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 روستایی كشاورزي پایداردر توسعه  محلینقش دانش بررسی و تحلیل 

 مسعود چرامین۱ ،ساره رحیمی۲، مهدي زمانپور۳ ، حمیده زعیمی۴ 

 اسالمی،دهدشت،ایران آزاد دهدشت،دانشگاه ،واحد نخبگان و جوان پژوهشگران . باشگاه۱

 اسالمی،ارسنجان،ایران آزاد ارسنجان،دانشگاه ،واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه .۲

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسالمی،شیراز،ایران۳

 ، یاسوج ، ایران آزاد اسالمیدانشگاه یاسوج ، واحد دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی ،  .۴

masoudchormin@gmail.com 

 چکیده
بنابر حلی برای توسعه پایدار کشاورزی ارائه گردد  در این مقاله سعی شده است اهمیت و ویژگیهای دانش بومی و رسمی بیان شود و راه

دیـدگاه  دانـش بـومی بـرد کیـأداده شده است . تگاه کلنگر برای دانش کشاورزی بوم شناختی موثر تشخیص دیایـن دانـش بـومی بـا د
یی را به ساکن شدن در روستاها سـوق داده اسـت . دانـش بـومی یـا محلـی بـرای بـوم شـناختی های روستا ستمی اسـت و پروژهسیـ

ش توده مردم و دانش توده کـشاورزی ضروری است . معنا و مفهوم دانش بومی در زبان فارسی را می توان مجموعه اطالعات مردم، دان
فرهنگ مردم بیان کرد . در کتاب انتقال تكنولوژی به بحث در خصوص دانـش سـنتی پرداختـه اسـت و اشـاره مـی کنـد کـه دانش 

د . دانش سنتی لی به نسل دیگـر منتقـل مـی کننـسنتی در مورد کشاورزی دانشی است که کشاورزان از تجربه خود آموخته و از نس
ار آهسته جمع میشود، اما آنچه که باقی میماند در طول زمان بارها آزمایش شده است . چنین دانشی شـامل مشاهدات زیرکانه و بسی

بنـدی شـده اسـت کـه کامال با اوضاع و احوال محلی  های طبقه دقیق در مورد گیاهان، حیوانات، آب و هوا، خاك، آفات نباتی و نظام
بینی است و از نظر حجم بسیار  ها بـا آن زنـدگی کـرده انـد، دقیـق و قابل پیش های آنان نسل رزان و خانوادهکشاو مطابقت دارد و چون

این مقاله یررسی نقش دانش بومی   های تحقیقـاتی بـه وجـود آمـده است . هدف از وسیع تر و گسترده تر از دانشی است که در ایستگاه
 .شناسی استدر مورد کشاورزی بوم

  کشاورزی، محلیتوسعه پایدار، دانش كلمات كلیدي: 

 

 مقدمه. ۱

 جوامع از گروه این در ویژه به توسعه تجربه. میدهند تشكیل را توسعه حال در جوامع از مهمی بخش روستایی جامعه و روستا

 صاحب از بسیاری که ای گونه به. دارد ملی سطح در توسعه اهداف به رسیدن در مهمی نقش روستایی توسعه میدهد که نشان

 دستیابی و دانسته توسعه اولیه مراحل در خصوص به سوم جهان کشورهای در توسعه محرکه را موتور روستایی توسعه نظران،

های صنعتی آثار مثبت و منفی به همراه داشته آوریکارگیری دانش مدرن و فنمیدانند. به  ناپذیر اجتناب ضرورتی را آن به

موجب افزایش کارایی و بازده کشاورزی، آسیب به محیط زیست و ... شده است . بنابراین دستیابی به توسعه است . این دانش 

دانش بومی  ]۱[ .های سازگار با طبیعت استهای اصلی توسعه پایدار به کارگیری شیوهپایدار ضروری شناخته شد . یكی از پایه

به فرهنگ خاص آن شكل گرفته و مبتنی بر تجربه و آزمون عملی است و به عنوان دانشی که طی زمان در یك جامعه با توجه 

دنیای امروز ما جهان تضادها و برخوردهاست.  به صورت سینه به سینه به نسل حاضر منتقل شده و حاصل عمر بشر است.

 رنسانس تا زمان حال، هرملتهای گوناگون. در چند صد سال اخیر یعنی از آغاز دوره  ها، ادیان، کشورها وتضاد بین فرهنگ

تضاد ها در دنیای پیرامون خود افزوده  مقدار که انسان به پیشرفت های بیشتری نائل شده به همان میزان بر شمار برخوردها و
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سنت و مدرنیسم است. شاید بتوان ریشه های این تقابل را در دوران استعمار  است. یكی از این تضاد ها، برخورد بین دو مفهوم

نوآوری ها و تكنیك ها  دورانی که در آن استعمار گران روشهای نوین را در مستعمرات خود ترویج می دادند. این کرد، جستجو

ناکارا جلوه می دادند و تالش داشته اند تا روشهای صنعتی را وارد  اغلب دانش بومی و روش زندگی بومیان را ابتدایی، ابلهانه و

بومیان که در طی  بتوانند بازده تولید را افزایش دهند. بدین ترتیب دانش و روش زندگیاز این طریق  زندگی آنها کنند تا

یند سریع آت می توان گفت که در این فرأبه جر .شود هزاران سال شكل گرفته بود به تدریج می رفت تا به فراموشی سپرده

شهای کهن و سازگار با محیط در بخش آسیب را متحمل شده است. از بین رفتن رو صنعتی شدن، بخش کشاورزی بیشترین

تناسبی با محیط باعث  جایگزین کردن و استفاده از الگوهای وارداتی کاشت، داشت و برداشت بدون هیچ گونه کشاورزی و

زیست شده است. در نهایت در دهه های پایانی قرن  کاهش بازده تولید در بلند مدت، فرسایش خاك و تخریب شدید محیط

و مشكل پیشنهاد شد. بنابراین اهمیت به دانش بومی و تالش در تلفیق آن با دانش  برای حل این ناهماهنگی بیستم راهكاری

محیط و روش زندگی ایجاد  مورد توجه قرار گرفت و سعی شد تا از این طریق دیدگاهی کل نگر و پایدار در رابطه با رسمی

 ]۲[ . شود

 . مواد و روشها ۲

روش اسنادی است که در آن از نتایج مطالعات پژوهشی و گزارش تحقیقات محققین و همچنین قسمت اعظم تحقیق حاضر به 

مطالعات و تحقیقات کتابخانه ای استفاده شده است . در این تحقیق پس از بررسی منابع مورد نظر و تجزیه و تحلیل آمارهای 

ی پرداخته شود و جایگاه آن در توسعه پایدار منتشره و نتایج پژوهشی ، سعی شده است که به شناخت و معرفی دانش بوم

های کنونی  مورد بحث قرار گیرد . با معرفی ارزش دانش بومی و ارائه راهكارهای مناسب در زمینه کاربرد آن در سیستم

آگاهی  کشاورزی می توان عالوه بر توسعه یافتگی ، پایداری طبیعت را نیز بهمراه داشت . از مطالعه منابع چنین برمی آید یك

عمومی نسبت به تخریب محیط زیست در میان محققین و همچنین عموم کشاورزان وجود دارد و نیز نتیجه گیری های 

تحقیقات نشان می دهد که توسعه یك جانبه کشاوزی بدون در نظر گرفتن تجارب محلی و عدم کاربرد آن در طرح ها ثمره 

و پرژوه های تحقیقاتی و توسعه روستایی نداشته است . لذا بكارگیری ای جز تخریب محیط زیست و عدم موفقیت در طرح ها 

الگویی مناسب و کاربردی جهت توسعه پایدار کشاورزی نیازمند تعامل دو جانبه بین دانش مدرن و دانش قدیمی است که در 

ایدار ضروری به نظر  می راه نیل به این هدف، شناخت جنبه های مختلف و کاربردی دانش بومی و ارتباط آن با کشاورزی پ

 رسد . 

 نظري مبانی. ۳

دانش و  دالیل اصلی بی توجهی به دانش بومی در کشورهای جهان سوم آن است که کشورهای استعمارگر شاید یكی از

استعمار شده به عنوان افرادی سر سخت، خرافی،  اطالعات مردم این کشورها را نادیده گرفته اند و همواره از مردم کشورهای

طرف دیگر، توجه کشورهای استعمار گر به تولیدات صنعتی و سیاست های کشاورزی  واپس گرا و امثال آن یاد کرده اند. از

در مورد محصوالت  تا کشاورزی تك محصولی و صنعتی ترویج شود و در پی آن تا حد زیادی دانش بومی کشاورزان باعث شده

و برنامه های ترویجی وارداتی ، بیگانگی از دانش  مچنین طرحهای استعماریمختلف، تحت تاثیر قرار گرفته و کمرنگ شود. ه

 زیادی مطرح شد که تا حد "اولویت بخشی به کشاورز "نگرش جدیدی بنام  ۱۸۹۱اواسط دهه  در .بومی را تشدید کرده است

تاکید دارد، مشارکت فعال  "ردمشنیدن و یادگرفتن از م"این نگرش که بر ]۴و۳[ زمینه توجه به دانش بومی را افزایش داد .

می دهد. قبل از استفاده از این روش، درك فرهنگ جامعه  مردم محلی را در فرایند های توسعه و تحقیق مورد تاکید قرار

دانش و  چنین تصور می شد که مردم روستا از نظر اقتصادی، سیاسی، نوآوری و انتقال آن، خلق روستایی به نحوی دیگر بود و

تصور بر آن بود  "اولویت بخشی به کشاورز " از آن در جوامع روستایی شكست خورده اند. قبل از تبیین دقیق نگرشاستفاده 

روستا است. اما در این روش به روستاییان، به عنوان کسانی که قادر به حل  که توسعه نیازمند مدیریت افراد خارج از نظام

 ]5و۳[ د.خود هستند، نگریسته می شو تنهایی و با تكیه بر دانش و تجربه مشكالت به
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  ماهیت و مفهوم دانش بومی. ۱

،  ۳سنتی، دانش   ۲محلی، دانش ۱دانش بومی :دانش بومی در منابع گوناگون معادل این اصطالحات به کار رفته است

محلی است که منحصر دانش بومی، دانش   5، دانش مردم روستایی و کشاورزی  ۴مدیریتسنتی و نظامهای اکولوژیكیدانش

دانش بومی با دانش علمی که توسط دانشگاهها و مجامع علمی وتحقیقاتی  .باشدبه یك فرهنگ مشخص و یا جامعه معین می

های محلی در زمینه کشاورزی، بهداشت، آموزش، موادغذایی، گیریایجاد شده تفاوت دارد. این دانش مبنایی برای تصمیم

اگرچه دانش بومی ممكن است برافراد بخصوصی متكی باشد و ممكن است به  .مع روستایی استمنابع طبیعی و...درسطح جوا

ها و دیگر مفاهیم و ساختارهای سمبلیك دست یابد، اما توزیع آن همیشه بصورت مجزا وقسمت حدی از انسجام درآیین

ود ندارد، و بنابرخصلتش، درون سنتهای باشد. این دانش به صورت تمام و کمال در هیچ یك از افراد و مكانها وجقسمت می

 باشد ساز میلهمسئآفرین و تری قرارگرفته است، که درآن تفكیك فنی از غیرفنی، عقالنی از غیرعقالنی، مشكلفرهنگی گسترده

طی ها و مهارتهایی است که مردم در یك ناحیه جغرافیایی و تقریبًا در یك شرایط زیست محیدانش بومی مجموع تمام دانش

شود و افراد نسل جدید هر کدام با آن های بعدی منتقل میباشند که بیشترین دانش و مهارتهای آنها به زودی به نسلدارا می

شودکه درمدتی طوالنی تكامل طبق نظر تاوال وسینگ، دانش بومی به دانشی اطالق می]6[افزایند. شوند و به آن میسازگار می

عنوان  "دانش محلی"ها، دیگربه طریق موروثی منتقل شده است. نیز دانش بومی را در تمام فرهنگنسلی به نسل  از یافته و

شود. دراینجا نظام هایی مانند کشاورزی، صیادی و مهندسی و...حاصل میکندکه ازتعامل میان انسانها با محیط در زمینهمی

تواند باشد، که میهای تبادل اطالعات میان آنها میظامدانش محلی بیانگرگذشته وتجارب مردم، روابط اجتماعی آنان و ن

از آنجا که هر دانشی ، حاصل تعامل فرد با محیط  ]۳[ .بیشترین نقش را در پایداری نظامهای تولیدات کشاورزی ایفاکند

شی می داند که پیرامونش می باشد دانش بومی نیز حاصل تعامل بومیان با محیط پیرامونشان است. دیاال دانش بومی را دان

ویلیامز و موچینا  ]۱[ منحصر به یك جامعه و فرهنگ خاص است و اطالعات الزم را برای تصمیم گیری بومیان فراهم می کند.

به نقل از مك کلور دانش بومی را این گونه تعریف کرده اند که دانش بومی همانا: شیوه های یادگیری، فهم و نگرش به جهان 

و مسئله گشایی براساس آزمون و خطا به وسیله گروههایی از مردم در حال فعالیت می باشد که منابع  که نتیجه سالها تجربه

چمبرز با تاکید بر نفش مردم در فرایند توسعه، معتقد است . "اند خود به کار برده و تجربه کردهدر دسترسشان را در محیط 

ای دانش بومی است. منظور از مردم روستا، کشاورزان تولید کننده رساتر از سایر واژه ها بر "دانش مردم روستایی"که عبارت 

)کوچك و بزرگ(، خریداران نهاده ها، فروشندگان محصوالت کشاورزی و غیره است. کلمه مردم نیز در عبارت فوق بر این نكته 

کل نظام دانش که مفاهیم، تاکید دارد که این دانش در سینه مردم وجود دارد و کمتر مكتوب شده است. کلمه دانش نیز به 

که از ۱۸۹1 در اعتقادات و نگرش ها و فرایندهای کسب، ذخیره و انتقال دانش را شامل می شود، اطالق می گردد. رولینگ

نظام دانش بر تسهیم یا تهیه مجموعه  "نظام دانش و اطالعات به موضوع دانش بومی نگریسته، معتقد است که واژه  "زاویه 

اهیم و سایر محصوالت ذهنی توسط گروهی از مردم، برای کنترل و یا سازگار شدن با محیط پیرامون خود ای از معانی، مف

مردم یا موسسه ها نیستند، بلكه نگرش ها، شناخت ها، ارزش ها،  "نظام دانش "داللت دارد. به اعتقاد وی اجزاء و عناصر 

اطالق می شود که از حوزه جغرافیایی خارج از روستا تحت تاثیر  . دانش بومی اصطالحاً به دانشی.باورها و نظایر آن هستند 

های زیر در رسد گزینهقرار گرفته، بر آن افزوده گشته و یا از میان رفته است. با توجه به مجموعه نقطه نظرات فوق، به نظر می

  :همه تعاریف دانش بومی مشترك باشد

 منحصر به یك جامعه و فرهنگ خاص؛ -

                                                           
1 Indigenous Knowledge 

2 Local Knowledge 

3 Traditional Knowledge 

4 TEKMS 

5 Farming Knowledge 
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 سالها تجربه و مسئله گشایی؛نتیجه - 

 

 براساس آزمون و خطا شكل گرفته؛ - 

 

 .در سینه مردم وجود دارد و کمتر مكتوب شده است -

 

 شامل نگرش ها، شناخت ها، ارزش ها، باورها و نظایر آن -

 
 .برای کنترل و یا سازگار شدن با محیط پیرامون ایجاد شده است -

 

 .شودطریق نقل شفاهی منتقل می از نسلی به نسل دیگر غالبًا از -

هستند. در اغلب این تعاریف، واژهایی نظیر  تعاریف متعددی از دانش بومی ارائه شده است که برخی مشابه و برخی متناقض

شناسی یا علم قومی ، علم محلی ، علم سنتی و علم روستایی به چشم می خورد.  نظامهای دانش بومی ، دانش فنی بومی ، بوم

از ایستایی و سكون،  ها، عموما یك احساس منفی از دانش بومی در شخص ایجاد می کنند و به طور ضمنی مفاهیمی واژهاین 

های متفاوتی برای معرفی هر چند که واژه.قرین می سازد محافظه کاری و واپس گرایی و نظایر آنها را با تعریف دانش بومی

دقیقی  ابل توجه آن است که در اغلب جوامع روستایی هر منطقه، دانش ژرف واست، ولی نكته ق دانش بومی به کار برده شده

می شود. به نظر می رسد که عبارت  های فرهنگی و محیط های اجتماعی این جوامع مرتبطوجود دارد که به شناخت موقعیت

و خریداران نهاده ها و فروشندگان  باشد. منظور از مردم روستا، کشاورزان از میان دیگر تعاریف گویاتر "دانش مردم روستایی"

دانش در سینه مردم وجود  کشاورزی و غیره است. کلمه مردم در عبارت فوق الذکر بر این نكته تاکید دارد که این محصوالت

مفاهیم، اعتقادات، نگرشها و فرایندهای کسب، ذخیره و انتقال دانش  کلمه دانش دربرگیرنده.دارد و کمتر مكتوب شده است

ها تجربه و  بومی را این گونه تعریف کرده است: شیوه یادگیری، فهم و نگرش به جهان که نتیجه سال . مك کلور دانشاست،

تر از بعضی تعاریف دیگر است زیرا در بر  مسئله گشایی بر اساس آزمون و خطا است. به نظر می رسد که تعریف فوق جامع

ریف حاوی عناصر ایدئولوژیك و فلسفی نظام دانش بومی است. دانش تع گیرنده نگرش مردم نسبت به جهان می شود. این

انسانی در یك  ها منحصر به فرد است زیرا دانشی است که در پاسخ به طبیعت و شرایط و موقعیتهای بومی از برخی جنبه

 ]۴[.محیط محدود به وجود آمده است

 توسعه مزایاي بهره گیري از دانش بومی در

طبقه بندی پدیده ها در محیط های  محلی، سنتی و یا قومی نیز نامیده شده است برای تعریف ودانش بومی که دانش 

با دانشی که افراد جامعه از طریق مراکز رسمی مانند دانشگاه ها و  فیزیكی، طبیعی و اجتماعی خاص به کار برده می شود و

به جامعه و  انش بومی را دانشی می داند که منحصردولتی و خصوصی کسب می کنند، تفاوت دارد. دیاال د موسسات تحقیقات

معقد است که تحقیقات پیرامون دانش بومی بر  فرهنگ خاصی است و مبنایی اطالعاتی برای تصمیم گیری به شمار می آید. او

 فعالیتهای تولید،فعالیتهای کشاورزی را از افراد بومی فرا می گیریم. این افراد در  این واقعیت تاکید دارند که ما بسیاری از

تجاربی هستند که طی قرنها کسب  مبارزه با آفات و بیماریها، روشهای بارآوری گیاهان، حاصلخیزی خاك و امثال آن دارای

صاحب نظران اظهار می دارد که برای دستیابی به توسعه پایدار، توجه به نظام  دیاال با استناد به نظریات بسیاری از .شده اند

عنوان مثال، کشاورزان،  اهمیت خاصی دارد و برای کشاورزان و متخصصان کشاورزی نیز حائز اهمیت است. بهبومی  های دانش

که براساس آنها به کشت محصوالت زراعی اقدام می کنند.  اطالعات گرانبهایی درباره طبقه بندی خاك های مناطق خود دارند

 وم شناختی منطقه خود دارند که آنها را در سازگاری با محدودیتزیادی درباره موقعیت ب همچنین، کشاورزان خرده پا دانش
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آوری خواهد شد، زیرا به  های محیطی، کمك می کند. استفاده از دانش بومی سبب کاهش ریسك ناشی از به کارگیری فن

ی دهد و میزان اطمینان نسبت به کارایی آنها را کاهش م فن آوری هایی که از محیط محلی منشا گرفته اند، عدم کارگیری

 ]۱[  .میزان قابل توجهی نسبت به فن آوری های ناآشنا و غیر بومی بیشتر خواهد بود پذیرش چنین فن آوری هایی به

 نیاز جوامع به استفاده از دستاورد هاي درخشان پژوهشهاي دانش بومی

توجه دارد. اگر چه  میسر می سازد،را  مدرن صنعتی بشر کمتر به روش هایی که استفاده بهینه از منابع طبیعی گنجینه دانش

و برای غلبه بر آن ابزارهای نیرومند و کارآمدی در  شناسانده است دانش رسمی با شكافتن طبیعت، اجزای آن را بهتر به ما

رسمی  شكست برنامه های توسعه و لزوم انواع پایدار آنها جامعه بشری را متوجه نقاط ضعف دانش اختیار ما قرار داده است، اما

دانشی که کل نگر و جامع باشد احساس می  برخورداری از توسعه پایدار کرده است. امروزه، نیاز به و تكنولوژی مدرن و لزوم

و تخصص گرا است، با شناختن روابط بین اجزای طبیعت به صورت همه  شود. دانش بومی بر خالف دانش رسمی که جزءنگر

پژوهشگران دانش  .ر به ما می شناساند و راه را برای تعامل با طبیعت هموار می کندکره زمین را بهت جانبه نیروهای طبیعی

نیستند. دانش ژرف و گسترده بومیان از محیط طبیعی  بومی پی برده اند که بومیان بر خالف آنچه که قبال تصور می شد نادان

 مشاهده ، تفكر و انتقال از نسلی به نسل دیگر حاصلها بدست نیامده است، بلكه از طریق  و اجتماعی خود از راه مطالعه نوشته

اشیاء و پدیده های طبیعی و  شده است. پژوهشگران دانش بومی دریافته اند که در بیشتر موارد دانش بومیان در مورد

طبیعت و و جامع تر است. تمرکز بومیان بر روابط بین اجزای  اجتماعی از آنچه که در دانشگاهها قابل کسب است، وسیع تر

چند  آن، دانش آنان را به نگرشی سیستمی و کل نگر تبدیل کرده است. بنابراین، یك کشتزار هر کنش و واکنش بین نیروهای

تاثیر نیروهای طبیعی و ماورا طبیعی و  کوچك، از دیدگاه یك فرد بومی، بخشی از نظام بزرگ هستی است که از یك سو تحت

به طبیعت و نیروهای آشكار و نهفته آن، بومیان را قادر ساخته است تا  دانش ژرف نسبتاز سوی دیگر تابع باورهاست. این 

تداوم  خوراك، پوشاك و مسكن خویش را با ابزار ساده خود در طبیعت جستجو کند. بی شك قدمت و نسل های پیاپی

عی طی قرون متمادی را میسر ساخته طبی فرهنگهای بومی در گرو این دانش جامع بوده است که بهره برداری پایدار از منابع

 . پایدار بدون بهره گیری از دانش بومی و مشارکت بومیان امكان پذیر نیست است. پژوهشگران دانش بومی معتقدند که توسعه

]1[ 

 دانش بومی به اخیر توجه علل

 :زیراستشرحبهمشكالتبرخیبروزدلیلبهبومیدانشسیستمهایبهاخیرتوجهعلل

بودههمراهفقیرتررژیمهایدرامدکاهشواکولوژیكیتخریبباسبزانقالبفنون -۱

 است،

منابعسایروآبیمنابعجنگلها،بر خاکها،بیسابقهایهایفشاراست،یافتهتحققگذشتهدهةششدرکهایتوسعه -۲

است،آوردهواردطبیعی

بانهوبودهامكانپذیراقتصادیاز نظرنهکهبودهاستوارناصحیحفرضهایاساسبربیرونی،ایتوسعهراهحلهایاکثر -۳

شدهاند؛رهااغلبدلیلهمینبه .استمطابقت داشتهجوامعاکولوژیكیواجتماعیوفرهنگیشرایط

نشدهاند؛پذیرشونبودهمناسبمحلیسطحدرتكنیكیراهحلهایبرخی -۴

بیرونی دارد؛منشأاغلبمواجهند،آنهاباسومجهانروستاهایکهبحرانهاییازبرخی -5

 »پایین بهباال«شكستباغالباً محلیسطوحدرطبیعیمنابعمدیریت

است؛شدهریزی روبهروبرنامه -6

 ]۹[ . بودهمنبعپرکشاورزانوثروتمندگروههاینفعبهاغلبتوسعهطرحهای -1

 خلق دانش چگونگی
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است. زیرا باعث ایجاد ارتباط عمیق و پایدار  خلق دانش بومی کشاورزی، بسیار حائز اهمیت درك وشناخت عمیق از چگونگی

می شود. ارتباط و تعامل با محیط همواره از دو طریق امكان پذیر است: انطباق با  میان عامالن توسعه روستایی و مردم محلی

حالت  بیق پیدا می کند و از آن پیروی می کند. درحالت سازش با محیط ، انسان با محیط تط در،  و یا کنترل آن محیط

خود تغییر دهد. به اعتقاد برخی از صاحب  کنترل محیط ، انسان سعی دارد تا محیط را کنترل کند و آن را متناسب با نیازهای

نسان بر ب (( از سمت چپ به سمت راست تغییر کرده و کنترل ا –الف  )) نظران، توسعه هنگامی رخ می دهد که پاره خط

کنترل انسان بر محیط  یابد. خلق، گسترش و کاربرد دانش را می توان از مهمترین عوامل برای افزایش میزان محیط افزایش

صحیحی از تعامل او با محیط و تسهیل بهبود فرایند  قلمداد کرد. کمك به انسان برای کنترل محیط خودش، مستلزم درك

خود را طی یك ارتباط تنگاتنگ با محیط پیرامونشان گسترش می دهند. انسان  دانش خلق دانش توسط وی است. انسانها

افزایش دهد تا بتواند به  است تا با افزایش شناخت، تعبیرو تفسیر محیط خود، پیش بینی ها و درك خود را از محیط درصدد

 ]۸[ .خوبی آن را کنترل کند

 بومی مزایاي كشاورزي .5

سی سال اخیر گزارشهای  مردم شناسان در جوامع زراعی و نظام های تولیدی آنان می گذرد و دریك قرن از مطالعات  بیش از 

گزارشات حاوی اطالعات مهمی پیرامون روابط اجتماعی  جامعی از شیوه های معیشتی این جوامع به دست آمده است. این

 اده از زمین و نحوه برخورد روستاییان باحفاظت از محیط است که روش های بومی استف تولید، شیوه های بهره برداری و

بخشیده است. در حال حاضر در  جهان اطراف خود را در بر می گیرد . این مطالعات به پژوهش کشاورزی ابعاد جدیدی

افرادی است که در کشورهای غربی آموزش دیده اند. لذا، آشنا  بسیاری از کشورهای جهان مدیریت منابع کشاورزی در دست

خواهد  های فرهنگی و محیطی نظام های بومی مدیریت منابع تا حد زیادی از اشتباهات جلوگیری مدیران با ریشهشدن این 

کشاورزی بوم شناختی به این نظامها بیشتر  پژوهشگران کرد . کشاورزی بومی بر همكاری کشاورز با طبیعت استوار است. اخیراً

 م است: نخست اینكه در برابر روند نوسازی کشاورزی در جهان سوم که ظاهراًنظر مه نتایج این مطالعات از دو .توجه می کنند

نابودی قرار گرفته و  های محلی مدیریت منابع کشاورزی در معرضناپذیرهم هست، دانش کشاورزی بومی و روش اجتناب

کشاورزی مدرن، بهره باشد نیزدر شرف نابودی است.  ه اتكای دانش بومی میطهمزمان با آن مناطق زیست محیطی که نق

داند و نسبت به تنوع محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزی سنتی بی توجه  برداری کالن از منابع را ارجح می

روستایی مشكل آفرین شده  های توسعه کشاورزی با نیازها و استعداد روستائیان و شرایطبنابراین، عدم تجانس طرح .است

سنتی برای شناسایی گونه های گیاهی و جانوری و استفاده  هایکشاورزی بومی مانند رده بندیاست . با شناخت خصوصیات 

 همزمان محصوالت سازگار می توان به اطالعات سودمندی در جهت تدوین راهبردهای کشاورزی از روشهای بومی مانند کشت

محیطی هر منطقه همخوانی بیشتری  ی کشاورزی وهااین راهبردها با نیازهای روستاییان و ویژگی مناسب دست یافت. مسلماً 

دوم اینكه با مطالعه  .و زیست محیطی بی اعتنا نخواهد ماند خواهد داشت و نسبت به مسائل بغرنج اجتماعی، اقتصادی

کشاورزی  .های مشابه در کشورهای صنعتی یاری خواهد داددست می یابیم که ما را در طراحی نظام کشاورزی بومی به اصولی

خواهد کرد . در یك مزرعه تك محصولی مدرن  پایدار ملهم از نظامهای بومی، بسیاری از کاستیهای کشاورزی مدرن را جبران

کود و سموم شیمیایی چنان بر هم خورده است که به استفاده از اصول کشاورزی  چرخه های حیاتی طبیعت در اثر استفاده از

کشاورزی بومی  کشاورزی بومی حاصل قرنها تكامل فرهنگی و زیستی است. درمجال نمی دهد . اما نظامهای  بوم شناختی

محصوالت زراعی را به حداقل می رساند . این نظامها  تنوع و تناوب کشت، به رغم فناوری ساده و ابتدایی، احتمال از بین رفتن

 حیوانات، خاکها و گونه های زراعی سنتهای یارگیری و روشهای هوشمندانه استفاده از در عین محدودیت منابع، از فواید

نمونه های بی نظیری برای تعیین  سازگار بهره مند هستند. به همین دلیل، پژوهشگران کشاورزی بوم شناختی، این نظامها را

دانند. در کشورهای صنعتی از همین معیارها برای طراحی و مدیریت  معیارهای ثبات و پایداری در فعالیتهای کشاورزی می

 ]۸[. شناختی استفاده می شود های تولیدی بومنظام
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 پایداري در كشاورزي 

قرن ها سازگاری و تعامل با محیط پیرامون خود به آب و هوای مناطق مختلف سازگاری  گونه های مختلف گیاهی در طول

اکوسیستم را بر هم زده و نقش بر  کرده اند. متاسفانه انسان به طمع بهره برداری هر چه بیشتر از منابع غذایی، نظم حاکم پیدا

انسان با تخریب و  .ایفا کرده که غالبا هم جنبه تخریبی داشته است بسیار موثری در تغییر عوامل جوی خاکی و زیستی محیط

آورده است.  خاك از طریق روش های نادرست کشت و زرع، زمینه فرسایش خاك به وسیله باد وآب را فراهم تضعیف ساختمان

های طبیعی خود ریشه کن کرده و گیاهان  گذر کشت و زرع، آتش زدن و قطع درختان، گیاهان را از زیستگاهانسان از ره

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است ]۱[ .گونه های نامطلوب به شمار می آیند دیگری را جایگزین آنها ساخته است که نسبتا

تفاوت کشاورزی پایدار با  .از منابع دارد و با محیط در توازن است منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده که در جهت

عملكرد در طوالنی مدت با حداقل تاثیر بر محیط تاکید می شود  کشاورزی فشرده در این است که در کشاورزی پایدار بر ثبات

توان فقط با  پایدار را نمی فشرده بر اهداف کوتاه مدت و حداکثر عملكرد متكی است. اهداف کشاوزی در حالی که کشاورزی

طراحی شود. آدمی چهره طبیعت را عوض کرده  کاهش دادن نهاده ها برآورد کرد بلكه باید سیستمهای زراعی جدید و ابداعی

انرژی بیشتری را برای محصوالتی که خودش مفید تشخیص می دهد، تولید  است تا بتواند در راستای طمع ورزی های خود

گونه جمعیت در این  شورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مصداق بارز تری دارد زیرا افزایش انفجارک کند. این امر در

به قیمت از بین رفتن روابط دیرینه همزیستی در طبیعت  کشورها، اقداماتی را برای تولید هر چه بیشتر به دنبال داشته که

را  س نیاز به دسترسی هر چه سریعتر به نتایج مورد نظر، جامعه بشریافزایش تقاضا و احسا تمام شده است. فشارهای ناشی از

طبیعت، در راستای بهره برداری و تولید  بر آن داشته است تا تمامی منابع و امكانات خود را بدون نظر گرفتن قوانین حاکم بر

هم نیازهای جامعه را بدون این که  پایدار نوعی رشد و توسعه است که قادر باشد هدف از توسعه .هر چه بیشتر به کار گیرد

این رو الزم است فعالیتها و  مین نماید و هم متضمن و حافظ کیفیت زیست باشد . ازأرا متوجه نسل های آینده کند ت خسارتی

 گردد. به همین دلیل، کلیه راهبردهایی که برای توسعه پایدار در اقدامات ناظر بر توسعه با سیاست های زیست محیطی ادغام

محور توسعه قرار  باید بر پایه دو عامل مهم و اساسی: پایداری توسعه و توازن بوم شناختی ، به عنوان نظر گرفته می شوند

خالقیت در عرصه فن آوری های چند جانبه تولید  داشته باشند. اصالح منابع آب و خاك، حفاظت و صیانت از محیط طبیعی و

امروز ما را تشكیل می دهند که تحقق آنها جز از رهگذر بازنگری در حوزه برنامه  تمواد غذایی، مهمترین نیازها و ضروریا

 .کشاورزی و جلو گیری از جهت گیری و انحراف در این عرصه امكان پذیر نخواهد بود ریزی

 علمی كردن دانش بومی و بومی كردن دانش رسمی

از پژوهش های دانش بومی را به خود اختصاص داده در کشاورزی ، بخش مهمی  امروزه علمی کردن دانش بومی از جمله

مصداقی از علمی کردن  که بر گرفته از الگوی بهره برداری بومی درمناطق جنگلی است، "کشت جنگلداری "نظام  است. ظهور

صدها سال پیش توسط کشاورزان کشورهای در حال  دانش بومی می باشد. کشت همزمان درختان مثمر با سایر محصوالت از

بحران های زیست محیطی ناشی از تخریب جنگل ها، توجه به شیوه ها و فنون جنگل کاری  با بروز .توسعه متداول بوده است

شیوه ها انجام گرفت.  بین دانشمندان شكل بارز تری به خود گرفت و فعالیت های گسترده ای برای علمی کردن این در

بازده آن را بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مشخص  ی مختلف و میزاندانشمندان سازگاری بیولوژیكی و فیزیكی گونه ها

 محصوالت سازگار را شناسایی کرده اند. سپس آنها این مجموعه های بسته بندی شده را با نموده و مجموعه هایی از درختان و

رزی به صورت بسته کشاو عناوین جدیدی نظیر نظامهای کشت و جنگلداری نظام های چند کشتی و نظام های بوم شناسی

دانش بومی به معنای یافتن دالیل علمی کارایی آن است.  های تجاری و فرموله شده به کشاورزان عرضه نمودند. علمی کردن

 بومی، برخی از متخصصان و پژوهشگران از شناخت جنبه های ظریف فرهنگی روش ها و فنون در فرایند علمی کردن دانش

 فرهنگی و ارزش های حاکم بر جوامع راج دانش بومی و علمی کردن آن بدون توجه به ابعادبومی غفلت می ورزند.اگر استخ
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برخوردار نخواهد بود. تجربه نشان داده است که بومیان از پذیرفتن شیوه  بومی صورت گیرد، در نزد بومیان از مقبولیت الزم

 .باشند، سرباز می زنند ه علمی محكمی نیز برخوردارباورها و نیاز های آنها سازگار نیست حتی اگر از پشتوان هایی که با

مردمان محلی، پاسداران دانش بومی هر ملت  : كشاورزي چهار چوبی براي گنجاندن نظام هاي دانش بومی در ترویج

 پیشه وران روستایی و دامداران هر یك صاحب فنون تخصصی خود هستند. این فنون و معلومات اند. کشاورزان، رعایا، زنان،

محروم را قادر ساخته است تا با استفاده  بومی در نگاه اول آسان و ساده به نظرمی آیند ولی همین روش های ساده، روستاییان

کنند. این دستاورد کمی نیست اما طراحان و مروجان فناوری های جدید همواره  از منابع بسیار محدود زندگی خود را تامین

گیرند . در حالی که درك  ان را همانند نیازها، اولویت ها و نوآوری های آنان نادیده میو قابلیت های روستایی استعداد ها

طرح سوال های فنی و علمی در تحقیقات کشاورزی فراهم  همین دانش و آگاهی های محلی، پایه و اساس استواری را برای

ه شكل مضاعف دانش بومی مردم خود را ب معموالً( ۱۸۸۸سوم به گفته آن تراپ )  می کند.پژوهشگران و متخصصان جهان

آمریكای قرن نوزدهم دارد که  کنند. تعصب آنها تا حدود زیادی ریشه در نظریه های دانشمندان علوم اجتماعی اروپا و انكار می

ه تحصیل کردگان غیرغربی سایه افكنده است. این در حالی است ک تا به امروز بر طرز تفكر کشورهای جهان سوم به ویژه بر

کردگان علوم  مطالعات و پژوهشهای علمی، اعتبار و کارایی دانش محلی را به اثبات رسانده است. تحصیل نمونه های زیادی از

که دانش آنان در تمامی ابعاد برتر از دانش  جدید بر اساس چار چوب انگاره های جدید و اصول معرفت شناسی باید بپذیرند

های یادگیری خود به منظور شناخت بهتر و بهبود زندگی مردمان محلی به نقاط  فرایند بومیان نیست. از این رو بایستی در

دانشگاهی با یك یا چند  خود و نقاط قوت دانش بومی اعتراف کنند. امروزه اغلب محققین به ویژه پژوهشگران ضعف دانش

بدیهی است که این گونه دیدارها به ندرت را درك کنند.  دیدار گذرا و سیاحت گونه می خواهند موقعیت و شرایط خاص روستا

 واقعی روستا و همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار پیچیده می تواند پژوهشگر را از ظرایف

 .روستاییان مطلع کند

 نتیجه گیري بحث و  .6

 دانش بومی دارای چند جنبه مختلف است . 

 : دانش بومی که به تعیین ابعاد مختلف دانش بومی توجه دارد جنبه مفهومی -۱

 که به نحوه بهره مندی از آن در آموزش کشاورزی مرتبط است .  :بومی جنبه ي فنی دانش -۲

 که به چگونگی نگرش درباره دانش بومی و نقش آن در کشاورزی پایدار می پردازد . جنبه فلسفی : -۳

 اجتماعى و اقتصادى هاى در فعالیت آنان مشارکت براى محلى جوامع مایة دست و است ملى ةسرمای و میراث جزء بومى دانش

 در و دارد سود کسب و شدن تجارى براى باالیى قابلیت دانش نوین، با تلفیقی کاربرد درصورت دانش این .شود مى قلمداد

و  بار زیان آثار فاقد محیطى زیست مالحظات رعایت دلیل به دانشمذکور .است مؤثر روستا معیشتى مردم و اقتصادى رفاه بهبود

 ازنظر بومى دانش .کند عمل می زیست محیط و طبیعى منابع حفظ و پایدار توسعة هاى مؤلفه با هماهنگ و است مخرب

 مى قلمداد روستاییان مهاجرت از جلوگیرى برای عاملى بازدارنده و انجامد می روستایى جوامع هویت دوام و قوام به فرهنگى

و  مؤثر عاملى و جدید هاى فناوری سازى بومى براى مالکى و اند فرهنگى نمودهاى بومى تبلور دانش از ناشى تولیدات .شود

 .دارند ملى در درآمد ای ویژه نقش و شوند می قلمداد عمرانى هاى برنامه و ملى هاى طرح اجراى برای کننده تكمیل

آن است که در گذشته دور  بهترین نو غالباً"جز به نتیجه گیری رسید؛ ؤکالمی م شاید بتوان با ضرب المثلی روسی به عنوان

اعصار همراه با هزاران سال  . دانش بومی به عنوان دستور العملی پایدار از دل تاریخ و گداخته شده در طی"شده است فراموش

ی آن و تبادالت اکولوژیكی دست یافته است. محیط، ساز وکارها تجربه و آزمایش، سرانجام به بینش و درکی عمیق و دقیق از

انتقال داده  نسل های بعدی منتقل شده و نسل بعدی نیز آن را متكامل تر کرده و به فرزندان خود این دانش سینه به سینه به

کرده است. دانش بومی به سرعت در حال  است. دقیقا مانند نسخه ای شفابخش، که طلسم پایداری را در دل خود پنهان

از دانش شفاهی نیز همراه با آن روی در نقاب خاك می کشد. این منابع  نابودی است. با مرگ هر پیر بومی گنجینه عظیمی
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در حال حاضر بتوان  سرعتی غیر قابل تصور در حال از بین رفتن هستند. بگونه ای که عده ای معتقدند که اگر غنی دانش با

آینده حتی هفت جلد را هم نمی توان در این رابطه  آوری کرد در پنجاه سالفرهنگ شفاهی ایران را در هفتصد جلد جمع 

 و دانش رسمی از بعد ماهیت و کاربرد با هم تفاوت هایی دارند، اما این تفاوت به معنای هر چند دانش بومی .جمع آوری کرد

نه تنها با یكدیگر تناقض ندارند بلكه  میتقابل و ستیز آنها با یكدیگر نیست. تجربه نشان داده است که دانش بومی و دانش رس

دروغین  .رفع نیاز های توسعه ای ، هر کدام مكمل مناسبی برای دیگری است در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی به منظور

ف مبارزه شیمیایی با آفات و عل ورزی شیمیایی،  ادعاهای انقالب سبز در برتری کالن کشتی و تك کشتی و روشهای کود بودن

دوباره به کشاورزی سنتی و روش های آن توجه ویژه شود و بدین  های هرز..... بر شیوه های کشاورزی سنتی باعث شده تا

صاحبنظران  دوباره به موطن اصلی خود یعنی کشاورزی سنتی روی آورده است. به اعتقاد بیشتر ترتیب، علم کشاورزی نوین

بومی و دانش جدید با یكدیگر تلفیق شوند.  تای مصالح توسعه پایدار، دانشتوسعه، شرایط حاضر ایجاب می کند که در راس

دانش بومی صورت گرفته است اما بخش عمده ای از این تالش ها صرف استخراج و  امروزه تالش هایی به منظور بهره گیری از

بندی کردن آن،  کردن و بسته این، باید به جای برداشت موزه ای از دانش بومی و علمی آن شده است. بنابر علمی کردن

باید به عقب نگریست، ما عجوالنه به جلو تاخته ایم و  زمینه تلفیق عملی و علمی آن با دانش رسمی فراهم شود. برای پیشرفت

 باز شده است باید جمع شویم. ما باید به دورانی رو کنیم که در آن شیوه زراعت ضامن حاال مثل یك فنر که بیش از حد

 .اه، حیوان و انسان بودسالمتی گی

 پیشنهادات 
ایجاد امكانات برای محققان در زمینه سفر به روستاهای دور افتاده و کسب اطالعات و برقراری ارتباط با کشاورزان و نظر  -۱

 خواستن از آنان و یادگیری فنون کاربردی کشاورزی آن مناطق یكی دیگر از روشهای دست یابی به دانش بومی است . 

مدرنیزه کردن برخی از روشهای سنتی به منظور تسهیل امور و ارائه مجدد آن به کشاورزان به منظور بهره گیری از آن  -۲

می ورد تائید محققین است  نیز، گسترش و احیای مجدد برخی روشهای قدیمی و سنتی که اثر گذاری آن ها م -۳اجرا شود 

 تواند مفید واقع گردد . 

كر خودباوری در کشاورزان و ارزش گذاری به اطالعات آنان می تواند عالوه بر ارتقای سطح کیفی دانش همچنین ایجاد تف -۴

بومی ، موجب پذیرش دانش کشاورزان ازسوی کارشناسان شود و منجر به ترغیب محققان در زمینه کسب اطالعات از 

 ئر ارزشمند اطالعات بومی گردد . کشاورزان به عنوان ذخا
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