری دسته

برداری، حفظ و اصالح و جلوگیری . مدیریت چرای دام: دراین بخش از طرق مختلف، بر نحوه بهره1
نقش مدیر به صورت چرای متناسب و چرای  گردید.ها، مدیریت اعمال میاز تخریب مراتع و جنگل

دهی گیاهان، جلوگیری ها درفصل گلهای مرزبندی شده بدون حصار، استراحت دامها درمکانترتیبی دام
گردید. در زیر، هر کدام به از چرای دام در روزهای متوالی با کیفیت متفاوت، رعایت فصل چرا اعمال می

 طور مختصر توضیح داده خواهد شد:
های جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ آن، چرای متناسب مرتع یکی از راهچرای متناسب:  (لفا

است. عشایر برای جلوگیری از کوبیدگی مرتع و ایجاد فشار بر یک نقطه از مراتع، سالیانه محل چادر و 
ار زمانی که علف گویند، در فصل بهدادند. دامداران منطقه مورد مطالعه مییورد ]یورت[ خود را تغییر می

وارد شدن گله به چراگاه، زمین خیس کند، در صورتی که هوا بارانی باشد، به تازگی شروع به روییدن می
شود. بنابراین، کن میهای تازه روییده شده بوسیله گله ریشهعلف گوسفندان لگدکوب وسفت شده وسم با

 نند.کدر این زمان، از ورود گله به چنین مراتعی جلوگیری می
-چرای گله در قطعات مختلف فرضی: در دانش بومی مردم منطقه مورد مطالعه، چوپانان، چراگاه (ب

ها قطعه فرضی تقسیم کرده و هرقطعه را دریک روز یامدت زمانی مشخص، هایی چون چمنزارها را به ده
بردار، معتقدند با های چرا گردد. کنشگران بهرهچرانند، بدون آن که دام وارد قطعات همجوار عرصهمی

 شود.این شیوه به صورت بهینه از مرتع استفاده می
استراحت دام در ساعات گرم روز در مرتع: در ساعات گرم هوا در تابستان )ساعات اولیه بعد از ( پ

ظهر( دام تمایل دارد که تا خنک شدن هوا استراحت کند، از این رو، حرکت گله در ساعات گرم هوا باعث 
ا گله ساعتی را صرفاً راهپیمایی نموده و به چرا نپردازد، راهپیمایی بدون چرا، به ضرر چراگاه شود تمی

 شود.زیرا؛ علوفه موجود در مراتع، لگدکوب می، شودمی تمام
ها برای چریدن از دهی گیاهان مرتع، دامدهی گیاهان: در فصل گلمدیریت گله در هنگام گل (ت

کنند. این راهپیمایی ضمن لگدکوب کردن می تر راه پیموده و کمتر توقفهای تازه شکوفا شده بیشگل
گردد. چوپانان منطقه مورد مطالعه برابر دانش بومی خود در چنین ها موجب خسته شدن گله نیز میگل

 کردند.دهی جلوگیری میمواقعی از ورود گله به مرتع در حال گل
ها کامالً رشد کرده و به گل طالعه، زمانی که علفرعایت فصل چرا: در مناطق متعدد مورد م (ث
 گردید.اند، گله وارد مرتع مینشسته

های جلوگیری از تخریب مراتع و کمک به بهبود و اصالح آن، ایجاد یکی از راه:. چرای متناوب2 
های مردم منطقه مورد مطالعه درگذشته مرسوم بوده است. این روشکه در دانش بومیتناوب در چرا است

 بومی به ترتیب عبارتند از: 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


                                                  
 1392اتبستان  هم،نوزد، مشاره پنجمسال شناسی، مطالعات جامعه                                                              82

  

های جغرافیایی مراتع ییالق، قشالق که درحوزههای چرای متناوب کوچ استکوچ: یکی از نمونه (الف
 گیرد.بند صورت میو میان

نشینی خود، دارای قوانین اجتماعی خاصی بودند. کوچ نشینان منطقه مورد مطالعه در زندگی کوچ
انون تقویم کوچ بوده است. بر اساس این تقویم، زمان کوچ از رأس هرم ایل یکی از جمله موارد این ق

شد و واحدهای کوچنده موظف به اجرای قانون ایلی بوده و از آن تر اعالم میهای پایینتعیین و به رده
 کردند. تخطی نمی

جر به تخریب مراتع که منرویه و زودرس از مراتعبرداری بیمراتع: به منظور جلو گیری ازبهرهقرق (ب
شد. یکی از این قوانین قرق مراتع بود. قرق مراتع ضمن گردید، بین مردم قوانینی وضع میها میو جنگل

نمود؛ زیرا می شان نیز جلوگیریجلوگیری ازتخریب مراتع، از آسیب رساندن به مراتع قبل از شکستن قرق
 رساندند.  به مراتع آسیب میها بدون رعایت قانون چرا شد، داماگر قرق شکسته می

ها را از های چرای متناوب است. دامداران برای مدتی دامچرای گردشی: چرای گردشی از نمونه (پ
 بردند تا تناوب در چرا رعایت گردد. یک مرتع به مرتع دیگر می

عداد دام و توان به چرای مفرط و عدم تعادل تتعادل دام و مرتع: از علل و عوامل تخریب مراتع می  
ظرفیت مراتع اشاره کرد. عشایر و روستاییان از دوران گذشته تاکنون راهبردها و قوانین نانوشته خاصی 

اند. برداری بهینه از مراتع داشتهچنین بهرهبرای مبارزه با این عامل تخریب  به منظور حفظ و توسعه و هم
 گردد:در این جا به چند مورد اشاره می

کردند. در داری میها را نگهکیب گله: دامداران سنتی منطقه مورد مطالعه تنوعی از دامتنوع درتر (الف
دهد. بنابراین؛  های گوناگونی وجود دارد و هر حیوانی، گیاهی خاص را مورد استفاده قرار میمرتع علف

این رو گله باید  اند. ازدامداران منطقه در قدیم برای مدیریت مرتع به تنوع در ترکیب گله توجه داشته
باشند و با تحرک در مند میها عالقهای به چریدن بوتهترکیبی از بز و میش باشد. زیرا بزها از نظر تغذیه

ها نمایند. ازطرف دیگرگوسفندان یا میشاندازی بر درختان چرا میها و نیز با چنگها و شیبمیان صخره
 دهند.  ک را مورد چرا قرار میهای نازتری هستند و هم علفهم دارای تحرک کم

 دادند:دراین رابطه آنان به منظور استفاده بهینه از مراتع اقداماتی نیز بدین شرح انجام می
های معمول برای استفاده بهینه از مراتع به ویژه در مراتع ییالقی، های دام: از روش. جدا کردن گله1

بندی بر این اساس مراتع را به شرح ذیل تقسیمجداسازی انواع دام برحسب سن و جنس بوده  است. 
ها، چرای بزها،  چرای نازاها، چرای آنان که   هایی را برای کَل و قوچ، تعلیف برهکنند: به ترتیب بخشمی
 گرفتند.   دوشیدند، محلی برای چرای نرها، الغرها، در نظر میمی

که بدان سخت  محلی خود ابر قوانین عرفی ون منطقه مورد مطالعه، براها: دامدار. تعدیل دام3   
یا کمبود علوفه نسبت به  ها وصورت ازدیاد دام کردند و درمراتع، دام وارد میبند بودند، به اندازه توانپای
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ای دیگر نزد ها را فروخته و یا برخی را به منطقهکردند. برخی از دامایجاد توازن بین دام و مرتع اقدام می
 فرستادند.  خود میخویشاوندان 

بندی مراتع، تابع وضعیت و مراحل رویشی گیاهان بوده است و هر مکان بندی مراتع: قطعه. قطعه4
 برای زمان و نوع جنس و سن حیوان متناسب بوده است.

. ارزیابی مراتع: دامداران در منطقه مورد مطالعه، چند روز قبل ازکوچ به منطقه ییالقی، برای ارزیابی 5
کردند و در صورت مساعد بودن وضعیت ت مرتع و اطالع از وضع علوفه، از مراتع مذکور بازدید میوضعی

 کردند.   های خود را راهی ییالق میمرتع، گله
ای به در منطقه مورد مطالعه با آویزان کردن کیسه . اصالح و بهبود مراتع از طریق بذرافشانی:6

ریخت کردند. بذر بر زمین میو سوراخی در پایین کیسه تعبیه می گردن بز سرگله، بذر را درون آن ریخته
 گشت.برد و مرتع از این طریق غنی میو حرکت گله پشت سر، سر گله بذرها را به زیر خاک می

های جلوگیری از تخریب یکی دیگر از راه . اصالح و بهبود مراتع از طریق استفاده از علوفه کمکی:7
که تناسبی بین تعداد دام و مرتع نش بومی مردم منطقه مورد مطالعه، به ویژه زمانیمراتع و بهبود آن دردا

 وجود ندارد و یا فقر مرتع و فقر فصلی وجود دارد، استفاده از علوفه کمکی است.

تا قبل از اصالحات ارضی  درمنطقه مورد مطالعهمراتع، اغلب  شدن. وجود مالک یا خان: قبل از ملی8
اند. از طرف دیگر خان نیز بر کار مراتع از طریق دادههای خود به خان بهایی میرای داممردم در ازای چ

 برداری، احیاء و بهبود مراتع( رعایت گردد.ناظران خود نظارت داشت تا قوانین عرفی )دانش بومی بهره
از مشکالت ایجاد رابطه برای رهایی در این  ها:اصالح و بهبود مراتع  و رابطه آن با منابع آب دام .9

های خشک و مدیریت چرا از طریق ها در سالشده دانش بومی مردم اقدام به مواردی چون؛ تعدیل دام
 نمودند.ایجاد فاصله زمانی در آب دادن به گله می

هایی در راه در این روشهای مزاحم در مراتع: . اصالح و بهبود مراتع از طریق کنترل آفات وعلف10
آوری دستی گیاهان، جلوگیری از شخم مراتع و تغییر از: جمع د داشت که برخی عبارتنددانش بومی وجو

ها به مراتع بعد از چرا در مراتع دارای گیاهان بد کاربری زمین مراتع به کشت دیم، جلوگیری از ورود دام
  .خوراک
ها که به تناسب، دامکردند . اصالح و بهبود مراتع از طریق کودپاشی مراتع: چوپانان سعی می11    

 را طوری در مراتع بچرخانند که از طریق کود حیوانی این چرخه کامل شود. 
 
 دارویی و صنعتی  های خوراکی،های جنگلی درعرصهفرآورده برداران منطقه موردمطالعه ازدانش بومی بهره -

ها در دانش بومی )طب نگیاهان متنوعی در منطقه مورد مطالعه وجود دارند که در زمینه دارویی از آ
ها با زندگی مردم شده است. در زیر به طور خالصه به بخشی از آن اشاره و ارتباط آنسنتی( استفاده می

 گردد: بومی، بیان می
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ها به صورت برگ، ریشه های مورد استفاده خوراکی: بخش اعظمی ازغدای انسان. گیاهان وگیاهچه1
های روش شد. این گیاهان طی مراسم خاصی و بادر قدیم تأمین میو دانه و پوست بسیاری از گیاهان 

گردیدند. در منطقه مورد آوری میمتفاوتی به طوری که به طبیعت و محیط زیست ضربه وارد نشود، جمع
کوهی، پیاز و پیازچه ها، کنگر توان به: قارچ، بادام کوهی، گالبمطالعه از این گیاهان فراوان است که می

 شاره کرد.و ... ا
که از علم پزشکی و داروهای جدید، خبری نبود، در منطقه در قدیم های دارویی:. گیاهان و گیاهچه2

های مورد مطالعه گیاهان دارویی زیادی وجود داشت که مردم و متخصصینی ازآنان، این گیاهان وگیاهچه
کردند. امروزه هر چند این تهیه میدارویی را در زمان مقتضی جمع و با مخلوطی از آنان، داروهای گیاهی 

نمونه طب رو به ضعف رفته است؛ اما در چند ساله اخیر مردم منطقه مورد مطالعه در بسیاری از موارد به 
اند. گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه بسیار زیادند که در زیر به بخشی از آنان این گیاهان روی آورده

 الطیب، بابونه، بلوط، بنه یا پسته کوهی، ن، پونه، الپه، گزنه، بارهنگ، سنبلآویشن، بومادرا اشاره می شود:
کمر زری، ، زبان، ختمی، تره تیزک شنبلیله، فرنج مشک، گل گاو پرسیاوشان، پشموک، تاجیری، شاطره،

)الله واژگون(، قارچ کوهی،  دنک، زنیان، سگ چیل، افدرا، کبر، انجوک، درمنه کوهی، ریواس، گل نگین
 ها گیاه دارویی دیگر.انجیر، رازیانه، شاه پسند، پیاز، پنیرک و ده

اند ای برخوردار بوده. در زمینه صنعتی نیز گیاهان در دانش بومی مردم مورد مطالعه از جایگاه ویژه3
گل زرد،  گردد: تمشک، پیاز، نیل، بلوط، شیرین بیان، زرشک وحشی،که در زیر به طور فشرده اشاره می

های متفاوت( در صنایع رنگرزی سنتی )رنگ ... گلرنگ، مهره گیاه، بادام کوهی، خویش، افرا، وتوت، 
 دارای کاربرد هستند.

اش، پسته وحشی؛ استفاده صنعتی آن در بادام کوهی؛ بافتن سبد از الیاف آن و تهیه روغن از دانه
ها و غیره، ودر برای شستن لباسمنطقه در دانش بومی برای فروش به بازار بوده است، اشنان؛ تهیه پ

 های سیاه چادر،بنیو؛ تهیه ابزار چوبی، تگ؛ تهیه چوب دستی زیبا، خالل برای به هم وصل کردن قسمت
 سازی، تاگ؛ تهیه ابزازآالت چوبی، نی؛ حصیر،گون؛ تهیه روغن برای چراغ به جای نفت، بید، ساختمان

کیالک؛  سیاه چادر،ست آن، برچو؛ استفاده از چوب در ...، شن؛ شستشوی ظروف با پو سبد، نی قلیان و
 وسایل چوبی به ویژه قنداق تفنگ و سایر موارد دیگر. 

 

 مطالعه  ساختار جامعه مورد تغییرات ایجاد شده در

تغییرات اجتماعی در روستاها و مناطق  .ای درگذر زمان دچار تحوالت و تغییرات خواهد شدهر جامعه
المللی و در ساختار جدیدی که هایی و مطابق با تغییرات بینا توجه به چنین خصیصهعشایری ایران  نیز ب

کرده بودند، در این روند قرارگرفت. در منطقه مورد مطالعه برای روند تغییرات کشورهای جهان سوم لحاظ
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های خاص یبه جامعه رسوخ کرده و در کنار ویژگنیز به عنوان جزئی از جامعه ایران، این تغییرات کالن 
جامعه مورد نظر برساختار این جامعه تأثیر گذاشت. امروزه دیگر شاکله ایالت از هم پاشیده است و ساختار 

 -ایلی آنان رو به ضعف نهاد. از نظر قشربندی نیز، بعد از اصالحات ارضی به دلیل انحالل نظام ارباب
تعیین شده بود، زیرا هدف این امر از پیش رعیتی، مأمورین دولتی جای سرپرستان قبلی ایالت را گرفتند و

اساسی اصالحات ارضی، جایگزین کردن دولت به جای اربابان و برداشتن این حصار بین خود و مردم 
های رژیم سابق نیز از منطقه مورد مطالعه رفتند. برخی به مردم پیوستند، بازمانده ،57بود. بعد از انقالب 

 و کاری به کار مردم نداشتند.برخی به زندگی خود ادامه داده 
در زمینه تقسیم کار، تقسیم کار قبل از اصالحات ارضی با توجه به قشربندی موجود بود که اساس 

داد. اما پس ازاصالحات ارضی با تغییرساختارهای متعدد جامعه مورد مطالعه، آن را سن وجنس تشکیل می
دید. به همراه از بین رفتن برخی اقشار، برخی کارها تقسیم کار در این منطقه نیز دچار تغییرات اساسی گر

 نیز از میان رفته و برخی دیگر در زندگی مردم سر بر آوردند. 
هایی که بعد از اصالحات ارضی تقریباً از گردونه تقسیم کار نه تنها در این زمینه ]دانش یکی از گروه

ها یا ورد مطالعه، خارج گردیدند، غربتهای زندگی منطقه مبومی جنگل و مرتع[ بلکه در سایر زمینه
آهنگران هستند. این گروه به دلیل ورود ابزار و آالت صنعتی به بازار در رقابت با وسایل صنعتی شکست 
خوردند. صرفاً در برخی موارد این گروه برخی وسایل بسیار سنتی را که در مناطق دور دست مورد استفاده 

 کنند.می دام به فروش این ابزار و وسایل با قیمت نازلگردی اقاست را ساخته و با دوره

 

 تغییرات ایجاد شده در عناصر مربوط به دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع  از اصالحات ارضی تاکنون

دانش بومی در منطقه مورد مطالعه با اجرای اصالحات ارضی به عنوان یک نمونه و مصداق برنامه 
های مدرن را به همراه داشت که رو در روی دانش بومی لعه، با خود، برنامهمورد مطا نوسازی در منطقه

هایی قابل بندی)از جمله عرصه مورد مطالعه( گردید. این تغییرات در دسته های مختلفمردم در عرصه
 بررسی است. 

سازی،  مواردی چون خانه صنایع چوبی: قبل از اصالحات ارضی از چوب در دانش بومی در (الف
، استفاده ازچوب وسایل مرتبط با کشاورزی، وسایل به کار رفته در امر حمل ونقل، وسایل جنگی و دفاعی

گرفت. با تغییرات سبک زندگی مردم، استفاده از این دانش به در سیاه چادر و غیره مورد استفاده قرار می
 بخش از بین رفته است. حداقل خود رسید و در برخی از مناطق مورد مطالعه به کلی دانش بومی این

دباغی انواع  های جنگل و مرتع )مثل تانن بلوط( در امرچرمی: درگذشته از برخی از فرآوردهصنایع (ب
گردید. به مرور زمان با جایگزینی وسایل و ابزار جدید، این مشک و نیز تهیه چرم مورد نیاز استفاده می

 یر، از رده خارج شده است.فق دانش به غیراز برخی مناطق آن هم در حد بسیار
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صنایع رنگرزی: در قبل از اصالحات ارضی، دانش بومی استفاده از گیاهان در امر رنگرزی دارای  (پ
که به همراه ایل جا به جا شده و یا در  های محلیای بود. در آن زمان ضمن وجود کارگاهاهمیت ویژه

رای خود یک کارگاه کوچک رنگرزی بود که از روستاهای ساکن در روستا مستقر بودند، گاه هر خانه ب
های بزرگ رنگرزی کردند. با حضورکارگاهالیاف استفاده میگیاهان متعدد با ترکیبات متعدد دررنگ نمودن

چنین تغییر در شیوه تهیه زیراندازها و این رابطه به کشور و هم های صنعتی درو به مرور حضور کارخانه
گردید، به تدریج این دانش نیز )از جمله در منطقه مورد بازار تهیه می وسایل که به سبک صنعتی در

 مطالعه( به ورطه فراموشی سپرده شد.   
آوری صنایع غذایی: امروزه کمتر کسی است که برای تهیه غذای اصلی و مایحتاج خود، به جمع (ت

برداری از جنگل بپردازد. البته بهره ها در منطقه مورد مطالعهگیاهچه ها، ریشه و سایر اجزاء گیاهان ودانه
و مرتع به صورت دیگری غیر از دانش بومی و به منظورهای دیگری در منطقه به طریق غیر استاندارد و 

گونه از گیاهان شود و همین امر نیز موجب تخریب مراتع از نظر اینبدون رعایت قوانین گذشته انجام می
 گردیده است.

کنند؛ اما بنا به برداران نسبت به قدیم از این گیاهان استفاده نمینیز بهره در زمنیه گیاهان دارویی
گفته برخی از افراد مناطق مورد مطالعه در چند سال اخیر مردم مجدداً به استفاده از این گیاهان روی    

 اند. البته نحوه استفاده و میزان و نوع بیماری متفاوت است. آورده
 

 ها کنشگران و استفاده از مراتع و جنگل برداریتغییر در بهره

ها از مالک گرفته شد و به دولت واگذار گردید. ها، نظارت بر جنگلپس از ملی شدن مراتع و جنگل
برداری خوبی برآمده و لذا به تدریج قوانین مربوط به بهرهکار بهدولتی نتوانستند ازعهده اینهایاما دستگاه

برداری دچار تغییرات ... بنابراین بهره برداران به هم ریخت وقشربندی بهره زیر پا گذاشته شد، ساختار
ها را با طبقه متوسط زمان خویش همتراز دامدار )شاید بشود آن -ای ازرعیتگردید. با رفتن مالک، طبقه

توان ها اضافه بر های دیم روی آوردند، دامدانست( به آن سطح ارتقاء یافت، روستاییان به سوی زمین
ها گردید، فصل و زمان مناسب ورود به چرا ومدت زمان چرا رعایت نگردید، تقویم کوچ مراتع وارد جنگل

ها در مراتع بدون رعایت هیچ روها یکجانشین شدند و لذا در طول سال، دامبه هم خورد، بسیاری از کوچ
...، موجب  ا در انتخاب آنان وهها و عدم رعایت شرایط و تخصص چوپانچرخیدند، تغییر چوپانقرقی می

 گردید که به تدریج دانش بومی استفاده از مراتع در زمینه چرا، به فراموشی سپرده شود.
های تحقیق با ورود دولت به دایره مدیریت برداری از جنگل نیز بنا به یافتهدر زمینه و عرصه بهره

در رأس اهمیت موضوع، ، بردارشر جدید بهرهعدم آگاهی ق جنگل، و با عنایت به تغییر ساختار قشربندی و
-رویه از جنگلبی برداریمسایلی چون دادن رشوه به جنگلبانان، و موارد دیگر موجب شدکه اقدام به بهره
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ها برای سوخت و تهیه زغال و فروش آن در برداری موجب نابودی جنگلهای منطقه صورت گیرد. بهره
 ها گردیده است. خریب جنگلشهر بدون رعایت قوانین عرفی موجب ت

 

 بندیجمع

و اجرای این برنامه )هرچند ناقص( ساخت منطقه  که از باال بر روستاها تحمیل شدهاییازجمله برنامه
را به هم ریخت و موجب تغییر در ساختارهای آن گردید، تباین سنت و مدرنیته بود که توسط شاگردان 

او )به عنوان بخشی از تبارشناسی نوسازی( صورت گرفت. از این پارسنز و به تبعیت از متغیرهای الگویی 
-در این دیدگاه به وضوح دیده می 2نوسازی 1«مدرن -سنت»های متعدد از جمله رو با لحاظ دو انگاری

هرچه سنتی است، با جریان نوسازی و رشد جامعه متباین و مغایر است و « مدرن -سنت»شود. از منظر 
ه باید عناصر سنتی را از جامعه روستایی زدود و عناصر مدرن را جایگزین آن کرد. لذا برای پیشرفت جامع

در فرآیند اجرای این برنامه ما شاهد رهاشدن دانش بومی و به مرور زمان ضعف و گاه که از همین روست
 شویم.تخریب آن می

نطقه مورد مطالعه، دهدکه دانش بومی درعرصه جنگل و مرتع در مها نشان مییافته، در این پژوهش
از غنای کافی برای امرار معاش زندگی بومیان در قبل از اصالحات ارضی برخوردار بوده است و از طرفی 

برداری از پایداری که بهره مردم با این دانش آشنایی کامل داشته و همین امر نیز موجب گردیده بود
های شرفت جامعه مباینتی نداشته، بلکه یافتهچنین این دانش نه تنها با توسعه و پیبرخوردار باشد. هم

تواند همگام با توسعه به پیش برود. با تغییراتی تحقیق حاکی از آن بود که از پایداری برخوردار بوده و می
که اصالحات ارضی به عنوان یک نمونه بارز از نوسازی درجامعه ایران و به تبع آن درمنطقه مورد مطالعه 

برداری از این دانش در عرصه مورد مطالعه و نیز تقسیم ساختارهای متعدد جامعه، بهره ایجاد کرد، با تغییر
کار و سایر مواردی که با عناصر متعدد این دانش ارتباط داشت، دچار تغییرات جدی شد و دانش بومی نیز 

یادی به های نوسازی در یک رقابت یک طرفه خرد شد و از بین رفت و این مسئله موجب زیان زچرخ زیر
جامعه، به ویژه محیط زیست وارد آورده است. برای جلوگیری از نابودی این دانش در این عرصه پیشنهاد 

داری از این سیستم به مردم هر منطقه واگذار گردیده و اجازه داده شود بر گردد؛ مالکیت و نحوه نگهمی
 د.اساس دانش مردم و نیز تلفیق آن با دانش نوین این امر صورت گیر

خواهند در این باب تحقیقی انجام دهند، ضروی است که ضمن آشنایی با منطقه مورد کسانی که می
شدن کرده و خود را ازبندِ قیدهای نوسازی و الگوی صرفاً غربیساختارهای منطقه رسوخ مطالعه، به درون

 بزدایند.

  

                                                 
1. Modern- Tradition 
2. Modernization 
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