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 چکیده

 همان به شده نائل بیشتري هاي پیشرفت به انسان كه مقدار هر حال زمان تا رنسانس دوره آغاز از یعني اخیر سال صد چند در

 فناوري پیدایش موجب رسمي دانش از استفاده اگرچه. است افزوده خود پیرامون دنیاي در تضادها و برخوردها میزان بر مقدار

 اما است، آورده وجود به روستایي زندگي و تولید فرآیند در را چشمگیري وتحوالت شده روستایي جوامع در كارآمد و جدید هاي

 نقاط متوجه را بشري ي جامعه اجتماعي، و تولیدي محیطي، زیست هاي عرصه در معضالتي بروز و توسعه ي برنامه شكست

 یا گذشتگان تجربي دانش به توجه مسئله این حل راهكارهاي مهمترین از یكي. است كرده مدرن تكنولوژي و رسمي دانش ضعف

 اجتماع و فرهنگ تولید، زمینه در بومي هاي روش و ها تكنیك از بسیاري كه است داده نشان تجربه. باشد مي بومي دانش همان

 هاي روش معرف امروزه كه هستند هایي روش همان جوامع، این بوم زیست با تطابق و سازگاري دلیل به محلي، ي جامعه در

 كره طبیعي نیروهاي جانبه همه صورت به طبیعت اجزاي بین روابط شناخت با بومي دانش. باشند مي پایدار توسعه به رسیدن

. رسیده است هایي موفقیت به توان مي آنها تلفیق. كند مي هموار طبیعت با تعامل براي را راه و شناساند مي ما به بهتر را زمین

 دررا آن نقش و بومي دانش اهمیت كه  یمآن دنبال به انجام گرفته است و توصیفي  تحلیلي و اي كتابخانه شیوه به تحقیق این

 بررسی کنیم.،روستاهای شهرستان سردشت روستایي پایدار توسعه

 روستا های شهرستان سردشت روستایي، پایدار توسعه بومي، دانش:  كلیدي هاي واژه

 مقدمه

 و گیرد مي بر در را آنان محلي آگاهیهاي و روشها ارزشها، باورها، كه است قوم هر ملي ي سرمایه از بخشي بومي دانش

 وقتي تا و دارد گذشته هاي قرن ي تجربه در ریشه بومي دانش. است اجتماعي و طبیعي محیط در خطا و آزمونها قرن حاصل

 دیگر نسل به نسلي از شفاهي صورت به و دهد مي ادامه خود تكامل به آن فني و فرهنگي پایه عنوان به جاست بر پا جامعه كه

 این نابودي و فراموشي براي را زمینه بومي، دانش بودن سطحي و ناكارآمدي بر مبني غلط باورهاي متاسفانه. شود مي منتقل

 كه است آن سوم جهان كشورهاي در بومي دانش نقش شدن كمرنگ اصلي دالیل از یكي شاید. است كرده فراهم گرانبها دانش

 سرسخت، افرادي عنوان به آنها از همواره و اند گرفته نادیده را كشورها این مردم اطالعات و دانش استعمارگر كشورهاي

 به دستیابي ضرورت است شده بیستم قرن پایاني هاي سال درد به توجه موجب آنچه رو این از.اند كرده یاد گرا پس وا و خرافي

 گونه به را زمین كره محدود منابع جهاني، توسعه رشد به رو نیازهاي به پاسخگویي عین در كه است مناسبي دانش و آوري فن

 دو تجربه. باشد دارا را الزم حساسیت مختلف اقوام فرهنگي و اجتماعي تنوع به نسبت و دهد قرار برداري بهره مورد پایدار اي

 گرانبها دانش این آموزش و ها روش این كاربرد در تداوم راه از تنها مناسب دانش این به رسیدن كه دهد مي نشان اخیر ي دهه

 . است پذیر امكان جوان هاي نسل به بزرگسال افراد از

 توسعه پایدار

 عبارت كه آمده دست به 7891 كمیسیون از پایدار توسعه از تعریف ترین شده شناخته و معروفترین المللي بین نظر نقطه از

 برآورده جهت آینده هاي نسل توانایي در اینكه بدون گیرد مي نظر در را كنوني نیازهاي كه ایست توسعه پایدار؛ توسعه: از است

 در زیست محیط و منابع از استفاده دهد تضمین كه اي توسعه(.  7891 برونلند مجمع.) آید وجود به خللي نیازهایشان كردن

 زیست متنوع مجموعه از استفاده معناي به پایدار توسعه. سازد نمي وارد آینده نسل استفاده دورنماي به آسیبي هیچ كنوني زمان

 .باشد سازگار حیات حامي هاي سامانه و شناختي بوم فرآیندهاي با درگیر طبیعت با كه اي گونه به است محیطي

 دانش بومی



 آن ارتباط اثر در كه شود مي گفته قوم هر تجربیات و ها روش ابزارها، ها، ارزش ها، مهارت باورها، مجموعه به بومي دانش

 شود مي تولید طبیعي طور به و است گرفته سرچشمه خاصي جغرافیایي حوزه از بومي دانش. آید مي پدید پیرامون محیط با قوم

 در بومي دانش پاي. گردد مي منتشر و پخش دست دور و مجاور نواحي به محیطي شرایط با سازگاري و كارایي اساس بر و

 زمینه در دراز سالیان طول در و تدریج به گرانبها دانش این. دارد گذشته هاي قرن ي تجربه و فرهنگ در ریشه و است سنت

 منتقل دیگر نسل به نسلي از مختلف هاي شیوه به و سینه به سینه و آمده پدید مردم آن خطاي و آزمون از زندگي گوناگون هاي

. شود مي تعریف طبیعت و محیط با سازگار و پویا آزموده، زمان نگر، كل كارآمد، ارزان، دسترس، قابل بومي دانش. شود مي

 و دارد وجود رسمي دانش و بومي دانش بین ارتباطي چه كه آید مي وجود به سوال این شده گفته هاي ویژگي به توجه با حال

 با و دارد را رسمي دانش مكمل نقش بومي دانش كه گفت باید پاسخ در چیست؟ روستایي توسعه ي عرصه در بومي دانش نقش

 .دارد مي بر روستایي توسعه جهت در بلندي گام آن با تلفیق و تعامل

 ویژگی های دانش بومی

 وسیله به و دارد محل آن تجارب از اي مجموعه و خصوص به مكان یك در ریشه دانش این باشد؛ مي محلي بومي دانش -

 است آمده وجود به كنند مي زندگي ها مكان این در كه مردمي

 است شده منتقل نمایش و نقل طریق از یا شفاهي؛ صورت به بومي دانش -

 مي تقویت خطا و آزمون و تجربه وسیله به" دائما و باشد مي مره روز زندگي در عملي درگیري پیامد و نتیجه بومي دانش -

 شود

 باشد مي عملي و كاركردي" اساسا بومي دانش ماهیت و سازمان -

 شود گام هم و سهیم جهاني علم جمله از ها دانش دیگر با تواند مي و است كارآمد و پویا بومي دانش -

 است طبیعت و زیست محیط با سازگار و دسترس قابل ارزان، بومي دانش -

 دانش بومی وتوسعه پایدار

 بیشترین به حاضر نسل دستیابي جهت طبیعي منابع حداكثر از استفاده بر كه توسعه خالف بر. است مهم مفاهیم از پایدار توسعه

 هاي نسل امكانات انداختن خطر به بدون حاضر نسل هاي نیازمندي تامین بر پایدار توسعه است، متكي درآمد و اقتصادي رشد

 نابرابري و گرسنگي فقر، تشدید با همراه كه تویوعه هي گذاري سیاست. كند مي پافشاري خود نیازهاي تامین براي آینده

 مقابل نقطه در. نیست دادني ادامه و قبول قابل بیانجامد اكولوژیكي ویراني و روستا و شهر در زیست محیط آلودگي به اجتماعي

 به دستیابي. شود منجر بعدي نسلهاي و جهاني جامعه تمام براي زندگي كیفیت مستمر بهبود به كه است قبول قابل توسعه از نوعي

 عمده طریق دو از بومي دانش به دستیابي. است میسر منابع این از پایدار استفاده و طبیعي منابع از حفاظت راه از تنها هدف این

 چند خطاي و آزمون و تجربي یادگیري فرآیند حاصل بومي دانش طرف یك از. كند مي تقویت را پایدار توسعه اولیه هاي شالوده

 طبیعت با انسان واكنش و كنش بیانگر دانش این كه است بدیهي. است خود پیرامون محیط با ارتباط در جامعه یك ساله هزار

 متقابل روابط مهمتر آن از و منطقه، یك جانوري و گیاهي طبیعت خصوصیات و اقلیمي هاي ویژگي از نمایي تمام آیینه و است

 پیش را آن اجزاي روابط و طبیعت توان مي ارزشمند اطالعات این داشتن اختیار در با. دهد مي ارائه را انسان با و هم با آنها

 نیازهاي هم و شود حفظ موجود مجموعه بین تعادل هم كه نحوي به برد بهره آن در نهفته نیروهاي از هوشمندانه و كرد بیني

 بومیان شناسي شناخت بومي، دانش در نهفته ارزشمند اطالعات بر عالوه دیگر سوي از. گردد تامین آن در ساكن انساني جامعه

 و نگرش شیوه با نزدیك آشنایي و بومي دانش عمیق تحلیل با امر این. بخشید خواهد قوام را محلي مردم و كارشناسان بین رابطه

 از روستایي مردم با پژوهشگران و كارشناسان بین عمیق و گسترده شكاف و گردد مي میسر و ممكن محلي مردم شناسي شناخت

 او براي محیط در آنچه گرفتن نظر در با هوشمند روستایي و است مربوط هم به چیز همه روستا در. شد خواهد ترمیم طریق این

 مطرح راستاي در بومي دانش مسئله طرح. كند مي تامین را خود زندگي است حصول قابل كم هزینه و آساني به یا و مهیاست

. شود مي فشاري پا پایداري و توسعه بودن محور انسان بر آن در كه گرفت قوت اخیر دهه در توسعه از نوین دیدگاههاي شدن

 تلقي اساسي نیز فرهنگي و اجتماعي محیطي، زیست مالحظات اقتصادي، منافع بر عالوه توسعه فرآیند به نوین نگرش این در

 جنبه از پایدار، محیطي زیست لحاظ از باید پایدار توسعه كه كرد خالصه اینگونه توان مي را پایدار توسعه اصول. است شده

 در گانه چهل اصول اغلب در. باشد سازگار نظر مورد جامعه با فرهنگي جنبه از و كارا اقتصادي نظر از عادالنه، اجتماعي

 پایدار توسعه ضروریات از یكي عنوان به مستقیم غیر یا مستقیم طور به بومي مردم دانش مسئله به توجه پایدار توسعه منشور



 در مردم همه كه است اصل این و است توسعه در تنوع اصل پذیرش معناي به بومي دانش به توجه .است گرفته قرار تاكید مورد

 دانش شناخت بدون تواند نمي پایدار توسعه. سازند مي را بشري مشترك میراث و شریكند ها فرهنگ و ها تمدن غناي و تنوع

 با را سازگاري بیشترین بومي دانش كه چرا شود، موفق بومي مردم وحقوق دانش حفاظت و آن جایگاه و نقش بومي، مردم

 آشكار بیشتر توسعه مرسوم الگوهاي شكست با روستایي توسعه در ویژه به بومي دانش به توجه لزوم. دارد پایدار توسعه اصول

 مي بومي دانش از گوناگون تعاریف به توجه با. باشد مي ضروري رسمي دانش به كمك براي آن به آوردن روي و است شده

 جهت در كه است هایي یافته و دانش آن و دانست سرزمین یا بوم زیست هر فرد به منحصر فرهنگ از بخشي را آن توان

 آن تولیدي و اجتماعي فرهنگ از بخشي به مرور به و شده حاصل تجربه طریق از بوم زیست خاص محیطي شرایط با سازگاري

 را زیستشومحیط  انسان بین معقول رابطه قراري بر و طبیعت با سازگاري هاي روش ها آگاهي این. است شده تبدیل جامعه

 (.56:7:96 پور، جمعه) دارد كامل هماهنگي پایدار توسعه اصول با نظر این از و دهد مي نشان

 

 مطالعه مورد منطقه

 و بخش4 دارای شهرستان ،این است ایران غربی شمال در غربی آذربایجان استان های شهرستان از یکی سردشت شهرستان   

 واقع غربی آذربایجان استان غربی جنوب در مربع کیلومتر 7477 بر بالغ وسعتی با سردشت. باشد می روستا585 و دهستان دو

 شمال از پیرانشهر، شهرستان به شمال از سردشت شهرستان. است گرفته بر در را استان مساحت :/1شهرستان این. است شده

 این. گردد می منتهی عراق کشور به غرب از و عراق کشور و کردستان استان به جنوب از بوکان، به شرق از مهاباد، به غربی

 و شود می محسوب آن مرکز سردشت شهر. باشد می مسکونی آبادی 581 و دهستان 5 بخش 5 شهری ی نقطه : شامل شهرستان

 دریا سطح از شهر فیزیکی بافت ارتفاع و گرفته قرار جغرافیای عرض «دقیقه 8 و درجه 5: - طول دقیقه 49 و درجه 46»در

 .باشد می متر 7676 حدود

 

 نقش دانش بومی در توسعه پایدار

 :كرد خالصه زیر شكل به توان مي را روستایي پایدار توسعه در بومي دانش نقش

 دانش و رسمي دانش از اي آمیزه در را حلها راه باید موارد از بسیاري در دنیا، فعلي وضعیت به توجه با: رسمي دانش مكمل -

 دانش دو از یك هیچ مانده باقي طبیعي منابع پذیري آسیب و دنیا جمعیت نیازهاي كنوني ابعاد به توجه با زیرا كرد؛ جستجو بومي

 كه طوري به یكدیگرند؛ مكمل ضعف و قدرت نظر از رسمي دانش و بومي دانش. نیستند نیازها كردن برآورده به قادر تنهایي به

 (.7:16 شكویي،) نیست پذیر امكان تنهایي به كدام هیچ براي كه یافت دست هایي موفقیت به توان مي دانش دو این تلفیق از

 پیش را آن اجزاي بین روابط و طبیعت توان مي بومي دانش از استفاده با: پایدار توسعه و روستایي پایدار توسعه در كاریرد -

 نیازهاي هم و شود حفظ موجود مجموعه بین تعادل هم كه نحوي به برد، بهره آن در نهفته نیروهاي از هوشمندانه و كرد بیني

 با بومي، دانش در نهفته ارزشمند اطالعات بر عالوه دیگر سوي از. شود تامین آینده نسلهاي و زمین كره فعلي ساكنان انساني

 .شود مي تقویت محلي مردم و كارشناسان بین رابطه بومیان شناسي شناخت

 براي بومي هاي شیوه. است روستاییان سنتي پیشینه افتخارات از طبیعي منابع از نگهداري و حفظ: زیست محیط از حفاظت -

 .شود مي محسوب پایدار توسعه در مناسبي الگوي طبیعي منابع مدیریت

 هاي بررسي. دارد مختلف جوامع اجتماعي و اقتصادي نیازهاي رفع در اي عمده نقش بومي دانش: فقر كاهش و غذایي امنیت -

 كه برخوردارند باالیي غذایي تنوع از بومیان. باشند مي غذایي امنیت براي مبنایي بومي نظامهاي كه است داده نشان مختلف

 .است محلي گیاهان انواع از غذایي استفاده و كشت تنوع كشت، گوناگوني حاصل

 كه است شده توجه توسعه حال در كشورهاي در اتكایي خود اصل به زا درون توسعه رویكردهاي در: ملي و محلي اتكایي خود -

 .است محلي امكانات و دانشها مهارتها، توانها، بر مبتني



 برنامه طراحي، جمله از مراحل كلیه در بومیان مشاركت گرو در پایدار توسعه هاي طرح موفقیت: مردمي مشاركت جلب -

 این در. كند مي ناپذیر اجتناب را آنان تجربیات از استفاده و بومیان مشاركت ضرورت و است ها طرح ارزیابي و اجرا ریزي،

 .گیرد مي قرار توجه كانون در مشاركت جدید، پارادایم در كه است صورت

 نتیجه گیری

 به آزمایش و تجربه سال هزاران با همراه اعصار طي در شده گداخته و تاریخ اول از پایدار دستورالعملي عنوان به بومي دانش

 نسل به سینه به سینه دانش این. است یافته دست اكولوژیكي تبادالت و آن سازوكارهاي محیط، از دقیق و عمیق دركي و بینش

. است نابودي حال در بومي دانش. است داده انتقال خود فرزندان به و كرده تر كامل را آن نیز بعدي نسل و شده منتقل بعدي هاي

 در بومي دانش گردآوري مركز سي از متجاوز اكنون كه است حدي به آن كاربردي ارزش و بومي دانش گردآوري اهمیت

 رسمي دانش و بومي دانش بین چه اگر. اند مشغول بومي اقوام رسوم و آداب و تولیدي هاي روش ي مطالعه به جهان سراسر

 مناسبي مكمل روستایي توسعه و كشاورزي زمینه در بلكه نیست، آنها بین تناقض وجود معناي به این اما دارد وجود تفاوتهایي

 دانش پایدار، توسعه مصالح راستاي در كه كند مي ایجاب حاضر شرایط توسعه، صاحبنظران بیشتر باور به. هستند یكدیگر براي

 موجود موانع از اعم ساختاري موانع كه شد خواهند تلفیق هم با زماني دانش دو این. شوند تلفیق هم با رسمي دانش و بومي

 بین دانش ارتباط ي سویه دو فرآیند ركود باعث" عمال كه ارتباطي موانع همینطور و اجتماعي، و فرهنگي اقتصادي، سیاسي،

 در تداوم و آشنایي مستلزم گرانبها دانش این از استفاده. شوند برطرف و رنگ كم میشود پژوهشگران و كارشناسان بومیان،

 .باشد مي بعدي هاي نسل به بزرگسال افراد از تجربیات و ها دانسته این آموزش
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