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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

 

 توسعه روستابا تاکید برتلفیق دودانش رسمی و دانش بومی

  

امـه ریـزي شـهري دانشـگاه آزاداسـالمی      ه جغرافیـا وبرن عضـو هیئـت علمـی ومـدیر گـرو      :دکتر طـوبی امیرعضـدي   

  واحداسالمشهر

 

 چکیده

جغرافیدانان سعی دارند با تفکري سیستمی، به جالشهاوتنگناهاي مدیریت توسعه روستاودرپی آن به ارائـه راهکـار       

ردو دانـش رسـمی   دراین زمینه یکی ازموارد کلیدي درامر توسعه روستاهاي کشورمان مسـئله ي مـدیریت بـ   .بپردازند

  .وبومی به منظور دسترسی به پایداري توسعه ودرنهایت توسعه پایدار می باشد

یکی از دغدغه هاي جدي جغرافیدانان ، اندیشمندان ودست اندرکاران اداره ي کشورها درعصـر کنـونی ، تعیـین    

  :راه متصور باشد در یک تقسیم بندي کالن شاید تنها دو.طرح والگویی جهت توسعه ي جامعه خود می باشد

  استفاده از مدلهاي آماده ي وارداتی  -1

  .به طراحی مدل باتفکر درون زا  پرداخت -2

شواهد وتجارب جهـانی بیـانگر ایـن    .به نظر می رسد گزینه ي اول دردهه هاي اخیر کارآمدي الزم را نداشته است 

اجتمـاعی  دراغلـب  مـوارد    / ا شرایط  فرهنگـی  واقعیت هستند  که مدل ها  والگوهاي وارداتی به دلیل عدم تطابق  ب

  . ناکام بوده اند وجز به هدر رفتن سرمایه ومنابع  کشوهاي وارد کننده ي آن ، ارمغانی  بدنبال نداشته اند

  طراحی مدل  توسعه برمبناي پتانسیل هاي محلی. بنابراین به ناچار باید گزینه  دوم راکنکاش کرد

ف اعم ازنیروي انسانی وسرمایه هـاي  مـادي درکنـار بهـره گیـري از تجـارب دیگـر        وبومی وساماندهی منابع مختل

باید توجه داشت که دستیابی به توسـعه جـامع ، بخصـوص    .کشورها ، کاري بس  دشوار و پیچیده، لیکن شدنی است 

ي از هرنـوع  درکشورهاي جهان سوم ، جز ازطریق توسعه ي روستایی امکان پذیر نیست و روستا یعنی گستره وپهنه ا

سال تمدن وتجربه تاریخی ، بااتکا به فرهنگی غنی وسرشار ازبالندگی هاي علمـی ، نبایـد    10500ایران بابیش از .آن 

دراین مقاله از یک سوعلمی کردن دانش بـومی را، بـه عنـوان گنجینـه ي گـران      . ونمی تواند از گزینه اول پیروي کند

انش علمی را که حاصـل تـالش هـاي جامعـه بشـري پـس از رنسـانس        قدر این ملت کهن و ازیک سو، بومی کردن د

  .وانقالب صنعتی وشکوفایی فن آوري  است معرفی می کند
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  مقدمه

  دانش بومی چیست ؟   -1

درمجموع اندیشمندان تعاریف متعددي رابراي دانش بومی ارایه کرده انـد کـه درذیـل بـه ذکـر چنـد نمونـه مـی         

  :پردازیم 

ش ، نظـام    . دانشی که درایجاد فرهنگ وجامعه منحصر به فرد است . دانش محلی است دانش بومی ،  -1 ایـن داـن

اگرچه محلی است ولی عوامل متعددي را درمورد هر پدیـده  ) .  1382پاپ زن ، (وبر خالف ظاهر آن دقت کافی دارد 

  .بنابراین دانش مذکور دید جامع نگري دارد. درنظر دارد 

اً به دانشی اطالق می شود که ازحوزه ي جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفتـه و بـه طـور    دانش بومی ، اصطالح -2

طبیعی تولید شده باشد و اما معرفت روستائیان ازطریق دانـش حـوزه جغرافیـایی خـارج از روسـتا تحـت تـأثیر قـرار         

  ).1376چمبرز،(گرفته، برآن افزوده گشته یا ازمیان رفته است

باورهـا وایسـتارها، روش هـا وسـازوکارها وشـیوه هـاي سـاماندهی  امـور مختلـف           دانش بومی برمجموعه اي از -3

اگرچـه مبـانی    ). 1378عمـادي وعباسـی،  ( زندگی مردم مشتمل می شود که در طی اعصار گذشته شکل گرفته است 

درحـال کـم    تولید آن می تواند محلی ومنطقه اي باشد ،  لیکن همواره به دلیل تعامل فرهنگی و پویایی ،  این دانـش 

و زیاد شدن بوده وبسیاري از اطالعات وارد شده از دنیاي خارج از حوزه جغرافیایی نیز به تـدریج دردرون ایـن دانـش    

لذا باید از این اشتباه که هرآنچه قدیمی وسنتی است ، دانش بومی میباشد، پرهیز شود ونیـز بایـد   . جاي گرفته است 

به شـرطی کـه دردرون شـده    .  می تواند درزمره دانش بومی قلمداد شود  توجه داشت که بسیاري از فن آوري ها هم

یک فرهنـگ یاجامعـه نهادینـه نیـاز بـه زمـان دارد وایـن         باشد که البته نهادینه شدن یک فن آوري واطالعات بیرونی

  )1382پاپ زن،(همان چیزي است که اشتباه فوق الذکر را باعث می شود 

 :هاي دانش بومی  ویژگی هاي دانش بومی ونظام -2 

براساس آنچه گفته شد ،  دانش بومی برخاسته از متن اجتماعات  بشري درطول تاریخ است که به شکل شـفاهی  

وسینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ، حاصل تجارب وآزمون وخطاهایی است کـه  دربسـتر طبیعـی بـه     

،  بخصوص که بخشی از دانـش مـدرن نیـز کـه قـدرت سـازگاري       وجود آمده ودرباورها و ایستارهاي مردم ریشه دارد 

باشرایطی محلی راداشته ونهادینه شده ودرتارو پود فرهنگ یک جامعه جاي گرفته است درزمره همین دانش قلمـداد  

به همین دلیل وبر اساس ویژگی هاي بنیادین ، دانش بومی ، همـان چیـزي اسـت کـه مـردم بـا آن زنـدگی        .شود می

مبناي آن به بایدها ونبایدهاي چارچوب فلسفله ي فکري خود درزمینه هاي مختلف زنـدگی شـان عمـل     کنند وبر می

  .نمایند می

، تعامل  و پاالیش دائمی این دانش که بر محوریت تغییر ، تحول و دگرگونی استوار اسـت  ، موجـب شـده    تبادل 

دانـش مـذکور در طـول ادوار تـاریخ گذشـته       بـه همـین دلیـل   . است بر خالف ظاهر امر ، نظامی پویا و متحرك باشد

  .وهمچنین تادوردست هاي تاریخ آینده ، ساختار خود ار حفظ ولی محتوایش تغییر خواهد کرد
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به همین دلیل از ویژگی مشخص وبـارز دانـش بـومی ، عمـومی بـودن      .خاستگاه وبستر دانش بومی ، جامعه است 

یک تکنیک بومی بررسی میشود،  مالحظـه مـی گـردد کـه اکثریـت      به عنوان مثال، زمانیکه .گیر بودن آن است وهمه

لذا امـروز محـدوده مباحـث مربـوط بـه دانـش بـومی        .اعضاي یک جامعه محلی ، آن را باور دارند و بدان عمل میکنند

 بـه ایـن مفهـوم     "نظام  "الحاق . ازآنها نام برده می شود "نظام هاي دانش بومی "وسیعتر می شودو نوعاً تحت عنوان

از ایـن رو بهتـر اسـت    .بدان  معنا است که  مجموعه اي از اجزاي  متعامل بـراي هـدفی مشـخص حرکـت مـی کننـد      

  .هاي  نظام هاي دانش بومی را بررسی کنیم  ویژگی

 ،1995اولین  (Evelyn) :هاي دانش بومی را اینگونه تبیین می کند ویژگی

 .اغلب مردم روستایی ومحلی ، عمومی گرا هستند  -1

  .نظام هاي دانش بومی کل نگر هستند  -2

  .نظام هاي دانش بومی فرهنگ واعتقادات دینی را باهم تلفیق می کنند -3

  .نظام هاي دانش بومی کمترین خطر پذیري را به بیشترین سوددهی ترجیح می دهند -4

  ،)1998(ولوئیس گرینر  Louis grenier:ویژگی هاي زیر را براي دانش بومی برشمرده است

(Cumvlative) 1- انباشتی بودن   

 (Dynamic) 2- پویایی 

  همه گیر بودن  -3

  عجین بودن با فرهنگ  -4

اما مجموعه این ویژگی ها وسایر ویژگیها ي دیگري که در مقاله فرصت پرداختن به آنهـا نیسـت دانـش بـومی را     

یی مطلـق چـه زیانهـایی را متحمـل     قابل دفاع نموده و آشکار می نماید که  بشردر طول چندین  دهه تسلط علم گرا

  .شده است

  :اهمیت دانش بومی ونقش آن در فرآیند توسعه -3

درتوسعه پایدار به جاي حداکثر ، بهینه  بودن ودرعوض  توجه به نسل حاضر به نسل آینده  و در مقابـل مصـرف   

منـابع وطبیعـت و جهـت     روتعـادل د ن  یکسویه ي منابع ، اعم از قابل تجدید وغیـر قابـل تجدیـد ، بـه حفـظ  تـواز      

  .هایی ازاین دست فکر می شود  گیري

شاید یکی از علل روي آوردن  به نظام هاي دانش بومی دردهه هاي اخیر، ناکـامی هـایی بشـردر تبعیـت ازعلـم        

تجـارب تـاریخی نشـان مـی     . زدگی مطلق ومدل هاي ناهمگون  و نامتعادل به نام توسعه دردهه هاي  گذشته باشـد  

در نظام هاي دانش بومی ، تعادل ، همواره یک اصل پذیرفته وبا ساز وکارهاي متناسب ، همواره در اکثریـت  دهد که  

دگرگونی وتحول درفکر بشر وروي آوردن به  این تعادل شـاید بـه علـت    .  قریب به اتفاق امور ، عملی وپیاده می شود 

نـداز وحشـتناکی رابـراي کـره ي ارض بـه نمـایش       زنگ خطري باشد  که در دهه هاي  اخیر به صدا درآمده و چشم ا

اما این که  چگونـه ایـن  مهـم را    . به هر حال بشر چاره اي ندارد جز آن که  به پایداري   توسعه  بیاندیشد . گذارد می

  . محقق  کند ، کاري بس دشوار و پیچیده می باشد 
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بومی در جاي جاي دنیا، تالش وجسـتجو   گمان می رود تأسیس و راه اندازي  بیش از صد مرکز مطالعه ي دانش 

ــد     ــی ده ــش  را نشــان م ــن دان ــادي ای ــوق باشــدواهمیت بنی ــراي مســأله ي ف ــافتن پاســخی ب ــراي ی ــاپ زن ، .(ب پ

  )1382عبدالحمید

هـزار    250از بـین  . بذرهاي اصیل  و ارقام  بومی ، بخش مهمی از گنجینه ي دانش بومی را تشـکیل مـی دهنـد    

از ایـن  . نوع به دست پیشینیان  نسل کنونی بشر اهلـی شـده اسـت      225ه شده  ،  تقریباً گونه گیاهان گلدار شناخت

سه چهارم کشت وزرع جهـان را بـراي   ) گندم ، برنج ، ذرت ، جو، ارزن ، سیب زمینی ،  نیشکر و سویا (گونه  9تعداد 

  .ي دیگر تشکیل می دهدگونه  121یک چهارم باقیمانده را .تأمین غذا وانرژي به خود اختصاص داده است 

به جرأت می توان گفت که درعصر ما، با تمام پیشرفت هاي شگرف درعلم ژنتیـک ، هـیچ گونـه ي جدیـدي بـه       

  ).1378عمادي وعباسی .(میراث ژنتیکی پیشینیان افزوده نشده است 

از کشـورهاي  حقیقت این است که  حداقل  یکی از دالیل  شکست   برنامه هـاي  کشـاورزي ایـران  و بسـیاري      

آسیایی ، آفریقایی و آمریکاي التین  درچند دهه ي گذشته ناشی از بی توجهی نسبت  به تجـارب  چنـد هـزار سـاله     

اي است که درست از متن و بطن شرایط  اقلیمـی  و فرهنگـی ایـن کشـورها برخاسـته اسـت  و پـادزهر بسـیاري از          

  )1373فرهادي  ( .مشکالت کشاورزي  این کشورها را در خود نهفته  دارد

  :زمینه هاي کاربردي دانش بومی درامر توسعه  -4

شیوه هاي بومی مـدیریت منـابع   .  یکی از افتخارات  پیشینیان ما ،  حفظ ونگهداري از منابع طبیعی می باشد  -1

  .طبیعی ، الگوي  مناسبی براي  مدیریت  منابع  طبیعی درتوسعه پایدار خواهد  بود

ي  توسعه پایـدار در گـروي  مشـارکت  بومیـان  در  کلیـه ي  مراحـل از جملـه طراحـی،         موفقیت  طرح ها  -2

  .ریزي ، اجرا وارزیابی طرح هاست برنامه

  .امر مسأله یابی براي شناسایی نیاز هاي توسعه بایستی از دیدگاه بومیان انجام پذیرد -3

حقیقـات کشـاورزي  توانسـتند بفهمنـد     چندین دهه  طول کشیده تا موسسات ت) 1376(بنا به گفته ي چمبرز  -

  .که نظام کشت توأم  که ابتدایی وعقب مانده ترین  نظام کشت به نظر می آید ، بسیار  پیچیده ومترقی است 

حیـات جنگـل هـا    ) 1991(اورت– Everetکشاورزان درروستاهاي سنتی مهم ترین عناصر براي تجدید :میگوید  

 .بوده اند

د ، آبیاري هاي سنتی ونظام هاي مربـوط بـه آن چنـان نظمـی دارد ، کـه محاسـبه       می گوی) 1368(صفی نژاد  -

گران وآگاهان را از این نظامها متعجب کرده واعجاب آنها را درمورد سـازمان ، ابـزار سـنجش ، شـکل تقسـیم ، ابعـاد       

  .واحجام ، صرفه جویی ها وامثال آنها برانگیخته است

  :مقایسه دانش بومی ودانش رسمی -5

نطور که از اسم این دانش پیداست ، حاصل فعالیتهاي علمی در دانشگاهها ومراکـز تحقیقـاتی اسـت وازاصـول     هما

دانش مذکور  کمتر متأثر از ارزشها واعتقـادات بـوده وبـا    . تعلق دارد ،  تبعیت می کند   "روش علمی "خاصی که به  

لید می شـود  وجنبـه هـاي تجربـی  آن بسـیار      هدف کنترل طبیعت وبه منظور بسط دانش بشري ، درمراکز علمی تو
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قوي است  ، زیرا فلسفه ي فکري پشتیبان  آن مبتنی براین دیدگاه است کـه فقـط واقعیـات عینـی ومحسـوس قابـل       

  ) 1383پاپ زن ،.(قبول اند

، این دانش را متعلق به شهري ها وبیرونی ها می داند ومعتقد اسـت کـه دانـش مـذکور     ) ترجمه ي ازکیا(چمبرز 

قدرتی را بوجود می آورد که در جهت  ایجاد  فاصله بین شهري  و روستایی به کا ر گرفته می شود ودرنهایت موجـب  

شود صاحبان آن، افراد روستایی را به عنوان کسانی که فاقد دانش وتوانایی هستند به شمار بیاورند وهمـواره تصـور    می

را از بی دانشی باید نجات داد و لـذا الگوهـاي انتقـال اطالعـات      ) مردم روستایی( کنند براي رسیدن به توسعه ، اینان 

از سوي شهر به  روستا هرچه بیشتر  قوت می گیرد و تازه زمانی هم  که  قـرار اسـت  ایـن  انتقـال صـورت  بگیـرد ،        

مـی شـود کـه    براي دستیابی به اطالعات اولیه براي برنامه ریزي آموزشی وترویجی ، از شیوه هاي نادرسـتی اسـتفاده   

  .داردنتایج با واقعیتها کمتر سازگاري 

از این دید صاحبان این دانش، دانش بومی  فاقد ارزش واعتباربوده ، اصوالً اعتقادي به این امر وجود نـدارد کـه در   

  : به نقل از چارتر وواتر بیان می کند) 1380عمادي ،.(سطح روستا ، نظام هاي دانش بومی کارآیی دارند

این دودانش را در مقابل  یکدیگر قرارداد چراکه این دو به دنبال هم واز منشـأ هوشـمندي وخردمنـدي     که نباید 

به عبارتی دانـش بـومی   . دانش رسمی ، خود بر تجارب کهن تکیه زده ودردامن آن رشد کرده است. بشر آغاز شده اند

  .را مادر دانش رسمی می توان قلمداد کرد

بلکه حتمـاً ضـروري اسـت ببینـیم چگونـه ایـن       .  تعارض  و تناقض بین این دو دانش بودبنابراین نباید به دنبال   

زیرا در حقیقت بین دو دانـش هـم  پوشـانیهاي    . دورا باهم می توان تلفیق کردواز برکات توأمان کردن   آنها بهره برد

  .زیادي وجود دارد و خیلی مشکل است  که این دو را از یکدیگر تمیز داد

ه توسعه ، این مهم  نیست  که یک فعالیت یاکار حقیقتاً  ریشه دردانش بومی دارد  یا حاصـل ترکیـب   دریک پروژ

شدن با دانش رسمی است، مهم این است که به جاي نگاه به فن آوریها وراه حلهاي آنها از طریق جامعه بیرونـی ، مـا   

  .واند موثر واقع شود ، استفاده نماییمابتدا به آنچه که درمحل وجود دارد توجه کنیم واز هر دانشی که میت

با عنایت به این مطالب وبر اساس اهداف مطالعه ي حاضر ، پرسش اساسی وبنیادي این است که چگونه می تـوان  

امـروزه بحـث اصـلی بسـیاري از     . از پتانسیل هاي قابل توجه این دو دانش براي نیـل بـه توسـعه روسـتایی بهـره بـرد      

چراکه همانگونه که اشاره رفت ، هریک از دودانـش نقـاط   . دور میزند "تلفیق"حول محور صاحبنظران ترویج وتوسعه 

تلفیق و توامان آنها مدل  ورهیافتهاي  محکمتري را براي ترویج   و توسعه  می تواند به ارمغـان   .قوت وضعفهایی دارند

  )1383پاپ زن،.( بیاورد

  تلفیق دانش بومی ودانش رسمی -6

از ترکیب این دو بـه توفیقهـایی مـی تـوان نایـل      .سمی از نظر قدرت وضعف مکمل یکدیگرنددانش بومی ودانش ر

  ).1376چمبرز(آمدکه هیچکدام ازآنهابه تنهایی واجد آن نیستند 

ــش رســمی ضــروري اســت     ــه دان ــراي کمــک ب ــومی ب ــش ب ــه دان ــومی   . روي آوردن ب ــان ب ــرا حضــور خبرگ زی

  .ت استدرکنارمتخصصان وبهره گیري ازآنان حایز اهمی
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با توجه به گستره ي نیاز هاي کنونی جمعیت جهان ونیز آسـیب پـذیري منـابع طبیعـی باقیمانـده ، هیچیـک از       

بنابراین الگوي مورد نیاز براي کشاورزي پایدار ، آمیزه اي از دانـش بـومی   . دودانش به تنهایی جوابگوي نیاز ها نیستند

  )1378اردکانی ،.(ودانش رسمی می باشد

جامع نگري ازتوجه به روش هاي سنتی کشاورزي وتطبیق وتلفیق آنها بـا فـن آوري نـوین کشـاورزي     یک تلفیق و

که هماهنگ با شرایط اکولوژیک ومحیطی باشد شرایط را براي کاربرد کم نهاده هاي خارجی دریک نظـام کشـاورزي   

  )1388پاپ زن،.(پایدار می تواند فراهم نماید

چراکه اصـوالً زبـان   .در درك نیازها وعالیق مردم روستایی توانایی الزم را نداردبنابراین ، دانش رسمی از یک سو ، 

فرهنگ برقراري ارتباط بابافت روستایی است و نوعاً فاقد درك درستی از محیط هاي روستایی مـی باشـد واز طـرف     و

نـدارد ولـذا بـرخالف انتظـار      دیگر بسیاري از فن آورها عمدتاً به دلیل وارداتی بودن ، شرایط پیاده شدن در روسـتا را 

شکست بسیاري ازپـروژه هـا ، علیـرغم سـرمایه      .، روستاییان فن آوریها و نو آوریها رانمی پذیرند مروجان وکارشناسان

دراین موارد وموارد مشابه فراوان ، دانش بومی می تواند به کمک دانـش رسـمی   . گذاري فراوان ، به همین دلیل است 

شناخت این دانش توسط متخصصان توسعه روستایی و ترویجی، به آنهـا  . الت آن پوشش دهدبه ضعفها ومشک بیاید و

کمک می کند با لحاظ کردن بستر فرهنگی موجود ، ایده هاي جدید ونوآوریها را به مردم عرضه کنند ودربسـیاري از  

هـاي ترویجـی    ه بخش بـودن برنامـه  موارد از قالبها و ساز وکار هاي بومی استفاده نمایند ودرآن صورت بتوانند به نتیج

   .امیدوار باشند

افزون برآن از آنجاییکه نظامهاي دانـش بـومی برتمـامی سـازوکارها ، اعتقـادات وباورهـا وشـیوه هـاي برخـورد بـا           

ه بـومی      مشکالت ومعضالت وامثال آن پوشش دارد ، ورود به دنیاي کشاورزان از این دریچه ، صرف نظر از ایـن کـه ـب

می کمک می کند ومردم روستایی می توانند از تجارب علمی بهـره گیـري نماینـد ، مـوقعیتی اسـت      کردن دانش رس

تامروجان در راستاي تکامل دانش ومهارت هاي فنی ، اجتماعی وحرفه اي خود از وجوه متعدد این دانـش بهـره منـد    

 ن مزایادرکنـار همخـوانی و  ایـ .شوند واز این طریق به تکامل شخصیت فردي، اجتماعی وحرفه اي خود کمـک نماینـد  

 را رفاقت نزدیک نظامهاي دانش بومی با طبیعت ومسایل زیست محیطی ، تحقق اهداف توسعه پایداروپایداري توسـعه 

اینها همگی از برکـات توامـان کـردن دودانـش بـومی      . در جوامع روستایی ونیز در محیطهاي شهري سبب خواهد شد

پـاپ زن، عبدالحمیـد   .(ایـی ایـن دو ، مقولـه ي قابـل تـأملی خواهـد بـود       ورسمی است ، ضمن آنکه پیامدهاي هم افز

،1383(  

  : "دانش رسمی "وبومی کردن  "دانش بومی  "علمی کردن  -7

به منظور تلفیق دودانش رسمی وبومی باید به این نکته توجه کرد که ازیک سو بایستی بانگرشی علمی بـه دانـش   

ختلف مورد بررسی قرارداد که البته به معنی این نیسـت کـه دانـش بـومی را     بومی توجه کرد ودانش بومی را درابعاد م

با روشهاي علمی سازگار کنیم وهرجا که دلیلی علمی براي آن نداشتیم آن رارها کنیم بلکه بیشتر به این معنی اسـت  

دانش رسمی  کـه  ازدیگر سو،  بایستی آن بخش از . که دانش رسمی به ابعاد گوناگون دانش بومی دسترسی پیدا کند

اگرچـه ایـن عمـل بـه طـور      .با فرهنگ وشرایط  محیطی یک منطقه ومردم آن سازگاري دارد ، بـومی ونهادینـه شـود   
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اي  طبیعی ودرطول زمان رخ خواهد داد لیکن رسالت تفکر ترویجی ایجاب می کند زمینه هاي انجام این کار بـه گونـه  

  .م پذیردفراهم شود تادرزمان کمتري فرایند بومی شدن انجا

  امروزه علمی کردن دانش بومی ، بخش مهمی از پژوهش هاي دانش بومی را به خود اختصاص

که برگرفته از الگوي بهره برداري  بومی در مناطق جنگلی است ، ظهور نظام کشت جنگلـی مصـداقی   . داده است

  )1380عمادي واردکانی .(از علمی کردن دانش بومی می باشد

دانش بومی وانطباق روشها  وفنون بومی ،  تالش می شود تـا  دالیـل علمـی وکـارایی آن      باپدیده ي علمی کردن 

حتی  با حسن نیت  متخصصان  و پژوهشگران ، ایـن  کـار از  ارزش کـاربردي روش هـا وفنـون بـومی        . مشخص شود

اسـتخراج  . است می کاهد زیرا چنین بررسی هایی از شناخت جنبه هاي  ظریف فرهنگی روش ها وفنون مذکور عاجز

  .دانش بومی ازفرهنگ اصلی خود و علمی کردن آن به  انزواي  بیشتر  دانش بومی خواهد انجامید

بومیان نیز از پذیرفتن  شیوه هایی   که باباورها ونیاز هـاي آنهـا سـازگار نیسـت ، حتـی اگـر پشـتوانه ي علمـی          

 ).273همان منبع ص.(محکمی نیز داشته باشد، سرباز می زنند

کید وتوجه به دانش بومی ، درواقع توصیه اي براي آشتی عالمـان جدیـد ، بـا بهـره بـرداران  سـنتی اسـت کـه         تأ

هـا   در جهان سوم در گرو توسعه آن  مالکان ، عرصه وابزار کشاورزي هستند وتوسعه ي کشاورزي و توسعه ي روستایی

  .باشد می

کـردن وبسـته بنـدي آن ، بکوشـیم  تازمینـه ي       برداشت  مـوزه اي از دانـش بـومی وتجـاري     همچنین  به  جاي

ازآن جـا کـه عـدم توجـه  بـه       . نهادینه نمودن  تعامل وتلفیق  نظام مند  دانش بومی را با دانش رسمی فراهم نماییم 

دانش بومی مناطق  روستایی  به مثابه ي اتالف منابع عظیمی از هوش واستعداد  وتوانایی محسوب می شـود ، توجـه   

می وفراهم  آوردن زمینه ي  تلفیق آن  بـا دانـش رسـمی ، در تمـامی ابعـاد ،  یکـی از ضـرورتهاي  عصـر         بوبه دانش 

 .حاضر می باشد

دانـش  ( تلفیق این دو ، زمانی امکان پذیر است که زمینه تعامـل مناسـب میـان صـاحبان علـوم رسـمی وبومیـان        

 ) 1383پاپ زن ، عبدالحمید،( . فراهم وموانع تلفیق آن دودانش برطرف شود) رسمی ودانش بومی 

  :با 

  اصالح تفکر حاکم -1

  اصالح نظام هاي آموزش با تأکید بر فرایند یادگیري -2

  اصالح نظام پژوهش کشاورزي با محوریت کشاورزان -3

  کاهش موانع ارتباط دوسویه درنظام ترویج -4

  ).273همان منبع ص .(نمودمی توان روند تعامل وتلفیق دانش بومی رسمی را تسریع وموانع رابرطرف 

  :عالوه برآن ، محققان به چهار نوع تعامل میان دانش رسمی ودانش بومی اعتقاد دارند که شامل 

  :تعامل زنده یا متحول کننده  -1

 .)می دهد که دانش رسمی جایگزین برخی باورهاي پیشین کشاورزان می شود زمانی رخ( 
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د که دانش کشاورزان ، تا اندازه اي بـا اطالعـات علمـی انطبـاق دارد     هنگامی رخ می ده:( تعامل اصالح کننده -2

  .)وکشاورزان بهتر اطالعات علمی جدد را می توانند درك کنند

زمانی رخ می دهد که اطالعات علمی ، بردانش مربوط به کشاورزان صـحه مـی گـذارد    :( تعامل تشویق کننده  -3

  .)نفس وخودباوري کشاورزان را افزایش می دهد این موضوع اعتماد به. وآن را تأیید می نماید

زمانی رخ می دهد  که بین دانش کشاورزان و اطالعات علمـی مغـایرت وجـود    : (تعامل گیج کننده یا ابهام آور -4

این موضوع بیشتر در مواقعی بروز خواهد کرد که اطالعات علمی را به طرز نامناسبی به کشـاورزان ارایـه   . داشته باشد

  ).275و  274منبع ص  همان) (کنند 

  :نتیجه گیري  -8

بهره گیري صرف از علوم و فن آوري هاي جدید ، بـراي رسـیدن بـه توسـعه ي پایـدار کـه بـر پایـه کشـاورزي           

در چند دهه گذشته با عنایت به عدم توفیق برنامه هـا وپـروژه هـاي توسـعه وتـرویج دردنیـا       . پایدارباشد کافی نیست

دانش بـومی یـا   .معطوف شده است "دانش بومی"ص ، نظر اندیشمندان بیشتر به مقوله وکشورهاي جهان سوم بخصو

دانش محلی ، دانشی است که با فرهنگ هر منطقه قرین بوده وطی سالیان متمادي وبه شکلی طبیعی بـه وجودآمـده   

ی ، همـواره بـا   ضمن آنکـه ایـن دانـش بـوم    .ودهان به دهان و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است 

دنیاي خارج از حوزه ي جغرافیایی خود تعامل وتبادل داشته وبه شکلی پویا ودر قالب سیسـتمی خـود را بـا تحـوالت     

  .ودگرگونی هاي بیرونی ودرونی محیط سازگار نموده است 

ه ي به دلیل وجود مشخصه کل نگري و جامع نگري دردانش مذکور ، مردم اجتماعات محلـی ، توانسـته انـد کلیـ    

نیاز هاي خود راطی قرون متمادي ازاین نظام  دانش  تأمین نمایند وضمن وارد  کردن کمتـرین خدشـه بـه طبیعـت     

ومحیط زیست  و درتعادلی وصف ناپذیر گذران عمر کنند و ایـن  همـان چیـزي اسـت کـه امـروز بعـد ازپشـت سـر          

  .ح می باشدگذاشتن دهه هایی از تجربه ،درکشاورزي پایدار وتوسعه ي پایدار مطر

اگرچه متأسفانه هنوز آن چنـان کـه بایـد    .مطالعات نشان می دهد که نظام هاي دانش بومی پتانسیل باالیی دارند

بررسی ها حاکی است کـه  . عمالً بشر ازاین ظرفیت بالقوه ، بهره ي زیادي نبرده است.شناخته وبه کار گرفته نشده اند

سـتایی عـدم انطبـاق آنهـا بـادانش مـذکور وسـازمان هـاي محلـی          علت شکست بسیاري از برنامه هـاي توسـعه ي رو  

  .شود صاحبان اندیشه توصیه می کنند توسعه در جهان سوم ، بدون بهره گیري ازاین دانش عمالً ممکن نمی.باشد می

نگاهی به ویژگی هاي نظام هاي دانش  بومی که دراین نوشتار بررسی شد ، حاکی ازآن است  کـه دانـش مـذکور    

سیستمی بودن ، انعطاف، متکـی بـودن برنیازهـا، حفـظ تنـوع زیسـتی ، مشـارکتی بـودن ، تجربـی بـودن ،            به دلیل

دردسترس وارزان بودن ، حفظ تعادل محیط زیست، چند بعدي بودن ، منطبق بودن بـر فرهنـگ مـردم ، دارا بـودن     

ننـد وبایـد لحـاظ شـوند وعـدم      بسیاري از شاخصه هاي منحصر به فرد دیگر ، درفرایند توسعه می توا صحت ودقت و

توجه وبهره گیري ازاین گنجینه پرارزش ، همان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که درفاصله چنـد دهـه ي قبـل    

فاجعه هاي زیست محیطی ، فقر وعـدم عـدالت   . ، زیست کره ي زمین با تمام متعلقات به آن ، دچار آن شد 1990از 

هاي وحشتناك بین کشورهاي شمال وجنوب درطول دهه هـاي مـذکور ، اثراتـی را    اجتماعی ، تبعیض نژادي ، فاصله 

 .آثار آن قابـل از بـین بـردن نباشـد     بر تمدن بشر باقی گذاشته است که به نظر می رسد تا سده هاي زیادي از آینده ،
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از غنـی تـرین آنهـا ،    درصـد  20درصد  از فقیر ترین مردم دنیا با 20سال  ، فاصله ي بین   30فقط درفاصله ي زمانی 

چنـین فاجعـه اي  را چگونـه مـی تـوان بـا اصـول  و  چارچوبهـاي          .  رسیده است  1به  150دو برابر شده وبه نسبت 

یش از         .   توسعه ي  پایدار منطبق  دید   9تخریب جنگلهـاي  منـاطق گرمسـیر کـره ي ارض از یـک سـو و تجمـع ـب

وي دیگرسرنوشت محیط  زیست کره ي  ارض را رقم می زند که بـه   میلیارد  تن زباله جامد   در کشورهاي عضو از س

  .هیچ وجه قابل دفاع نیست واینها جلوه هایی از توسعه ي ناپایدار گذشته است 

چند از بعد ماهیت و کاربرد ، دانش بومی ودانش رسمی ، با هم تفاوتهایی دارند ، لیکن این تفـاوت بـه معنـاي     هر

  .ر نیست ، مهم آن است که درك درستی از این دودانش وجود داشته باشد تقابل وستیز آنها با یکدیگ

تجربه نشان داده است که دو دانش مذکور ، نه تنها با یکدیگر تناقض ندارند بلکه به منظور رفع نیازهـاي توسـعه    

 .روستایی ، ویژگی هاي متفاوت هرکدام ، مکمل دیگري خواهد بود 

بومی ودانش رسمی در راستاي مصالح توسعه ي پایدار بـه صـورت تلفیقـی و     شرایط حاضر ایجاب می کند دانش 

امروز تالشهایی به منظور بهره گیري از دانش بومی انجام شده اسـت  امـا بخـش عمـده اي از ایـن      .توامان عمل کنند

 .دانش مذکور شده است   "علمی کردن   "و  "استخراج  "تالشها صرف 

از دانش بومی و علمی کردن وبسـته بنـدي کـردن آن ، زمینـه تلفیـق       "ت موزه اي برداش "بنابراین باید به جاي 

هـاي   عملی وعلمی مناسب آن را با دانش رسمی فراهم سازیم  وبه ویژه از ساز وکارهاي مدیرت بـومی وقالـب سـازمان   

اشـد  بلکـه پـس از    چنین وجوهی ، اصالتاً نمی تواند جنبه هـاي مـوزه اي داشـته ب   . غیررسمی ومحلی استفاده نماییم

شناسایی ، طبقه بندي ومستند سازي ، به عنوان راهکارهاي عملی دربرنامه هـا و فعالیتهـاي توسـعه اي کشـور بایـد      

مشارکت عملی وواقعی مردم درفرایند عملیات تولید ، توزیـع  ،  مصـرف از یـک سـو و حـل مشـکالت       .گنجانده شود 

از جمله ویژگی هایی اسـت  کـه بـه بهتـرین شـکل مـی توانـد در         ومعضالت مختلف جوامع روستایی از سوي دیگر ، 

 :زمانی دودانش مورد بحث با یکدیگر تلفیق خواهد شد که .راستاي اجراي اهداف توسعه ي روستایی کمک نماید

. موانع ساختاري ، اعم از موانع موجـود  سیاسـی ، اقتصـادي،  فرهنگـی و اجتمـاعی  کمرنـگ  و مرتفـع شـوند         •

که   انجام چنین  فهمی از یک طرف نیاز به درك صحیح   و منطقی از فلسـفه وطبیعـت دودانـش دارد    طبیعی است 

واز سوي دیگر نیازمند ابزار قانونی وساز وکارهاي اجرایی است که طبیعتاً همکاري وهمدلی قـواي سـه گانـه کشـور را     

  .طلبد می

 بر فرایند یادگیري به شیوه هاي مشارکتی کـه  تفکر ومعرفت شناسی حاکم ، از طریق تأکید نظام هاي آموزشی •

تأکید بر توجه واقعی به نیازهـاي مخاطـب   .پیامدهایی همچون خالقیت ، نوآوري وسازندگی را به دنبال خواهد داشت 

بهره برداران در نظام هاي پژوهشی کشور ، که به دنبال آن ایجاد تحـول ودگرگـونی مثبـت در نظـام هـاي تولیـد ،        و

  .مصرف ودستیابی به  فن آوریهاي مبتنی بر دودانش انتظار می رودتوزیع وحتی 

 موانع ارتباطی که عمالً فرایند دوسویه ي ارتباط وجریان دائمی وپویاي دانش را بین روسـتاییان  کارشناسـان و  • 

دنبـال   این مهم یکی از اصلی ترین مباحثی اسـت کـه مقالـه حاضـر آن  را    . محققان به رکود می کشاند ، مرتفع شود

چرا که پیشرفته ترین مدلهاي توسعه همگی به نوعی بر ساماندهی واجراي درست بین عناصر مـذکور تأکیـد   .کند  می

  .دارند
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در کالمی موجز،  توجه  وعنایت به مباحث  توسعه ي  روستایی ، بدون لحاظ  کردن  نظام هاي دانش بـومی کـه   

بـراي   بهـره گیـري از ایـن خـوان گسـترده و       .مکـن نمـی شـود   گنجینه متعلق به مردم روستایی کشور می باشد ، م

ارزشمند ،  جدي  گرفتن حضور مردم در فرایندهاي تحت  پوشـش برنامـه اي توسـعه ي روسـتایی اجتنـاب ناپـذیر       

  .است

لذا سعی شد درخالل نوشتار حاضر این پیام ارسال شودکه براي حصول به توسعه ي  روستایی به دو بال پـروازي  

ز شد، یکی توسل وتمسک به نظام هـاي دانـش بـومی و گنجانـدن  علمـی وغیـر شـعاري آن در برنامـه هـا          باید مجه

ودیگري بهره گیري اصولی ومتناسب از علوم و فن آوري هاي جدید ودستاورد هاي با ارزش انسان در راستاي تحقـق  

  .یزان کشور قرار گیردامید است  این راهبرد برتر در دستور کار برنامه ر.اهداف  توسعه ي روستایی

  منابع ومأخذ

   1383چالشها وچشم انداز ها : مجموعه مقاالت کنگره توسعه ي روستایی  -1

طراحی مدل تلفیقی دانـش بـومی ورسـمی بـه منظـور دسـتیابی بـه رهیـافتی         ) 1382(پاپ زن ، عبدالحمید  -2

  .ج کشاورزي دانشگاه تهرانمشارکتی در شهرستان کرمانشاه ؛ رساله ي    دکتراي تروی -سامانه اي  

اولویت بخشی به فقرا ؛ ترجمه مصطفی ازکیا ؛ موسسـه انتشـارات   : توسعه ي روستایی ) 1376(چمبرز، رابرت  -3

  .وچاپ دانشگاه تهران

  .15قنات هاي ایران ؛ ترجمه ي حسین نیر؛ زیتون ،) 1361. (اي . رولف اچ -4

روستا وتوسـعه ،  » روستاییان درفرایند توسعه ي روستایی  اولویت بخشی به« ) 1376(عمادي، محمد حسین  -5

  .سال اول ، مرکز تحقیقات وبررسی مسایل روستایی

دیـدگاهی دیـرین   : دانش بومی وتوسعه ي پایدار روسـتاها  ) 1378(عمادي ، محمد حسین واسفندیار عباسی  -6

وسعه ي پایـدار ؛ مرکـز تحقیقـات وبررسـی     کاربرد دانش بومی در ت: در پهنه ا ي نوین ، حکمت دیرین در عصر نوین

  .مسایل روستایی

ضـرورتی  : تلفیـق دانـش رسـمی و دانـش بـومی      «) 1381( عمادي ، محمد حسین  و محمد امیري اردکانی  -7

  .زیر چاپ در فصلنامه ابتکار کشاورزي وتوسعه» دردستیابی به توسعه ي پایدار کشاورزي

 
Refrence                                                                                                                                          
١- Grenier , Louis (1998) “ Working with Indigenous Knowledge: A Guide for 
Researchers” DRC. 

  
 

  

  

  

  

www.SID.ir


