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داليلی چون آگاهی روزافزون جوامع به لزوم بهرهبرداری پايدار از منابع ،پرهیز از
نهاده های شیمیايی در كشت و فرآوری محصوالت خوراكی ،احیيا و تيداوم فرهنگيی و
اجتماعی جواميع روسيتايی و عشيايری و نیيز شناسيايی و جبيران خسيارات ناشيی از
«آلودگی اطالعاتی»1برای بیان اين ضرورت جهانی مطرح شده است .حفاظيت از تنيوع
زيستی كرة زمین و ذخاير ژنتیكی كشاورزی نیز به عنوان يكی از جدیترين انگیزههيای
پژوهش دانش بومی در عصر كنونی مورد توجه قرار گرفته است.)Alcorn, 1995( .
به واسطه تعامل اجتناب ناپذيرِ جوامع بشری با طبیعيت بيرای بقيای خيود ،تنيوع
زيستی و ذخاير ژنتیكی (شامل گونههای وحشيی و اهليی) هميواره نقشيی كلیيدی در
تكامل اين جوامع داشته است .اما آنچه در سه دهة اخیير ايين موضيوع را بیشيتر ميورد
توجه تحصیلكردگانِ جوامع ،از جمله دانشمندان ،سیاستگذاران و سرمايه گيذاران ،قيرار
داده عمدتا سه پديدة نوين و مرتبط با هم «كنوانسیون تنيوع زيسيتی»2،توسيعه فنياوری
زيستی3و گسترش مطالعات گیاهشناسی بومی4اسيت .بررسيی ايين سيه پدييده معاصير
هد

اين مقاله است تا ضمن تايید ضرورت ادامة مطالعات گیاه شناسی بومی در ايران،

بر هوشیاریِ پژوهشگران ،دانشگاهیان و مؤسسات تحقیقاتی كشور در چگيونگی انجيام
پژوهش ،ارائة يافتهها و كاربرد آن در توسعه محلی و مليی تاكیيد كنيد .در ايين نوشيته
مثالهايی از بهرهبرداری شركتهای تجاری از گیاه شناسی بومی آورده شده كيه حياكی
از پیامدهای نامطلوبی در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگيی ،بهداشيتی و زيسيت
محیطی در خاستگاههای دانش بومی جهان است .تالش اين شركتها برای بهرهبيرداری
انحصاری از دانش بومی و ذخاير زيستی جوامع كهن به حدی از بی عدالتی رسیده كيه

 -1عمادی و عباسی1378 ،الف برای اطالع بیشتر در مورد «آليودگی اطالعياتی» و كياربرد دانيش بيومی بيرای
شناسييايی و مقابلييه بييا آن نگيياه كنیييد بييه« :الگييوی اطالعيياتی» و صييفحات مييرتبط بييه آدرس اينترنتييی
.www.eabbassi.ir/deepresearchintro.htm
2. Convention on Biological Diversity
3. Biotechnology
4. Ethnobotany
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از آن با اصطالحاتی چون «سرقت زيسيتی»1و «اسيتعمار زيسيتی»2نيام ميیبرنيد .بيرای
مقابله با اين پديده ،كارشناسيان و مسيئوالن كشيورهای در حيال توسيعه راهكارهيايی
پیشنهاد كرده و به اجرا گذاشيتهانيد )Twarog and Kapoor, 2004( .دو نمونيه از ايين
تالش ها در اين مقاله توصیف شده است .ارزشيیابی ايين تجيارب نشيان ميیدهيد كيه
رويكرد «مشاركتی/عملی» در پژوهش دانش بومی ،در مقايسه با رويكيرد «اسيتخراجی»،
بهتر قادر است كه ضمن پژوهش و احیيای دانيش بيومی بيه آگياهی عميومیدر ميورد
جايگاه راهبردی اين حوزه تحقیقاتی در حفظ سالمت جامعه ،پايداری محيیط زيسيت،
استقالل سیاسی و ثبات اقتصادی كشور بیفزايد و مقاوميت محليی و مليی ميا در برابير
سيرقت زيسييتی را سييامان بخشييد .در انتهييای مقالييه پیشيينهادهايی بييرای آميياده سييازی
دانشجويان رشته انسان شناسی برای شركت در طرحهای پژوهشی مشياركتی/عملی بيه
منظور احیا و كاربرد دانش بومی آمده است.

طر مسئله
تنوع زيستي ،ضرورت ديروز و امروز
اگر چه واژه «تنوع زيستی» از اصطالحات نوين زمان ماست اما مفهومیكيه بيه آن
اشاره دارد از ويژگی های كهنِ جوامع انسانی و نتیجة تعاميل آنهيا بيا طبیعيت پیراميون
است .در جوامع كوچک و دورافتاده مردم برای رفع نیازهای خود عمدتا به منابع محلی
خود متكی بودهاند3.عالوه بر نبود دسترس آسان به منابعِ خيارجیِ غيذا ،علوفيه ،البسيه،
1. Biopiracy
2. Biocolonialism

 -3يكی از ريش سفیدان روستای خورهه محالت ضرورت توجه بيه تنيوع زيسيتی در ايين نقطيه از سيرزمین
خشک مركز ايران را بدين صورت توصیف می كرد« :تا زمان رضاخان كه جادهها را كوفت به هم ،خورهه كوچيه
بیخ بست بود .غیر از نمک و نفت ،كه با االغ از قم می آوردند ،ما همه چیز را خودمان همینجا تامین می كرديم».
(مصاحبه با آقای يداهلل هدايتی ،چوپان ،دامپزشک سنتی و قصه گوی روستای خورهه ،محيالت ،اسيتان مركيزی).
برای اطالع بیشتر در مورد «طرح توسعه محلی خورهه با استفاده از منابع و دانش محلی» ،نگاه كنید به :عميادی و
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دارو و ابزار ،عاملِ ديگری برای تشويق تنوع زيستی ليزوم تيامین امنیيت غيذايی بيوده
است .اگر محصول گندم را آفت زنگ گندم از میان میبرد ،كشت جو و ارزن ،نان مردم
را تامین میكرد .وانگهی ،تنها به كشت يک رقم گندم يا جو اكتفا نمیشد چون هر ييک
از ارقام بذر دارای ويژگی مهمی بود كه به كاری میآمد و مسئلهای را حل میكرد .ميثال
اهالی روستای خورهه و ديگر روستاهای منطقة پشتگُدار محالت عالوه بر جيو محليی
رقم ديگری از جو موسوم بيه «جيو دورشيه»  -كيه در سيال دو بيار كشيت ميیشيد-
میكاشتند .اين محصول نه تنها زودتر بار میداد و زمین و آب را برای كشتهای بعدی
آزاد میساخت ،بلكه كشت تابستانة آن بیمه ضيد گرسينگی در سيالهيای دشيوارِ كيم
غذايی در روستا محسوب میشد« .گندم قرمزه» يا «گندم ريحيانی» هيم يكيی ديگير از
غالت متنوع خورهه بود كه به واسطه عطر و غنايی كه به نان میداد برای افزودن به آرد
گندمِ سفید كشت میشد.
گیاه شناسی بومی در ايران ،به عنوان رشتهای كه بر شناخت گیاهان در ارتبياط بيا
مردم تمركز دارد ،حوزه پژوهشی نسبتا نوپايی است بنابراين شناخت عمقيی و گسيترده
تنوع زيستیِ وحشی و كشاورزی در چارچوب فرهنگی و اجتمياعی جواميع سينتی ميا
مستعد صر

تالش و زمان بیشتری است1.با اين وصيف ،در چنيد دهيه اخیير ،تقيارن

مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند :تضعیف و تقلیل جوامع روستايی و عشيايری از ييک
سو و بروز مسائل زيست محیطی حادی چون بیابانی شيدن اراضيی زراعيی ،فرسيايش
خاك ،نابودی مراتع و منابع آبهای زيرزمینی از سوی ديگر ،نشان از كم رنيگ شيدن
دانشی است كه سزاوار پژوهش و احیاست .گستره و غنای اين مجموعية علمی/تجربيیِ
كم شناخته را می توان از مطالعات معدود اما جالب توجه منتشر شده در مورد نظامهيای

عباسييی1383 ،ب ؛  Abbassi, 2002و «پييژوهش مشيياركتی» و صييفحات مييرتبط ،بييه آدرس اينترنتييی:
www.eabbassi.ir/participatoryactionresearchcasestudy_thevillage.htm
 -1در سال  1385فصلنامه علوم اجتماعي با انتشار «ويژه نامه گیاه مردمشناسيی ،شيماره  »34-35گيام مهميی
در اين راستا برداشت.
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بهره برداری از مراتع (پاپلی يزدی و لبا

خانیكی ،)1379 ،شیوههای بيومی حفاظيت از

مراتع (فرهادی ،)44-54 :1379 ،كشت ديم محصوالت بياغی (گروسيی ،)1361 ،بهيره
گیری چند منظوره از گیاهان بیابانی (فرهيادی1373 ،اليف) ،بهيرهبيرداری بهینيه از آب
زراعی با شیوه های هوشمندانة استحصال و اسيتفاده جمعيی از آن (صيفی نيژاد1359 ،؛
فرسیو )1379 ،و روش های مؤثر كودورزی اراضی بی حاصل و تبديل آن بيه مزرعيه و
باغ (فرهادی1373 ،ب) دريافت.
همان داليلی كه در گذشته ايجاد و گسترش تنوع زيستی را برای تداوم حیيات در
جوامع كوچک الزامیمی كرد ،امروزه نیز حفاظيت از آن را در سراسير جهيان ضيروری
ساخته است با اين تفاوت كه دلیل ايين اليزام را از طرييق عليم و بيا تجربيه عینيی در
مقیاسی بس وسيیع تير آموختيهاييم .كشيورهايی كيه در كشياورزی صينعتی تجربيهای
طوالنیتر داشتهاند در عمل دريافتهاند كه تک كشتی در كشاورزی ،بدون رعاييت تنيوع
زراعی (چند كشتی) ،موجب گسترش آفات و نیاز بیشتر به سموم شیمیايی میشود .اين
آگاهی انگیزهای برای انجام مطالعيات تياريخی در خصيوص عيوارض تيک كشيتی در
كشاورزی و آسیب پذيریِ امنیت غذايی دنیا شده است .اين مطالعات نشان میدهند كيه
وقتی يكنواختی كشت در مقیاس وسیع غالب باشد ،هیچ نيوع ييا میيزان سيم شيیمیايی
نمی تواند از بروز آفات و نابودی كامل محصول جلوگیری كند .نخستین زنگ خطير در
پرهیز از تک كشتی در واقع در اواخر قرن نوزدهم در ارتباط بيا نيابودی كيل محصيول
سیب زمینی در ايرلند و تلف شدن و مهياجرت میلیيونهيا ايرلنيدی بيه صيدا در آميد.
اپیدمی های مرتبط با گندم در اوايل قرن بیستم در آمريكا ،آفت هميه جيا گیير بيرنج در
هند كيه در دهيه  1940بيه «قحطيی بنگيال» انجامیيد و آفيت ذرت كيه در دهيه 1970
گريبانگیر كشاورزی آمريكا شد ،نمونههايی از آسیبپذيری امنیيت غيذايی در صيورت
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يكنواختی ژنتیكی محصيوالت كشياورزی اسيتFowler and Mooney, 1990: 44-(1.

.)47
امروزه ما می دانیم كه عالوه بر امنیت غذايی ،تنوع زيستی در موارد زير نیز نقشيی
بی بديل دارد :حفاظت از منابع آب ،احیا و حفاظت از خياك ،بازيافيت و ذخیيره ميواد
مغذی در خاك ،تجزيه آالينده ها و جذب عناصر بی خطر آن در محيیط ،ايجياد تعيادل
اقلیمی ،حفاظت از زيستگاه های طبیعی و بازسازی محیط بعد از وقيوع بالييای طبیعيی
(.)Shah, 2009
امضای كنوانسیون تنوع زيستی در سال 1992در خالل «كنفرانس محیط زيسيت و
توسعه سازمان ملل متحد»2در شهر ريو دو ژانیيرو برزييل برخاسيته از آگياهی علميیو
تجربی بشر در مورد بحران فرسايش تنوع زيستی و چاره جيويی و اقيدام هماهنيگ در
سطح محلی ،ملی و بینالمللی بود.

كنوانسيون تنوع زيستي
اين معاهده بینالمللی كه از دسامبر  1993برای كشورهای هم پیميان الزم االجيرا
شد از لحاظ پژوهش ،حفاظت و كاربرد دانش بومی دارای اهمیيت بيیسيابقهای اسيت.
 -1استفاده گسترده از بذرهای اصالح شده و تراريخته يكی از عوامل نابودی تنوع زيسيتی در كشياورزی بيوده
است .امر وزه ما می دانیم كه بذرهای اصالح شده كه از نظر ژنتیكی خالص تر هستند و صرفاً برای كشت وسیع و
مكانیزه (و نتیجتا حذ

نفرات در تولید كشاورزی) طراحی شدهاند از لحياظ بيازده در واحيد سيطح (بيا در نظير

گرفتن كل انرژی مصرفی برای تمام نهادهها) نه تنها مزيتی بر ارقام بومی بذر ندارند بلكه موجب «اعتیاد» اراضيی
زراعی به نهادههای شیمیايی و افزايش هزينه زراعت و قیمت غذا نیيز شيدهانيد( .هميان ،صيص  81-86و -139
 )127نگارندگان ،فاولر و مونی ،در مورد انگیزه های سیاسيی و اقتصيادی حياكم بير تحيوالت تياريخ كشياورزی
صنعتی به ويژه پديده انقالب سبز در كتاب خود مفصال نگاشتهاند . .بيرای نمونيه ای از آزمايشيات میيدانی بيرای
مطالعه قیاسی بازده بذر اصالح شده با بذر بومی در ايران و تالش های مردمی در چند كشور جهان بيرای احیيای
بذرهای بومی نگاه كنید به «احیا و كشت قیاسی گندم بومی در دهسيتان خورهيه» ،و صيفحات ميرتبط بيه آدرس
اينترنتیwww.eabbassi.ir/independentresearchkhorheexperiment.htm :
"2. United Nations Conference on Environment and Development, "The Earth Summit
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كنوانسیون تنوع زيستی صراحتا به جايگاه كلیدی اقوام بومی و جواميع محليی و دانيش
ايشان در حفاظت از ذخاير ژنتیكی پرداخته است .ماده ج 8-كنوانسيیون بيهايين شيرح
است:
[كشورهای عضو] در چارچوب قوانین ملی ،به دانيش ،روشهيا و نيوآوریهيای
اقوام بومی و جوامع محلی [خود] از جمله اسلوب زندگی آنان كه مرتبط با حفاظيت و
بهره برداری پايدار از تنوع زيستی است احترام بگذارند و برای حفظ ،تداوم و اشياعة آن
با رضايت و مشاركت صاحبان اين دانش ،روشها و نوآوریها ،بكوشند و سهیم شيدن
عادالنهايشان در منافع حاصله از بهرهبيرداری از ايين دانيش ،روشهيا و نيوآوریهيا را
تشويق كنند (.)United Nations, 1993: 149
تا كنون  168كشور دنیا ،از جمله جمهوری اسالمیاييران ،رسيما بيه كنوانسيیون
تنوع زيستی پیوستهاند .پیرو اصل  ،26كشورهای هم پیمان موظف اند كه به طور مقيرر
گزارشی از تالشهای ملی خود در راستای تحقق اهدا
اصل  1كنوانسیون اهدا
اهدا

كنوانسیون ارائه دهند.

اين معاهده بین المللی را بدين صورت بیان میكند:

اين كنوانسیون ،كه پیرو مصوبات آن قابل پیگیری است ،حفاظيت از تنيوع

زيستی ،بهره برداری پاييدار از اجيزای آن و سيهیم شيدن عادالنيه در منيافع حاصيله از
بهره برداری از منابع ژنتیكی را در بر میگیرد .دستیابی بيهايين اهيدا

از طرييق ايجياد

دسترسی مناسب به منابع ژنتیكی و انتقالِ مناسبِ فناوریهيا بيا احتسياب كلیيه حقيوق
مرتبط با اين منابع و فناوریها و همچنین از طريق پرداختهيای نقيدیِ مناسيب میسير
میشود (.)United Nations, 1993: 146
چند نكته كلیدی در مورد اين معاهده در رابطه با بحيث اصيلی ايين مقاليه قابيل
توجه است :يكی اينكه كنوانسیون تنوع زيستی ،ذخاير ژنتیكی و دانيش بيومی جواميع،
يعنی گیاهان و جانورانِ زندة كشورها و دانستههای اقوام بومی و محلی آنان ،را «منيابع»
می خواند (همانند منابع كانیِ بی جان مثل نفت ،سنگ و فلزات كيه ميورد بهيرهبيرداری
صنعت و تجارت بوده است) و دولتهای عضو را در خصوص ايجاد دسترسی بيهايين
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منابع به همكاری با ديگر دولتها ،سازمانهای بین الملليی و بخيش غیير دولتيی مليزم
می كند .دومین نكتيه ،مشيروعیت بخشيیدن بيین الملليی بيه دسترسيی آزادانية افيراد و
شركتهای خصوصی به میرای معنوی و ژنتیكی جهانیان است ،با قید اين شرط كيه در
ازای بهره برداری تجاری از اين «منابع» ،صاحبان اصلی آنها در منافعِ مالیِ به دست آمده
سهیم شوند .سومین نكته اينكه تايید اهمیت دانش بومی و ضرورت تهیه گيزارشهيای
مكتوب از سوی دولتها برای توصیف تالشهای ملی در جهيت حفيظ ايين دانيش و
ذخاير ژنتیكیِ مرتبط موجب شده است كه آگياهیِ سيران ،مسيئوالن و دانشيگاهیان در
مورد اعتبار دانش و روشهای سنتی و جايگاه بيی ماننيد آن در فرآينيد توسيعه پاييدار
افزايش يابد .پس آگاهی و تعهداتی كه كنوانسیون تنوع زيستی برای دولتها بيه وجيود
آورده است از يک سو و از سوی ديگر فرصتهای بیسيابقهای كيه در اختیيار افيراد و
شركت های تجاری بيرای دسترسيی بيدون ميانع و محيدوديت بيه گونيههيایِ گیياهی
سرزمینهای دوردست قرار داده ،به تقاضای بیشتر برای پژوهش گیاه شناسيی بيومی در
سطح جهانی دامن زده و گسترش بی سابقة انتشار اين گونه اطالعات در مراكيز دانيش
رسمی را در پی داشته است .توجه تجاری به ذخاير ژنتیكیِ جوامع و دانش بومی مرتبط
عمدتاً از سوی شركتهای فناوری زيستی بوده و جا دارد كه در اينجا ،قبيل از بررسيی
چگونگی بهره برداری اين شركت ها ،به طيور خالصيه بيه توصيیف «فنياوری زيسيتی»
بپردازيم.

1

 -1پس از كنوانسیون تنوع زيستی معاهده بین المللی ديگری نیز در ارتباط با ذخاير ژنتیكيی بيا عنيوان «پیميان
بین المللی منيابع ژنتیكيی گیياهی بيرای غيذا و كشياورزی» (International Treaty on Plant Genetic
) Resources for Food and Agricultureبه امضای دول جهان رسید .اين معاهده بر مسئولیت دوليتهيا
در به رسمیت شناختن «حقوق كشاورزان» در خصوص مالكیت معنوی جمعی ايشان در ارتباط با بذرهای بيومی
و تداوم دانش بومی در كشت و تكثیر آنها صحه می گذارد و همچنین بر تداوم همكاری دولتها در فراهم كيردن
دسترسی آزادانه تر به سازمانهای بینالمللی و ديگر عالقهمندان به اين ذخاير تاكید دارد ).)FAO, 2004
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فناوري زيستي
فناوری زيستی دانشی است كهن .بنا به تعريف كنوانسیون تنوع زيستی (اصيل ،2
بند « ،)3هر گونه فناوری كه از طريق استفاده از سامانههای زيستی ،موجودات زنده و يا
مشتقاتی از آنها كاالها يا فرآيندهايی را به منظور خاصی تولید ييا تغییير دهيد» فنياوری
زيستی است .فرآيندهای تخمیری كه به موجيب آن انگيور بيه سيركه ،شيیر بيه پنیير و
مخلوط آرد و آب به خمیرِ نان بدل ميیشيود از نمونيههيای تياريخی و زميان آزميودة
فناوری زيستی هستند .تولید واكسن برای جلوگیری از بیماریهای عفيونی در انسيان و
دام نیز مثال ديگری از فناوری زيستی است كه پیشيینهای بيس قيديمیدارد( .فرهيادی،
1378ب؛  .)Bunders, et al, 1996اهلی كردن بذرها و گیاهان وحشيی و تكثیير ارقيام
كشاورزیِ سازگار با شرايط اقلیمینیز در زمره فناوریهيای زيسيتی كهين بشير اسيت.
مثالهای جديد فناوری زيستی شامل «اصالح مصينوعی نباتيات»1و دسيتكاری ژنتیكيی

2

است .آنچه مشخصاً فناوریهای زيستی نوين را از نمونههای كهن آن متمايز ميیسيازد
قابلیت جديد بشر در شناسايی ژنتیكی ويژگیهای موجودات زنده و همچنيین توانيايی
او در جابجا كردن ژن ها از موجودی به موجود ديگر است .دسيتكاری ژنتیكيی ،كيه بيا
مقاصد تبلیغاتی «مهندسی ژنتیكی»3نام گرفته است ،از نظير علميیبيه موجيب خطيرات
متعددی كه متوجه سالمت مصر

كنندگان و محیط زيست كرده است ،به طيور جيدی

مورد انتقاد صاحبنظران اين رشته قرار گرفتيه اسيت4.اميا يكيی از جنجيال برانگیزتيرين
پیامدهای فناوریهای زيستیِ نوين در حوزه حقوقی و عيدالت اجتمياعی پدييدار شيده
1. Artificial Selection
2. Genetic Alteration
3. Genetic Engineering
 -4بسیاری از صاحبنظران اين فناوری معتقدند كه كاربرد واژه «مهندسی» غلطانداز و گمراه كننده اسيت چيون
دستكاری ژنتیكی چنان فناوری دقیق و مطمئنی نیست كه «مهندسی» خطاب شود .برای خالصهای از ايين مباحيث
نگاه كنید به :بی تا Harry, 2000; Hubbard ،برای بحثهای مفصلتر در اينباره ،نگاه كنید به:
Hubbard and Wald, 1999; Rifkin, 1998.
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است .اين پیامد از همگرايی علم ژنتیک و كشفیات آن از يک سو و اسيتفاده از قيوانین
ثبت اختراعيات در كشيورهای صينعتی بيرای بهيرهبيرداری انحصياری از تولیيد انبيوه
نوآوریها و كشفیات فناوری زيستی از سوی ديگر برخاسته اسيت .در جواميع صينعتی
دنیا كشف ويژگیهای ژنتیكيی موجيودات زنيده و دسيتكاری ژنتیكيی آنهيا  -هماننيد
اختراعات صنعتیِ به واقع جديد « -اختراع» محسوب میشود و قابل ثبيت اسيت .ايين
نوع ثبت به «ثبت اختراعات موجودات زنده»1معرو
رشته حقوق در دنیا محسوب میشود.

شده و از متحول ترين حوزههيای

2

ژن ،ميواد اولیيه و اسيياسِ كيارِ فنياوری زيسييتی اسيت .از ايين رو كارشناسييان و
شركت های تولیدیِ اين صنعت همواره در پی گونههای گوناگون گیاهی و جيانوری بيا
ويژگی های شناخته شده هستند .برخی از ويژگی هيای گیاهيان و جيانوران در سيطحی
گسترده شناخته شده است ،مانند :شیرينیِ چغندر قند و قرمزی گوجه فرنگيی .وليی در
مقايسه ،هزاران هزار گونة گیياهی و جيانوری در جهيان وجيود دارد كيه ويژگيیهيای
فیزيكی و خواص دارويی ،بهداشتی و غذايی آنها جزئيی از تجربيه عميومیميردم دنیيا
نیست .كارشناسان علم ژنتیک پیش از اينكه بتوانند به شناسايی و جدا كردن ژن مسيئول
برای ويژگیِ بخصوصی اقيدام كننيد ،اول باييد بداننيد كيدام جانيدار چنيین ويژگيی را
داراست .برای شناخت ويژگیهای جانداران گوناگون است كه علم ژنتیک طالب دانيش

1. life patents
 - 2نكته كلیدی در نقد «ثبت اختراعات موجودات زنده» اين است كه اسيتفاده انحصياری از گونيههيای گیياهی و
جانوری بی معنی است چرا كه طی قيرون انسيانهيا از ايين منيابع بهيره ميی بيرده انيد و ثبيت ايين موجيودات
محدوديت هايی برای تداوم بهره گیری جوامع بشری از آنچه متعلق به طبیعت و بشريت ،به ويژه جوامعی كه ايين
گونه ها را شناسايی و اهلی كرده اند ،به وجود خواهد آورد .برخی از صياحبنظران معتقدنيد كيه بيروز ايين تضياد
اتفاقی نیس ت بلكه نتیجة طرحی است كه از قبل برای تصاحب ذخاير غنی ِزيستیِ كشورهای كهن دنیيا بيه دسيت
قدرت های بزرگ ريخته شده است .برای مثال ،جهت اطالع بیشتر در مورد تحول تاريخیِ قوانینِ ثبيت اختراعيات
آمريكيا نگياه كنیيد بيه كتياب  ،Ikechi Mgbeojiاسيتاد حقيوق در دانشيگاه ييورك )(York University
Mgbeoji, 2006:
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اقوام بومی و جوامع محلی فرهنگ های كهن دنیا شده است .در هير كجيای جهيان كيه
ساكن باشند ،جوامع محلی و اقوام بيومی ،دارای بیشيترين و دقیيق تيرين اطالعيات در
مورد گونههای گیاهی (و جانوری) منطقه خود میباشند .بدون دانش بومی ،كارشناسيان
و سرمايه گذارانِ صنعت فناوری زيستی مجبور میشوند كه تک تک گونههيای موجيود
در طبیعت را برای شناخت ويژگيی هيای هير ييک مطالعيه كننيد ،كياری كيه در عميل
غیرممكن میباشد .شركتهای فناوری زيستی پس از آشنايی با دانش بومی و شناسيايی
گونههایِ مطلوبِ نظر خود ،مبادرت به دستكاری ژنتیكی ارگانیسم آنهيا ميیكننيد .اميا
اين پايان كار نیست ،ايشان سپس نتیجه كار خود را از طريق قوانین ثبت اختراعيات بيه
تملک انحصاری خود در می آورند .فناوری زيستی صنعتی بسیار سود آور ولی در عيین
حال پرهزينه و وقت گیر است؛ سرمايه گذاری در اين رشته فقط وقتی صرفه اقتصيادی
دارد كه تولید انبوه كاالی تولید شده در انحصار مخترع باشد .با حمايت قيوانین جهيانی
ثبت اختراعات ،تولید و فروش نوآوریهای ثبيت شيده از  17تيا  20سيال در انحصيار
صاحب ثبت قرار می گیرد .شايد در ظاهرِ امر اين پديده مسئله خاصی به نظر نرسد ،اميا
تبعات اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی اين پديده مسائل بغرنجی برای مردم و دولتها در
كشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.
فرآيند ثبت اختراعات آنچه برای قرن ها در مالكیت معنویِ جمعیِ يک قيوم بيوده
را به تملک فرد يا شيركتی خياص در ميیآورد .پيس از انقضيای ميدت قيانونی ثبيت،
موضوع ثبت ،مالكیت عمومی پیدا میكند و هر تولیدكنندهای در هر كجای دنیا میتواند
مبادرت به بهرهبرداری تجاری از آن كند .ايين پدييدهای نوظهيور بيرای اقيوام بيومی و
جوامع محلی دنیاست كه قبال دانش و ذخاير ژنتیكی آنها مورد استفاده خود آنان بيود و
بهره برداریِ بیگانه از اين ذخاير زندگی آنها را تحت الشعاع قرار نميیداد .اميا در عصير
تجارت جهانی ،خسارات اقتصادی ،اجتمياعی و فرهنگيیِ بهيرهبيرداری بیگانيه اشيكال
پیچیدهای يافته است .لطمههای وارده به اقوام بومی و جوامع محلی از ايين رهگيذر بيه
حدی رسیده است كه با اصطالحاتی چون «سرقت زيستی» و «اسيتعمار زيسيتی» آن را
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توصیف میكنند1.در زير نمونههايی به اختصار آورده میشود تيا زواييای بهيرهبيرداری
غیر اخالقی شركتهای تجاری از ذخياير زيسيتی و دانيش بيومی كشيورهای در حيال
توسعه و پیامدهای بی سابقه آن روشنتر شود:

برنج باسماتي
برنج باسماتی2از مرغوبترين انواع برنج دنیاست .اين نوع بيرنج از ذخياير ژنتیكيی
بومی منطقه پ نجاب ،در مرز كشور هند و پاكستان است .به لحاظ طعيم و عطير مطبيوع
آن ،صادرات هند از اين محصول تا سال  1996-97بالغ بر  488700تن بيه ارزش 280
میلیون دالر بود .در مقايسه با ارقام گوناگون برنج ،مثيل بيرنج باسيماتیِ پاكسيتان (700
دالر/تن) و برنج معطرِ تايلند ( 500دالر/تن) ،برنج باسماتی هند با قیمت  800دالر/تين
از جايگاه صادراتی برتری در اروپا و آمريكا برخوردار بود.
در سال  ،1997شركت «رايس تک»3در آمريكا موفيق بيه ثبيت واريتيهای از بيرنج
باسماتی به نام خود شد .اين شركت كه پیشتر با انتخاب نيامهيايی چيون «جاسيماتی»،
«تكسماتی» و «كاسماتی» در رقابت جهانی با برنج باسماتی هند ناكام مانده بيود ،بيا بيه
ثبت رساندن برنج خود با نام باسماتی ،موفق شد از صادرات باسيماتیِ هنيد بيه آمريكيا
( 10درصد كل صادرات باسماتی هند) جلوگیری كند و صيادرات بيرنج هندوسيتان بيه
اروپا را نیز محدود سازد (.)Adewumi, 1998
 -1طبق گزارشی كه درمجلس عوام انگلستان ارائه شد ،كشيورهای در حيال توسيعه  90درصيد منيابع زيسيتی
شناخته شده را در خود دارند .در كشور هند به تنهايی  45000گونه گیاهی و  75000گونه جانوریِ شناخته شيده
وجود دارد .اما شركتهای چند ملیتی در كشورهای توسعه يافته  97درصد از اختراعات زيسيتی دنیيا را بيه ثبيت
رساندهاند .تا سال  67000 ،1997نوآوری زيستی از سوی اين شركتها به ثبيت رسيیده بيود .بيه نقيل از هميین
گزارش ،اگر اين شركتها منافع حاصله از بهرهبرداری تجاری خود از منابع زيستی را با صاحبان اصلی آن سيهیم
میشدند ،مبلغ پرداختی بالغ بر  2/7میلیارد دالر میشد ).(House of Commons, 1999
2. Oryza sativa, Linn
3. Rice Tec
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ماكا

1

ماكا از محصوالت كهن قوم اينكاست كه تا امروز مصار

غذايی و دارويی آن در

كشور پرو كامالً شناخته شده و پابرجاست .سابقه تياريخی اسيتفاده از ماكيا بيه وسيیله
بومیان به طور مستند موجود است .بنا بر گزارشی پژوهشی در مورد ماكا ،اين محصيول
 1300تا  2000سال پیش در منطقهای به نام جونین 2در پرو اهلی شيد و تيا قيرن  17و
 18میالدی به طور گسترده در اين ناحیه كشت میشد .بر اساس شواهد موجود بخشيی
از مالیات اهالی به اسيتعمارگران اسيپانیايی در آنزميان توسيط ماكيا پرداخيت ميیشيد
(.)Hermann and Heller, 1997
ماكا محصولی غدهای مانند سیب زمینی است كه در تغذيه دام و انسيان هير دو
به مصر

می رسد .خواص غذايی و بهداشتی آن شامل تقويت باروری در انسيان و دام

است .امروزه در اروپا و ژاپن ماكا را عمدتا به سبب اين ويژگی میشناسند و بيه هميین
جهت اين كشورها بزرگترين بازار ماكا در جهان را تشكیل میدهنيد .از سيالهيا پيیش،
كشورهای اروپايی و ژاپن عصاره ژالتینی اين محصول را از پرو وارد میكردنيد و آن را
پس از پودر كردن به صيورت كپسيول عرضيه ميیكردنيد .عرضيه جهيانی ماكيا بيرای
كشاورزان و سرمايه گذاران كشور پرو سود قابل توجهی داشت.
در سال  2001شركتی آمريكايی عصاره گیاه ماكا را برای مصار

دارويی در ايين

كشور به ثبت رساند .در اسناد ثبت اين «اختراع» ،فرآيند تهیه عصارة ماكا بيا اسيتفاده از
الكل به عنوان اختراعی جديد توصیف شده در صورتی كه ماكيا و روشهيای فيرآوری
آن از دانشهای كهن مردم پرو است .روش توصیف شيده بيا تكنیيک بومیيان پيرو كيه
مقداری ماكا را با آب ،آبمیوه و مقدار كميیاز نوشيابه الكليی موسيوم بيه «آگواردينتيه»

3

مخلوط میكنند و در كوچه و بازار به عنوان نوشيیدنی ميیفروشيند فرقيی نيدارد و تيا
1. Lepidim meyinii
2. Junin
3. Aguardiente
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زمانی كه اين شركت درآمد حاصله از فروش محصول صينعتی خيود را بيا مليت پيرو،
مردم منطقة آاند و كشاورزانی كه در آن منطقه ماكا میكارند سهیم نشود ،ثبيت ماكيا بيه
عنوان اختراعی جديد «سرقت زيستی» محسوب میشود (.)Gindin, 2002

درخت نيم

1

درخت نیم از درختان همیشه سبز هندوستان ،برمه ،جنيوب غربيی آسيیا و غيرب
آفريقاست .تخمین زدهاند كه تنها در كشور هند بیش از  14میلیون از اين نيوع درخيت
وجود دارد .دانش بومی هنديان در مورد درخت نیم بسيیار كهين و گسيترده اسيت .در
متون باستانیِ طب سنتی اين كشور ،خواصِ دارويی برگ ،پوست ،گل ،دانيه و میيوه آن
برای درمان بیماری هايی چون زخم معده ،ديابت و امراض پوستی توصیف شده اسيت.
چوب آن به عنوان مصالح ساختمانیِ ضد موريانه مورد استفاده بوده است و شاخههيای
باريكتر آن را مثل مسيواك (هماننيد چيوب درخيت اراك ييا درخيت مسيواك )2بيرای
سالمت دهان و دندان استفاده ميیكيرده انيد .روغين نيیم را در چيراغ بيرای روشينايی
می سوزانند و به لحاظ خواص ضيد اسيپرم آن ،بيرای جليوگیری از بيارداری ،اسيتفاده
می كنند .در كشاورزی سنتی هند از نیم برای مبيارزه بيا بيیش از  200نيوع آفيت بهيره
میبردهاند .تولید محلول ضد آفت نیم از دانهاين درخت اساساً كار سادهای است و نیياز
به ابزار و ادوات صنعتی ندارد و كشاورزان مقدار مصرفی خيود را در صيورت نیياز در
محل میسازند .داروها و لوازم بهداشتی مشتق از نیم را شركتهيای تولیيدی در داخيل
كشور ،بدون اينكه نیازی به ثبت درخت نیم و تبديل آن از ذخیرهای فرهنگی متعلق بيه
تمام مردم هندوستان به منبعی اقتصيادی متعليق بيه فيرد ييا شيركتی بخصيوص باشيد،
میساختهاند.

1. Azadirachta indica
2. Salvadora persica
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در سال  1988حق انحصاری بهرهبرداری تجاری از بذر نیم برای تولید آفت كشی
قوی به شركت «دبلیو آر گريس»1واگذار شد .روش توصیف شده در اسيناد ثبيت بيرای
تهیه عصاره دانه نیم برای تولید آفت كش طبیعی ،همان است كه هنيدیهيا طيی قيرون
استفاده میكرده انيد و بيه هيیچ وجيه اختيراع جدييدی نیسيت .پيس از كسيب امتیياز
بهره برداری انحصاری از اين فرآيند ،شركت گريس مبيادرت بيه مشياركت بيا شيركتی
هندی كرد كه بدينوسیله با بهره گیری از منابع گسترده تولید دانة نیم در هنيد بيه تولیيد
انبوه و توزيع جهانی اين آفت كش طبیعی اقدام كند .فوری ترين پیاميد ايين مشياركت،
گران شدن دانه نیم در هند بودكه قیمت آن از  300روپیه/تن به  3000روپیه/تن رسيید.
از اين رو مردم محلی در رقابت با شركتی چند ملیتی قرار گرفتند و دسترسی اقشار كيم
درآمد هند به دانه نیم و مصار

محلی آن به شدت محدود شد .اقيدام شيركت گيريس

برای بهره برداری انحصاری از دانه نیم به نزاعِ حقوقی طوالنی و پرهزينهای برای دوليت
هند به منظور ابطال ثبت مذكور انجامیيد كيه ميورد حماييت بسيیاری از دانشيمندان و
شخصیتهای برجسته اين كشور و جهان قرار گرفت .به واسطهاين تالش همه جانبيه و
بینالمللی سرانجام در سال  2005ثبت نیم در اروپا باطل اعالم شد.

2

كلزا
مونسييانتو3از بزرگتييرين تولیدكننييدگان بييذرهای تراريختييه و سييموم شييیمیايی در
دنیاست .يكی از پر فروشترين محصوالت شیمیايی اين شيركت عليف كشيی بيه نيام
1. W.R. Grace
 -2عملكردی مشابه را می توان ،به عنوان نمونه ،در مورد گل محمدی و سنت گيالب گیيری در اييران تصيور
كرد .شركتی خارجی روش سنتی گالب گیری را به عنوان اختراعی جديد به ثبت برساند و بيا تنظيیم شيكايت در
سازمان تجارت جهانی مانع فروش گالب ايران در ديگر كشورهای عضو بشود .بر اثر رقابيت ناعادالنيه بيین ايين
شركت بزرگ و مردم در ايران برای گل محمدی ،قیمت گل به چندين برابر برسيد و گيالب گیيری و خرييداری
گالب در ايران غیر اقتصادی شود .برای اطالع بیشتر در مورد نیم و نزاع حقوقی آن نگاه كنید به:
.Shiva and Holla-Bhar, 1996; BBC News, 2005
3. Monsanto
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تجاری «راندآپ»1است و يكی از پرفيروش تيرين بيذرهای تراريختيه آن بيذر كلزاييی

2

است كه نسبت بهاين علف كش مقاوم است .كشاورزانی كه از اين بذر میكارنيد الزامياً
بايد از سم راندآپ برای از میان بردن علفهای هرز استفاده كنند؛ كاربرد هر علف كش
ديگر ممكن است به خود محصول نیز صدمه زند .شركت مونسانتو اين نوع كلزا و ژنی
كه آن را نسبت به سم راندآپ مصون كرده را به ثبت رسانده است.
در تاريخ  3فوريه  1999روزنامه واشنگتن پست در مقالهای به قليم رييک واييس

3

گزارش داد كه شركت مونسانتو برای مقابله با سنت ذخیيره سيازی و تبيادل بيذر بيین
كشاورزان ،در كانادا كارآگياه اسيتخدام كيرده تيا بيا نمونيهبيرداری مخفیانيه در منطقيه
ساسكاچوان«4كشاورزان متخلف» را برای اخيذ غراميت شناسيايی كنيد .قصيد شيركت
مونسانتو از استخدام كارآگاه و نمونهبرداری از ميزارع ،ميانع شيدن از ذخیيره سيازی و
تبادل بذرهای تراريختة اين شركت توسط كشاورزان بود .به اعترا

مسئوالن مونسيانتو،

تا زمان انتشار گزارشِ روزنامه واشنگتن پست اين شركت صدها هيزار دالر غراميت از
كشاورزان متخلف كانادا وآمريكا دريافت كيرده بيود .پیاميدهای اقيدامات غیير عادالنيه
مونسانتو به خسارتهای مالی محدود نمیشيد بلكيه لطميههيای اجتمياعی نیيز در بير
داشت .آگهی های راديويیِ مونسانتو كشاورزان را بيه ليو دادن همكياران خيود دعيوت
میكرد كه نتیجتا به كدورت و نفاق در جوامع روستايی منطقه دامن زد.
شايد در بدو امر اقدام شركت مونسانتو برای حفظ منيافع اقتصيادی خيود توجیيه
پذير جلوه كند اما واقعیت اين است كه بسیاری از كشاورزانِ متهم به تخليف هرگيز از
بذرهای كلزای تراريختهاين شركت استفاده نكرده بودند و بذرهای ذخیره شده و مبادليه
شده از بذرهای محلی خود آنان بود .به علت گرده افشيانی طبیعيی بيذرها ،كنترليی بير
آلوده شدن بذرهای محلی به ژنهای تراريخته نیست ،بنابراين بذرهای گيردآوری شيده
1. RoundUp
2. Brassica napus
3. Rick Weiss
4. Saskachewan
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توسط كارآگاهان مونسانتو ،حتی اگر شامل ژن به ثبت رسیده بيود ،نميیتوانسيت يقینياً
حاكی از تخلف كشاورزان باشد ،ولی با اين حال تمام كشياورزان در دادگياه «متخليف»
شناخته شدند و از آنان غرامت گرفته شد.

برزين
سودآوریِ بهرهبرداری از دانش بومی و ذخاير ژنتیكی از طريق فناوری زيسيتی و
ثبت اختراعات به حدی رسیده اسيت كيه دانشيگاههيا نیيز از قافليه عقيب نمانيدهانيد.
دانشمندان دانشگاه ويسكانسین1نوعی پيروتئین شيیرينكننيده كيه از عصياره گیياهی از
غرب آفريقا به نام «پنتاديپالندرا برازينا»2به دسيت ميی آييد را بيه ثبيت رسياندهانيد .در
صورتی كهاين گیاه و خواص شيیرين كننيدة آن و دانيش بيومی بهيرهبيرداری از آن در
فرهنگ بومی كشور گابون 3كامالً شناخته شده است .دانشيمندان دانشيگاه ويسكانسيین
ژنِ شیرين كننده در اين گیاه را شناسايی و بيا اسيتفاده از آن ،پيروتئین يياد شيده را بيه
روش مصنوعی در آزمايشگاه ساخته اند .اين فرآيند عمالً نیاز به كشت گیاه برازينا برای
تولید اين شیرين كننده در مقیاس صنعتی را به صفر ميیرسياند .چنيد شيركت تجياری
امتیاز بهره برداری از اين ژن و فرآيند تولید مصنوعی ايين شيیرين كننيده را از دانشيگاه
ويسكانسین خريداری كردهاند .مثال شركتی به نام «نكتيار»4اقيدام بيه تولیيد بيذر ذرتيی
كرده است كه حاوی اين ژن است .شركت نكتار اعالم كيرده كيه امیيد دارد از هير تين
ذرت تراريخته يک كیلو گرم شيیرين كننيدة بيرازين اسيتخراج كنيد كيه معيادل 1000
كیلوگرم شكر معمولی شیرينی دارد .كارشناسان ارزش عمده فروشیِ سالیانهاين شيیرين
1. University of Wisconsin
2. Pentadiplandra brazzeana
3. Gabon
4. NeKtar
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كننده مصنوعی در جهان را نزديک به  1/4میلیارد دالر برآورد كيردهانيد .ازايين درآميد
سهمی برای كشور گابون يا بومیان آن منطقه در نظر گرفته نشده اسيت ( RAFI, 2000:

. )6
شكی نیست كه تولید اين شیرين كننده از ذرت ،بر تقاضيای بيازار جهيانی بيرای
نیشكر و چغندر قند و اقتصاد كشورهايی كه بر كشت اين محصيوالت بيرای صيادرات
متكی بودهاند بی تاثیر نخواهد بود.

1

بايد افزود كه همگام با توسعه فنياوری زيسيتی در چنيد دهيه اخیير ،چيارچوب
حقوقی بهره برداریِ انحصاری از منابع زيستی توسط شركتهای چند ملیتيی2در عرصيه
جهانی نیز تكامل يافته است .سازمان تجارت جهانی ،سازمان جهيانی مالكیيت معنيوی،

3

 -1برای پیگیری و آگاهی مستمر از موارد سرقت زيستی كيه از طرييق فنياوری زيسيتی و ثبيت اختراعيات در
چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی امكانپذير شده است به منبع معرفی شده در بخش «دسيتكاری ژنتیكيی و
سرقت زيستی» در منابع مراجعه كنید.
 -2مونسييانتو و دبلیييو آر گييريس دو نمونييه از شييركتهييای چنييد ملیتييی اسييت .شييركت چنييد ملیتييی
) (multinational corporationشركتی است با مسئولیت محدود كه فعالیتهيای سيرمايه گيذاری ،تولیيدی،
تبلیغاتی و فروش آن به مرزهای كشوری واحد محدود نمی شود .اين شركتها در بیش از يک كشور دفتر دارنيد
و قسمت های مختلف كاالهای خود را ،به لحاظ مهیا بودن مواد اولیه ،نیروی كار ارزان ،مقيررات زيسيت محیطيی
سست تر و مالیات های نازل تر ،در چند كشور مختلف تولید می كنند .به لحياظ قيدرت اقتصيادی فزاينيده ،ايين
شركت ها از قدرت سیاسی بااليی برخوردارند و در كشورهايی كه در آن فعالیت می كننيد بيه طيرق مختليف بير
قوانین ملی تاثیر گذارند .به منظور حفظ قدرت اقتصادی و گسترش بازارهای جهانی برای محصوالت خيود ،ايين
شركتها همواره در تالشند كه شركت های ملی و محلی رقیب را از میان بردارند .آنها با استفاده از قيوانین ثبيت
اختراعات می كوشند تا امتیاز انحصاری تولید و فروش كاالها را بيرای خيود حفيظ كننيد .محيرك اصيلی پدييدة
«جهانی شدن» ) (Globalizationشركتهای چند ملیتی دنیا بوده اند كه از تضعیف قيوانین مليی ،الزم االجيرا
شدن قوانین ثبت اختراعات كشورهای صنعتی در سراسر دنیا و گشودن بازارهيای مليی و محليی بيرای تولیيدات
خود بیشترين سود را می برند .برای اطالع بیشتر در مورد اين شركتهيا و نقيش بنیيادين آنهيا در پاييه رييزی و
گسيترش «سيازمان تجيارت جهيانی» ) (World Trade Organizationنگياه كنیيد بيهKorten, 2001 :؛
.Wallach and Woodall, 2004
3. World Intellectual Property Organization/WIPO
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موافقت نامه در خصوص حقوق مالكیت معنوی مرتبط با تجارت1و نیيز قيوانین ميرتبط
با ثبت اختراعات در آمريكا ،اتحاديه اروپا و ديگير كشيورهای صينعتی ،زمینيه حقيوقی
خصوصی سازی اين منابع از طريق ثبت اختراعات موجيودات زنيده را فيراهم سياخته
است.
با توجه به جايگاه كلیدی دانش بومی در گسترش سريع فناوری زيستی و ازديياد
موارد سرقت زيستی ،انسان شناسان و قوم نگياران خيودی و بیگانيه ،مسيتقیماً ييا غیير
مستقیم ،دانسيته ييا ندان سيته در فيراهم سياختن اطالعيات گیياه شناسيی بيومی ميورد
استفادهاين شركتها نقش داشته اند .به هر روی ،مطالعات گیاه شناسيی بيومی در چنيد
دهه اخیر رشدی بی سيابقه داشيت اسيت و ايين رشيد عظيیم را ميیتيوان از فراوانيی
مقالههای چاپ شده در اين رشته دريافيت .نشيريههيای معيرو

و معتبير ايين حيوزه

تحقیقاتی به زبان انگلیسی ،به استثنای يک عنوان ،در سه دهه اخیر پا گرفته و بیشترشان
از اوايل دهه  1990بهاين سو منتشر شدهاند .جالب توجهاينكه بسیاری از اين نشيريههيا
از طريق شبكه جهانی اينترنت قابل كاوش است و چكیده و متن كاميل مقاليههيا بيرای
دستیابی آنالين مهیاست2.اين مطالعات به راحتيی در دسيترس كلیيه عالقيه منيدان ايين
رشته از جمله كارشناسان فناوری زيستی شركتهای تجاری قرار داشته است.
موقعیت حساسی كه قابلیت خصوصيی سيازی موجيودات زنيده و بهيرهبيرداری
انحصاری از آنها برای شركت های بزرگ و قدرتمند تجاری جهان فيراهم كيرده اسيت،
پييژوهش و حفاظييت از دانييش بييومی را بييه مسييئلهای راهبييردی بييرای صيياحبنظران،
سیاستگذاران و پژوهشگرانِ متعهد دانش بومی در كشورهای در حال توسعه بدل كيرده
است .نظر به ضرورت ادامه پژوهش دانش بومی ،به ويژه گیاه شناسی بومی ،در توسيعه
پايدار كشورها ،يافتن پاسخ برای اين سؤال كه آيا راهی وجود دارد كه كشورها بتواننيد

1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs
 -2برای سیاههای از اين عناوين و آدرس اينترنتی آنها به بخش «نشريات گیاه شناسی بومی» در منابع نگاه
كنید.
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به پژوهش دانش بومی سرزمین خيود اداميه دهنيد اميا در عيین حيال از بهيرهبيرداری
انحصاری شركتهای تجاری و دانشگاههای بیگانه از نتیجية ايين مطالعيات بيه منظيور
خصوصی سازی ذخاير ژنتیكی و میرای معنوی اقوام بيومی و جواميع محليی خيود در
امان بمانند؟ از اولويتهای جدی در اين حوزه علمی است.

گياه شناسي بومي
نگاهی تاريخی به تحوالت اين حوزه پژوهشی ميی توانيد در ييافتن پاسيخ بيرای
پرسش باال به ما كمک كند .گیاه شناسيی بيومی مطالعيه گیاهيان در ارتبياط بيا زنيدگی
انسانهاست ( .)Schultes, 1960: 257صاحبنظران عموماً موافقند كه گیاه شناسی بيومی
عمدتاً برخاسته از دانش اقوام بومی در جوامع كهن دنیاسيت1وليی نيامیكيه در محافيل
آكادمیک بر فعالیتهای پژوهشی اين رشيته گذاشيتهانيد دارای سيابقه چنيدان طيوالنی
نیست .متون نظری اين رشته به زبان انگلیسيی ،مبيدا پيژوهش و آميوزش رسيمیگیياه
شناسی بومی را به زمان ابيداع واژة  Ethnobotanyتوسيط جيان ويلیيام هارشيبرگر2در
سال  1896نسبت میدهند .هارشبرگر در سخنرانی معرو

خود با عنوان «مقاصيد گیياه

شناسی بومی»3كه در دانشگاه پنسیلوانیا ايراد كرد ضمن اشاره به اشیای متعلق به بومیيان
آمريكا كه در موزهای گرد هم آمده بيود پیشينهاد كيرد كيه باغچيهای از گیاهيان ميورد
استفاده اين جوامع نیز در كنار موزه احدای كنند .او پیش بینی كرد كيه چنيین مجموعية
زندهای از گیاهان ،كانون توجه عالقه مندان به مطالعه و نگارش در مورد گیاهيان بيومی
آمريكا و شیوه استفاده اقوام بومی از ايين گیاهيان قيرار بگیيرد ( Turner and Wilson,

.)2005: 113

 -1برای اطالع بیشتر در مورد ديدگاه حاكم در اين رشته نگاه كنید به:
Food and Culture Encyclopedia
2. John W. Harshberger
3. The Purposes of Ethno-botany
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اما از زمان هارشبرگر در اواخر قرن نوزدهم تا كنيون رشيته گیياه شناسيی بيومی
تحولِ نظریِ قابل توجهی به خود ديده است .اگر چه احدای مجموعههيای ميوزهای از
گیاهان زنده با عنوان «باغچههای گیاه شناسی»1هنيوز از زيرشياخههيای ايين رشيته بيه
شمار میآيد ،اما از دهه  1980میالدی بهاين سو انگیيزة احيدای ايين باغچيههيا بيرای
استخراج فهرست هايی از گیاهان بومی و كاربرد آنهيا بيرای ابزارسيازی ،البسيه ،دارو و
تغذيه به دست اقوام بومی ،جای خود را به مقاصد جامع تری داده اسيت .ايين مقاصيد
بیان شده شاملِ شناخت چند جانبة نقش گیاهان يک منطقه در دانش زيست محیطيی و
شناخت شناسی بومی اقيوام محليی اسيت .در اغليب انتشيارات نظيری ايين رشيته در
دهه های اخیر از اهدافی چون مشاركت عملیِ پژوهشگران گیاه شناسی بومی در تشويقِ
توسعه محلی ،حفاظت از گونههای گیاهی بومی و احیای فرهنگهای محلی سيخن بيه
میان آمده است ( .)Davidson-Hunt, 2000به عبارت ديگر ،به نظر میرسد كه فلسفه و
اخالق پژوهشیِ غالب در اين رشته در چند دهه اخیر از تفكير صيرفاً «اسيتخراجی» بيه
ديدگاه «مشاركتی/عملی» نزديک تر شده است .حتی كارشناسان باغچههای گیاه شناسيی
امروزه معتقدند كه چنین موزههايی از گیاهان يک منطقه میبايد در همان منطقه و بيرای
آشنايی بیشتر نسل جوانِ اقوامیكه زمانی از اين گیاهان در زندگی روزمره خود به طيور
گسترده بهره میبردند ،بنا شود تا به تقوييت هوييت قيومیجواميع بيومی كميک شيود
(.)Turner and Wilson, 2005
اگيير چييه در متييون نظييریِ اييين رشييته سييخن از مشيياركت فعاالنييه و مسييئوالنة
پژوهشگرانِ گیاه شناسی بومی در حفاظت از تنوع زيستی و احیای فرهنگهای بومی پر
رنگ اسيت ،اميا در عميل ،رويكيرد غاليب در پيژوهش گیياه شناسيی بيومی كماكيان
«استخراجی» است و مشاركت عملیِ پژوهشگران گیاه شناسی بيومی در احیيای جواميع
محلی و اقوام بومی صرفاً هدفی عالی محسوب میشيود .كيارلوس رامیيرز2در مقاليهای
1. botanical gardens
2. Carlos Ramirez
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انتقادی به نابودی سريع جوامع محلی و زيسيتگاههيای طبیعيی دنیيا اشياره ميیكنيد و
همكاران خود را ترغیب مینمايد كه به اهيالی جواميع محليی فقيط بيه عنيوان «راوی»

1

ننگرند بلكهايشان را افرادی بدانند كه فعاالنه از دانش بومی خود برای تداوم فرهنگيی و
حفاظت از محیط طبیعی خود استفاده ميیكيردهانيد .رامیيرز ،اسيتاد و پژوهشيگر گیياه
شناسی بومی در دانشكده زيست شناسی دانشگاهاييالتی جنيوب كانتیكيات2بيه تفياوتی
فاحش در ديدگاههای پژوهشی موجود اشاره می كند .او باور دارد كه هد

از پيژوهش

گیاه شناسی بومی صرفاً نجات اين دانش از فراموشی و زوال نیست بلكه وسیلهای برای
احیا و تداوم فرهنگهای محلی جهان است ،چرا كه بدون اين فرهنگها پيژوهش گیياه
شناسی بومی عمالً به پايان میرسد .از ديدگاه وی توسعه صنعتی به صورتی كيه شياهد
آن هستیم عاملِ اصلی از میان رفتن زيسيتگاههيای انسيانی ،جيانوری و گیياهی منياطق
گوناگون دنیاست .ضمن تايید ضرورت توسعه صنعتی ،رامیيرز معتقيد اسيت كيه فقيط
زمانی توسعه سازنده و خالق است كه در آن جايی بيرای اداميه حیيات اقيوام بيومی و
گنجینه دانش وسیع آنان نیز لحاظ شده باشد .رامیرز يادآوری میكند كه اميروزه تمركيز
پژوهشگران عموماً بر استخراج اطالعات از سالمندان جوامع بومی است و ايشان عمدتاً
با اين قشر از جامعه بومی ارتباط برقرار میكنند .وی دستیابی به هد

عالیِ دانش گیياه

شناسی بومی را عیناً در گرو جلب مشاركت جوانان در اين جوامع میداند تا ايشيان بيا
دانش و روشهای بومی ،خود آموخته شوند و از اين رهگذر زيرسياختهيای انسيانی
احیا و تداوم فرهنگی جامعه محلی فراهم شود .از ديگر توصیههای حرفهای رامیيرز بيه
همكارانش تغییر در آموزشِ پژوهشگران جوان است .او تاكید میكنيد كيه نسيل آينيدة
پژوهشگران در اين رشته میبايد هد

خود را جلب مشاركت بومیان قرار دهند و پیام

خود را در كالم و در عمل از «ما آمدهايم تا شما و فرهنگتيان را مطالعيه كنيیم» بيه «ميا
آمدهايم تا همراه با شما علم آموزی كنیم» تغییر دهند (.)Ramirez, 2007
1. informant
2. Southern Connecticut State University
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تفاوت بین روش استخراجی و مشاركتی/عملی در پژوهش گیاه شناسی بومی تنها
يک اختال

نظرِ تئوريک و سلیقهای بین پژوهشگران ايين رشيته نیسيت .درك روشينِ

تبعات هر يک از اين رويكردها به ما در يافتن پاسخ مناسب و مؤثر به سيؤال راهبيردی
مهمی كه در پايان بخش قبل مطرح شد كمک میكنيد .جيا دارد كيه در اينجيا بيه طيور
خالصه نمونههايی از رويكرد استخراجی و مشياركتی/عملی در پيژوهش و حفاظيت از
گیاه شناسی بومی را با هم مرور و ارزشیابی كنیم تا زوايای گوناگون و تبعات احتميالی
اين دو روش پژوهشی واضح تر شود.

كتابخانه ديجيتال دانش سنتي
معرو

به «تی كی دی ال»« ،كتابخانه ديجیتال دانش سنتی»1نمونيهای برجسيته از

نتیجة رويكرد اسيتخراجی در پيژوهش ،گيردآوری ،مسيتند سيازی ،سياماندهی و مهیيا
ساختن دانش گیاه شناسی بومی است .تامین بودجه ،طراحی و تدوين اين پروژه عظيیم
ملی در كشور هند در سال  1999آغاز شد و تا اكتبر سال  2008جمعاً  142عنيوان (در
 248جلد) از آثار كهن در طب آيورودا2،ايرانی3،سیدا4،و يوگيا5بيه پينج زبيان انگلیسيی،
آلمانی ،فرانسوی ،ژاپنی و اسپانیايی در محیط ديجیتال فراهم گرديد.
از ديدگاه انفورماتیک ،اين مجموعية ديجیتيال نمونيهای قابيل تحسيین از تيالش
مجدانة تیمی چند رشته ای از خبرگان طب سنتی ،متخصصین حقوق در ثبت اختراعات،
كارشناسان فناوری اطالعات و دانشمندان رشتههيای ميرتبط بيرای كدگيذاری بيیش از
دويست هزار از تركیبات طب سنتی اين منطقه از جهان است .كارگزاران و طراحان اين
1. Traditional Knowledge Digital Library/TKDL
2. Ayurveda
 -3در اين پروژه از آثار طب كهن ايرانی با عنوان «طب يونانی» نام برده اند .منابع ايرانی برگزيده بيرای تيدوين
اين پايگاه اطالعاتی شامل جلد دوم و پنجم قانون بيوعلی سيینا ،الحياوی زكرييای رازی و ذخیيره خوارزمشياهی
اسماعیل جرجانی است.
4. Siddha
5. Yoga
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سامانه همچنین موفق به تدوين نظام طبقه بندی جديدی برای دانش بومی شيدهانيد كيه
گیاهان دارويی ،سنگ ها و اميالح ،جيانوران ،اميراض ،شيیوة تهیية تركیبيات داروييی و
روشهای كاربرد داروها را در بر میگیرد .در اين مرجع بی مانند موسوم به «طبقه بندی
منابع دانش بومی»1بیش از  200زير گروه جديد فقط برای طبقيهبنيدی گیاهيان تعرييف
شده است كه پیش از اين در «نظام بین المللی طبقه بندی ثبت اختراعات»2لحياظ نشيده
بود.
از ماه فوريه سال  2009تی كيی دی ِال در اختیيار اداره ثبيت اختراعيات اروپيا3و
سازمان جهانی مالكیت معنوی قرار گرفته است كه كارشناسان ثبت در ايين كشيورها در
هنگام بررسی مدارك متقاضیان بتوانند مشخصات ارائه شده را از طريق كياوش در ايين
ش موجيود را بيه عنيوان نيوآوری بيه ثبيت
منبع اطالعاتی بررسی كنند و به غليط ،داني ِ
نرسانند .بايد افزود كه ايين دسيتاورد دانشيمندان و متخصصيین هنيدی ميورد توجيه و
تحسین جرايد و رسانههای بینالمللی و نیز شركتهيای فنياوری زيسيتی قيرار گرفتيه
است.

4

ارزشيابي
همان طور كه طراحان اين كتابخانه ديجیتال نیز اذعان كردهاند ،پايه ريزی تی كيی
دی ال تالشی دفاعی در برابر تاراج دانش طب و گیاه شناسی بومی هند از طريق قوانین
ثبت اختراعات در آمريكا و اروپا بوده است .About TKDL( .بيی تيا) تياكنون دوليت
1. Traditional Knowledge Resource Classification/TKRC
2. International Patent Classification
3. European Patent Office
 -4برای اطالع بیشتر در مورد تی كی دی ال و واكنش جرايد و رسانهها ،به بخيش «كتابخانيه ديجیتيال دانيش
بومی» در منابع نگاه كنید .همچنین برای استقبال شركتهای فناوری زيستی از خبر طراحی و تدوين تی كيی دی
ال و ابراز امیدواری برای ارائة ديگر منابع اطالعاتی مشابه از سيوی كشيورهای ديگير نگياه كنیيد بيهABIA, :
.2006
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هند ،عالوه بر خسارات اقتصادی ،بيرای مقابليه بيا ثبيت غیير قيانونی بيرنج باسيماتی،
زردچوبه و آفت كش نیم متحمل هزينههای حقوقی سنگینی شده است .قانوناً حق ثبت
اختراعات فقط به روشها و يا فناوریهايی تعلق میگیرد كه كيامالً جدييد باشيد و بيه
اصطالح اهل فن« ،هنر قبلی» 1نباشد .بنا بير قيوانین ثبيت اختراعيات ،ميیتيوان فرآينيد
بررسی پروندة متقاضیِ ثبت را متوقف نمود ،يا چنانچه بيه ثبيت نهيايی رسيیده باشيد،
جهت ابطال آن از طريق دادرسی اقدام كرد .اگر پیش از تاريخ تقاضای ثبت متنيونی دال
بر سابقه قبلی دانش يا فناوری مورد ثبت منتشر شده باشد 2.وليی تنظيیم دادخواسيت و
پیگیری جلسات رسیدگی مستلزم صر

هزينه های حقوقی باال و زمانی طوالنی است و

در صورت تكرارِ تخلفات از سوی شركتهای بهرهبردار در كشورهای صنعتی ،پیگیری
قانونی ،احقاق حق و جلوگیری از ثبيت دانيش بيومی ،از نظير ميالی و اجراييی ،بيرای
كشورهای در حال توسعه يا اقوام بومی دنیا كاری غیر ممكن است .پاسخ دولتميردان و
دانشمندان هند در برابر تهاجم اين شركتها برای ثبت ذخاير ژنتیكی و دانش بومی اين
كشور ،تدوين تی كی دی ال بوده است .ايشان امیدوارنيد كيه از ايين طرييق پیشياپیش
سوابق موجود در طب كهن هند را برای كارشناسان و مسيئوالن سيازمانهيای ثبيت در
كشورهای صنعتی روشن و قابل دسترس كنند تا از صدور گواهی ثبت و نیاز بيه ابطيال
آن در دادگاه جلوگیری شود.
اما ذخیره سازی دانش بومی در قالب بانکهای اطالعاتی الگوبرداریِ نامناسيبی از
روش های موجود در گردآوری ،ساماندهی و ايجاد دسترسی به دانش رسمیاست .ايين
راهكار برای ايجاد امكانات سريعِ كاوش و دستیابی به دانش موجود در ارتباط بيا كلیيد
واژه ای خاص بسیار كارآمد است ،اما كارآيی آن در احیا و حفاظت از دانش بومی  -بيه
ويژه در برابر تهاجم شركتهای عالقهمند بيه ثبيت و بهيرهبيرداری انحصياری از آن -
1. prior art
 -2برای خالصهای از قوانین ثبت اختراعات در ارتباط با دانش سنتی نگاه كنید به:
.Hansen and VanFleet, 2003
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بسیار محدود است .نگهداری دانش طب و گیاه شناسی بومی در بانيکهيای اطالعياتی
اقدامیمشابه با نگهداری و حفاظت از دانش و هنر فرشبافی در موزه است .هميان طيور
كهايجاد موزه فرش در كشور ما از سوء اسيتفاده از نقيوش فيرش اييران در كشيورهای
ديگر و پیشی گرفتن تولیدكنندگان آن كشورها در بازارهيای جهيانی جليوگیری نكيرده
است ،وارد كردن دانش بومی در بانکهای اطالعاتی نیز نمیتواند مشوق و حافظ دانش
گیاه شناسی بومی و طب كهن باشد .در تالشهای جهيانی بيرای طراحيی و راهانيدازی
بانکهای اطالعاتیِ دانش بومی غالبا ناديده گرفته میشيود كيه هيد

مطالعيات دانيش

بومی فقط حفاظت از فراموش شدنِ اين دانيش ييا تسيهیل بهيرهبيرداری صينعتی از آن
نیست بلكه نهايتاً احیا و تداوم جوامعی است كه صاحبان آن دانش هستند.
اگر چه منعی برای رايانهای كردن دانش بومی كشورهای صاحب اين دانش وجود
ندارد  -كما اينكه منعی برای موزهای كردن فرش نیز وجود نداشت  -اما با كيامپیوتريزه
كردن آن بدون شک دسترسی به اين گونه دانش بيرای همگيان ،از جمليه شيركتهيایِ
بیگانة بهرهبردار ،آسان تر میشود .برای مشاهده اينكه آيا ارزانی كردن تی كی دی ال به
ادارات ثبت اختراعات در اروپا و آمريكا به موارد بیشتری از سيرقت زيسيتی از كشيور
هند خواهد انجامید يا خیر بايد منتظر وقايع آينده بود .اما نبايد ناديده گرفت كه از نظير
اطالع شناختی ،از چنین بانک اطالعاتی ،بسیار بیش از اطالعات گیياه شيناختی و طيب
كهن قابل دستیابی است .از جمله كلیدی ترين اطالعات ضمنیِ عرضه شده به بیگانگان
در اين منابع ،به طور مثال ،آگاهی از نیازها و ويژگیهيای فرهنگيیِ بيازارِ ييک میلیيارد
نفریِ هندوستان است .اينكه شركتی بتواند برخی از اقالم ميورد مصير

هنيديان را بيه

طور مصنوعی از طريق فناوری زيستی تولید كند و با حمايت قيوانین سيازمان تجيارت
جهانی آزادانه روانه بازارهای آن كشور كند از جمله راهكارهای احتميالیِ بهيرهبيرداری
غیر اخالقی از تی كی دی ال است .مطمئناً ،همان طور كيه در مثيالهيای سيرقتهيای
زيستی كه در باال آمد روشن است ،آيندة هزاران ،بلكه میلیونها هندی كيه از راه تولیيد
محلی يا ملیِ همان محصول كسب معياش ميیكننيد بيه مخياطره خواهيد افتياد .خطير
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«موزهای شدن» دانش بومی در قالب بانک های اطالعاتی در اين است كه اختیيار سيهیم
شدن اين دانش با بیگانگان از كف صاحبان اصيلی آن بیيرون ميیرود و نتیجتياً آسيیب
پذيری ايشان و راه و روش زندگی آنان در سطح ملی و بيینالملليی افيزايش ميیيابيد.
همچنین ،در فرآيند انجام اينگونه پژوهشها ،اقوامیكه صاحبان اين دانيشانيد و عميوم
مردم در كشورهای در حال توسعه كه به نوعی از آن بهرهمند میشوند ،لزومياً بيا ارزش
كاربردیِ دانش بومی كشور خود آشناتر و نسبت بيه اهمیيت راهبيردی آن حسياستير
نمیگردند.

2

بنياد سبز

 -1هند تنها فرهنگ كهن دنیا نیست كه اقدام بيه تيدوين بانيک اطالعياتی دانيش بيومی كيرده اسيت .چيین و
ونزوئال نیز با استفاده از تكنولوژی اطالعات به منظور حفظ دانش بومی خود در برابير تهياجم و سيرقت زيسيتی
تالشهايی مشابه كرده اند .برای اطالع بیشتر در مورد جزيیات فنيی ايين بانيکهيای اطالعياتی نگياه كنیيد بيه:
) .(WIPO, 2002برای نمونههای ديگر از كاربرد انفورماتیک در تسهیلِ دسيترسِ الكترونیكيی بيه دانيش گیياه
شناسی بومی نگاه كنید به« )Thomas, 2003( :اطلس مردم گیاه درمانی ايران» نمونيهای از تيالش پژوهشيگران
ايرانی در اين راستاست( .حاجی علی محمدی.)1385 ،
 -2حساس كردن عموم مردم در مورد اهمیت راهبردی دانش بومی از ضروريات پژوهش گیياه شناسيی بيومی
در عصر حاضر است .برای مثال ،مجددا تصور كنید كه شركتی بیگانه با استفاده از فناوری زيستی گالب مصنوعی
تولید كند (به شیوه ای مشابه با روش تولید شیرين كننده مصنوعی بيرزين كيه در بياال توصيیف شيد) و آن را بيا
قیمتی چندين برابر كمتر از گالبِ اصل راهی بازارهای ايران كند .چنین اتفياقی ضيربه مهلكيی بيه صينعت بيومی
گالب گیری ،پرورش گل محمدی و كلیه فعالیتهای فرهنگی و اشتغالزای مرتبط با ايين سينت ديرينيه وارد ميی
آورد .مگر اينكه شركت مذكور با عكس العملی آگاهانه از سوی مصير

كننيدگان ايرانيی روبيرو شيود .واكينش

مؤثری كه می تواند اين ضايعه فرهنگی و اقتصادی را جوابگو باشد تاكید مردم بر خريداری گالب اصل از تولیيد
كنندگان سنتی ايرانی (حتی اگر هزينه آن چندين برابر باشد) و سرباز زدن از مصير

گيالب مصينوعیِ داخليی و

خارجی است .اين گونه عكس العمل هوشیارانه ،از نقطه نظر اقتصادی و عدالت اجتماعی ،بی شباهت به مبيارزاتی
چون تحريم تنباكو در خالل مبارزات ضد استعماری جنبش مشروطه نیست .برای آشنايی بیشتر با گالب و تياريخ
و دانش بومیِ گالب گیری نگاه كنید به :میر شكرايی 1385 ،و سالمي و فرهادي.1389 ،

1
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«بنیاد سبز»1سازمانی مردمی واقع در اياليت خشيک تامیيل نيادو2در جنيوب هنيد
است .عملكرد اين سازمان در توسعه محلی و تداوم روستاهای اين اياليت ،نمونيهای از
بهره گیری از رويكرد مشاركتی/عملی در پژوهش گیاه شناسی بومی است .تمركز بنیياد
سبز بر كمک به تامین معاشِ پايدار روستايیان از طريق بازيابی و كياربرد مناسيبِ گیياه
شناسی بومی كشاورزی قرار دارد .اين سازمان تايیيد فرهنگيی3تحكيیم بياور اهيالی بيه
روشهای بومی كشاورزی و زنده كردن راه و روش زندگی بومی كه در خطر فراموشی
است را از اجزای كلیدی رويكرد انتخابی خيود ميی دانيد .حفاظيت از ذخياير ژنتیكيی
كشاورزی و تنوع زيستی از طريق احیا ،تكثیر و تبادل بذرهای بومی جايگاهی محيوری
در راهبرد اين سازمان دارد ،چرا كه بنیاد سبز نقشِ كشت و زرع با بذرهای بيومی را در
احیای خاك زراعی و پرهیز از هزينههای مالی و خسارتهای زيست محیطیِ مرتبط بيا
استفاده از نهادههای شیمیايی در كشاورزیِ صنعتی را اساسی میداند.
بنیاد سبز در ناحیهای به نام تالی4در نزديكی شهر بنگليور ،مركيزی بيرای كشيت،
تكثیر و نگهداری از ارقام بومی بذر احدای كرده است .پايهريزی اين مركيز بير اسياس
فعالیت های اجتماعیِ وسیع اين سازمان در منطقه امكانپذير شده است .اين فعالیتها در
پنج گام اجرا شده است :گام اول ،اطالع رسانی به كشاورزان در ايجاد تعاميل بيا اهيالی
روستاها بود .كاركنان بنیاد سبز با حضيور فعاالنيه در محافيل اجتمياعی چيون اعیياد و
مراسم فرهنگی/عبادی ،كشاورزان منطقه را در مورد دلیل اصيلی بیابيانی شيدن اراضيی
زراعی ،ازدياد آفات نباتی و نتیجتاً افزايش هزينه تولید زراعی آگياه سياختند .ايشيان بيا
كشاورزانِ محلی علت ريشه ای اين خسارات كه همانيا معرفيی بيذرهای اصيالح شيده
است را در میان گذاشتند .اين نوع بذرها كه توزيع آن در هند (و در جهيان) بيا معرفيی
انقالب سبز آغاز شد استفاده از كود شیمیايی ،آب زراعيیِ بیشيتر و سيموم دفيع آفيات
1. Green Foundation
2. Tamil Nadu
3. Cultural Validation
4. Thalli

 / 262فصلنامه علوم اجتماعي شماره 53

نباتی را ضروری ساخته است .با بازگشت به بذرهای بومی كشاورزان میتواننيد از ايين
سه هزينه غیر ضرور در تولید كشاورزی بپرهیزند.
مستند سازی دانش بومی كشاورزان دومین گام كارشناسيان بنیياد سيبز در احیيای
توسعه محلی در اين منطقه بوده است .ايشان نه تنها بيه گيردآوری اطالعيات در ميورد
ارقام گوناگون بذرهای محلی اقدام كردند ،بلكه بيه فنياوریهيای بيومی مقياوم سيازیِ
كشت در برابر امراض و آفات ،كنترل آفات در صيورت بيروز ،پيیش بینيی هيوا ،طيب
محلی ،روشهای حفاظت از ذخاير ژنتیكی ،روشهای تامین امنیت غذايی ،ديدگاههيای
معنوی و اعتقادات روحانی ،داستانهای محلی و رسمها و فرهنگ ايليی نیيز پرداختنيد.
گام سوم در فرآيند توسعه محلیِ منطقه تشويق كشياورزان بيه امتحيان مجيدد بيذرهای
بومی و مقايسه هزينه ها و میزان برداشت اين نوع بيذر بيا بيذرهای اصيالح شيده بيود.
كشاورزانِ سالمند ،به لحاظ سابقه ديرينه ،از برتری كیفيی و بهيره وریِ بياالتر بيذرهای
بومی به خوبی آگاهند ،اما كشاورزان جوانتر معموالً در جايگزين كيردن كاميل كشيت
خود از يک نوع بذر به بذر ديگر احتیاط را ضروری میدانند .بنابراين تشويق به كشيت
آزمايشی بذرهای بومی در بخش كوچكی از زمین زراعی گيامی ضيروری بيرای جليب
اعتماد كشاورزان جوان بوده است .توجيه مسيتمر و كميک كارشناسيان بنیياد سيبز بيه
كشاورزان ،همراهی آنها در آماده سازی زمین و بذرها به روش سنتی و ارائة توضیحات
علمیدر تبیین چرايی و چگونگی مؤثر بودن اين روشهيا در برداشيت محصيولِ بهتير،
كشاورزان جوان را به مرور به درستی و توانايی روشهایِ بومی سرزمین خيود مطميئن
ساخته است.
گام چهارم ايجاد تشكلهای محلیِ جديد و احیای تشكلهای قديمیبرای ذخیيره
سازی و تبادل بذرهای بومی گام ديگری برای توانمند سازی اهيالی روسيتاهای منطقيه
بود .گروههای ياريگری بومی به نام سانگا1دوباره احیا شده است .اين گروهها بيا  15تيا
 25عضو (غالباً متشكل از زنان) در مورد انتخاب نوع محصول ،ارقام بذر و میزان كشت
1. Sangha
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با هم تصمیم گیری میكنند .اعضای سانگا حسابی مشترك دارند و از ييک انبيار بيرای
ذخیره سازی و نگهداری بذرها به روش سنتی استفاده میكنند.
گام پنجم شبكه سازی برای اطالع رسانی و كسب خبر بین روستايیانِ منطقه بيود.
خبرنامههای محلی و استانی اطالعات مربوط به جميع آوری بيذرها ،روشهيای سينتی
آماده سازی و نگهداری آنها و ديگر تجارب مرتبط بيا بهيرهبيرداری از ذخياير ژنتیكيی
منطقه را به صورت مكتوب در سطحی وسیع تر منتشر میكند .بنیياد سيبز همچنيین بيا
انتشار گاهنامه ای دستاوردها و اطالعات بدست آميده را در سيطح مليی و بيین الملليی
منتشر میكند.
عالوه بر همكاری نزديک با قشر كشاورز ،بنیاد سبز با طراحی مسابقات «حفاظيت
از تنوع زيستی» در مدارس به اشاعه وسیع تر آگاهی از اهمیت دانش و روشهای بومی
در منطقه پرداخته است .دانش آموزان ابتدا بيا تماشيای اسياليد و شينیدن داسيتانهيا و
اشعار محلی با ضرورت حیاتی تنوع زيستی در كشاورزی و تولیيد غيذا آشينا و سيپس
تشويق میشوند كه از طريق گفتگو با بزرگان آبادی و پیران فامیل در ميورد راه و روش
كار و زندگی در گذشته بیاموزند .فعاالن سازمان بنیاد سبز سرفصلهای موضيوعیِ زيير
را برای جهت دادن به پژوهشِ غیر رسمیدانش آموزان پیشنهاد كردهاند :طيب انسيان و
دام ،گونههای گیاهی و جانوری وحشی ،ابزار كشاورزی ،ارقام بذرهای بومی و ممتلها و
داستان های محلی .اين مسابقات فوايد پژوهشی و اطالع رسيانی چنيد جانبيهای داشيته
است :اول اينكه دانش آموزان و خانوادهها به ارزش كاربردی و علمیدانش سنتی خيود
واقف شدهاند .دوم اينكه چون دانش آميوزان ميدارس در روسيتاهای مختليف زنيدگی
می كنند ،اطالعات متنوعِ به دست آمده فرصت بررسی قیاسی روشهای بومی در نقياط
مختلف جغرافیايی را فراهم كرده است .سيوم اينكيه برخيی از كشياورزان بيه راحتيی
اطالعات خود را در اختیار «پژوهشگران غريبه» قرار نمیدهند اميا ايين معلوميات را از
كودكان خود دريغ نمیكنند .و چهارم اينكه معلمین اين مدارس همراه با دانش آميوزان
نسبت به ارزش علمیدانش بومی آگاهی كسب میكنند و در نتیجه تشويق میشوند كيه
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در تعصبات خود در مورد «عقب ماندگی» و «خرافی» بودن اين روشها كيه از القائيات
تحصیالت رسمیآنهاست تجديد نظر نمايند.
از كلیدی ترين فعالیتهای توانمند سازی محلی كه از سيوی بنیياد سيبز پیگیيری
شدهايجاد «دفاتر ثبت تنوع زيستی محلی»1است .برای تدوين اين دفاتر در  32روسيتای
منطقه «كمیتههای حفاظت از تنوع زيستی»2تشكیل شده و خطر احتمالی سرقت زيسيتی
و خسارات اقتصادی ناشی از آن برای كشاورزان توضیح داده شده است .سرفصيلهيای
موضوعی عمده در اين دفاتر كه هر يک به نوعی به ذخاير زيستی منطقيه ميرتبط اسيت
شامل منابع انرژی تجديد پذير ،طب سنتی ،مهارتها و حرفههای سنتی ،گیاهان دارويی
و تركیبات دارويی و روش های سنتی كشت و زرع است .مستند سازی ذخياير ژنتیكيی
يک روستا با كشیدن نقشهای از منابع طبیعی آن از جمله آبيراههيا ،مراتيع ،جنگيلهيا و
مزارع روستا آغاز می شود و پس از گردآوری اطالعات در خصوص سرفصلهيای بياال
سیاههای از گونههای جانوری و گیاهیِ مرتبط تهیه میشود .در فرآينيد مشياركتی تميام
روستايیان در تدوين اين سیاهه ،اهالی به روشنی درك میكنند كيهايين گیاهيان میيرای
بومی آنهاست و در دنیای امروز در ارتباط با اين ذخاير ژنتیكی چیيزی بيه نيام حقيوق
مالكیت معنوی وجود دارد كه متعلق به آنان است و میبايست از آن پاسداری كنند.

ارزشيابي
در مجموعه فعالیت های توسعه محلی كه از سوی سازمان بنیياد سيبز در بيیش از
 290روستای تامیل نادو با موفقیت سازماندهی و اجرا شده پژوهش گیاه شناسی بيومی
نقشی محوری داشته است .ايشان به مستند سازی و نشر اطالعات گیياه شناسيی بيومی
جهت تثبیت مالكیت معنویِ جمعیِ كشياورزان در خصيوص ذخياير ژنتیكيی و دانيش
بومی منطقه دست زده اند .ايشان به خوبی از تهديد سرقت زيستی و لطمههای اقتصادی
1. Biodiversity Registers
2. Biodiversity Conservation Committees
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و فرهنگی ناشی از آن در عصر تجارت جهانی باخبرنيد و قيوی تيرين سيپر دفياعی در
برابر خسارات احتمالی از پژوهش و نشر گیاه شناسی بومی را آگاهی هر چه بیشتر همه
مردم ،به ويژه صاحبان دانش بومی ،در مورد دانيش و فرهنيگ بيومی خيود ميیداننيد.
فعالیت های اين سازمان نه تنها به احیا و تكثیير بيذرهای بيومی ايين منطقيه خشيک از
جنوب هند كمک كرده ،بلكه با آموزش نسل جوان و اطالع رسيانی گسيترده بيه ديگير
اقشار مردم ،توده وسیعی ازآنان را با اهمیت دانش ،روشها و سنتهای بومی و چرايی
كارآيی آنها به زبان علمی آشنا كرده است .همچنین با ايجاد دفياتر ثبيت تنيوع زيسيتیِ
محلی ،سازمان بنیاد سيبز احسياس مالكیيت جمعيی نسيبت بيه گونيههيای وحشيی و
كشاورزی گیاهان را در میان اهالی روستا تقويت و تحكیم بخشيیده و نتیجتياً محيیط را
برای فعالیتهيای پژوهشيی زيركانيه پژوهشيگرانِ وابسيته بيه شيركتهيای تجياری و
دانشگاههای بیگانه نامساعد ساخته است.

1و 12

 -1بييرای اطييالع بیشييتر در مييورد سييازمان بنیيياد سييبز نگيياه كنیييد بييه www.greenconserve.com :و
. Ramprasad, 2002
برای مثالهای ديگری از تالشهای مشاركتی/عملیِ سازمانهای مردمی در جهان نگاه كنید به.Haverkort, 2002 :
 - 2گسیل كردن پژوهشگران به مراكيز تنيوع زيسيتی دنیيا بيرای «دييد كيردن زيسيتی» ) (bioprospectingاز
عملكردهای متداول اين شركتها و ديگر عالقهمندان به بهرهبرداری تجاری از ذخاير ژنتیكيی دنیاسيت .در سيال
 1376كه در ناحیه گردوخیز تويسركان برای پژوهش میدانی به سر می بردم از اهالی شنیدم كه چندی پیش هیئتيی
خارجی از كشور هلند ،با اجازه وزارت كشاورزی وقت ،برای بازديد و نمونه برداری از انواع گردو به منطقه آمده
بود .اگر باغداران تويسركان نسبت به مالكیت معنوی جمعی خود از طريق فعالیتی شبیه به «دفتر ثبت تنوع زيسيتی
محلی» حساس شده بودند م ی توانستند هوشیارانه تر در مورد سهیم شدن بذر گردو و دانش بيومی خيود بيا ايين
هیئت خارجی تصمیم بگیرند .ايشان می توانستند با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس ضمن بیان حق مالكیت معنوی
جمعی خود در خصوص گردوهای منطقه ،در مورد چگونگی و میزان سهیم شدن خود و كشورشان در منافع مالی
حاصله از بهره برداری ژنتیكی از اين ذخیره زيستی ،اعضای اين هیئت خارجی را مورد سؤال قرار میدادند.
قابل توجه است كه هم اكنون در آمريكا نوعی درخت گردوی ايرانی با نيام تجياری Stark Northern Prize
به فروش می رسد كه به عنوان «اختراعی» جديد از درخت گردو كه به سرما مقياوم اسيت تبلیيغ ميی شيود .ايين
«اختراع» به نام آقای پيل دوموتيو ) (Paul Domotoبيه شيماره  US PP12898 P2بيه ثبيت رسيیده اسيت.
جزيیات زير نشان می دهد كه دانش بومی و ذخاير ژنتیكی اقوام بومی و جواميع محليی بيه آسيانی ميی توانيد در
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نتيجهگيري
در اين مقاله به اختصار مثالهايی از خصوصی سازی و بهرهبيرداریِ انحصياری از
دانش بومی اقوام بومی و جوامع محلی دنیا و ذخاير ژنتیكی آنيان توسيط شيركتهيای
تجاری و دانشگاه ها آورده شد .اين پديدة رو به رشد در عرصه جهانی ،پژوهش دانيش
بومی ،به ويژه گیاه شناسی بومی ،در كشورهای در حال توسعه را به مسئلهای راهبيردی
بدل كرده است؛ برای بسیاری از كشورهای صاحبِ دانش و روشهای كهن اين سيؤال
به طور جدی مطرح شده است كه چگونه میتوان برای پیشبرد اهدا

توسعه پايدار در

جامعه خود به پژوهش دانش بومی ادامه داد اما در عین حال راه را بر استفاده انحصاری
بیگانگان از اين دانش بست .دو نمونه از راهكارهای اجيرا شيده در كشيور هنيد بيرای
مقابله با اين پديدة رو به گسترش در اقتصاد جهانی معرفی و ارزشيیابی شيد كيه يكيی

شبكههای دانش رسمی دنیا در معرض سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد :آقای پيل دوموتيو اسيتاد دانشيگاه آييووا
) (Iowa State Universityاست .دانشگاه آيووا خاستگاه «مركز مطالعه دانش بومی برای كشاورزی و توسيعه
روسيييتايی»

(Center for Indigenous Knowledge for Agriculture and Rural

) CIKARD Development/CIKARDاست.
اين مركز دانشگاهی همراه با «مركز مطالعات بین المللی و شبكههيای مشياوره» (Center for International
) Research and Advisory Networks/CIRANو «برنامه توسعه و سامانههای قومی الييدن» (Leiden
) ،Ethnosystems and Development Program/LEADكه هر دو واقع در كشور هلند هستند« ،مراكيز
گردآوری دانش بومی» ) (Indigenous Knowledge Resource Centers/IKرا تشكیل داده اند .آيا واقعا
اتفاقی است كه آقای دوموتو در دانشگاه آيووا درخت گردوی ايرانی را به نام خود به ثبت رسانده است ييا اينكيه
ارتباط بین اين دانشگاه و مراكز پژوهش دانش ب ومی در هلند اين مورد از سرقت زيستی را امكانپذير كرده اسيت؟
برای اطالع بیشتر در مورد جزيیات ثبت درخت گردوی ايرانی و مراكز پژوهشی نامبرده بيه سيايتهيای اينترنتيی
زير نگاه كنید:
www.google.com/patents/about?id=pEUPAAAAEBAJ&dq=pp12898+p2
www.ciesin.org/IC/cikard/CIKARDactprog.html
www.ciesin.org/IC/cikard/Indigcenters.html
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برخاسته از رويكرد استخراجی پژوهش و ديگری برگرفتيه از دييدگاه مشياركتی/عملی
تحقیقات در گیاه شناسی بومی میباشد.
در مقايسه با ديگر فرهنگهای كهن دنیا ،پژوهش دانيش بيومی در كشيور ميا بيه
صورت رسمی و آكادمیک پدييدهای نسيبتاً نوظهيور اسيت .نوپيا بيودن در ايين حيوزه
تحقیقاتی به ما فرصت میدهد تا از الگوی های موفيق و نياموفق ديگيران بیياموزيم .بيا
توجه دقیق به زوايای مختلف نمونههای پژوهشی بررسی شده در اين مقاله و مثالهيای
ديگر از اين دست ما میتوانیم در طراحی و اجرای طيرحهيای پژوهشيی دانيش بيومی
كشور از تكرار اشتباهات ديگران بپرهیزيم .مسلماً در پژوهش دانش بومی ايران فرصيت
برای كاربرد كلیه روشهای پژوهشی و شیوههيای عرضيه و انتشيارِ معلوميات موجيود
است .بیشک استفاده از رويكرد استخراجی پژوهش در جواميع محليی و اقيوام بيومی
كشور به منظور مستند سازیِ دانش و روشهای سنتی و عرضة يافتهها به صورت فیلم،
مقاله ،كتاب و بانک اطالعاتی ضروری و سودمند است .و به شناساندن دانش بيومی بيه
مخاطبان مختلف و حفاظت از اين دانش در برابر فراموشی كمک میكند .اما همان طور
كه تجارب ديگر كشورها نشان میدهد ،رويكرد استخراجیِ پيژوهش بيه تنهيايی كيافی
نیست و خطر آفرين است .اگر در تالش برای شناخت و گيردآوری دانيش بيومی ،بيه
میرای معنویِ مردمان محلی و متون كهن ييک سيرزمین صيرفاً بيه سيان منبعيی كيانی
نگريسته شود و فعالیتهای پژوهشی دانشمندان به آگاهی و توانمندیهای جدييدی در
میان صاحبانِ اصلی اين دانش ،يعنيی ميردم كشيورها نینجاميد ،نهايتياً در برابير تهياجم
فرهنگی ،تضعیف دانش بومی و سرقت زيستی آسیب پذيرتر و بیدفاعتر خواهیم شيد.
در مقايسه ،روشهای مشاركتی/عملیِ گیاه شناسی بومی قادر است كيه ضيمن مسيتند
ی كشيفیات ميردم شيناختی و گیياه شيناختی ،از طرييق زنيده كيردن
سازی و ثبت كتبي ِ
روش های سنتی و اشاعه توجیهات علمیاين روشها در میان ميردم بيه تقوييت حيس
مالكیت معنویِ جمعی نسبت به ذخاير ژنتیكی و میرای معنوی كشور بپردازد و سيپری
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مقاوم در برابر نفوذ احتمالی شركتهای فناوری زيستی و بهرهبرداری غیر اخالقیِ آنيان
از اين ذخاير و میرای به وجود آورد.
به طور كلی در مطالعات دانش بومی جهان ،تعداد پژوهشهای استخراجی بسيیار
بیشتر از نمونه های مشاركتی/عملی است1.دلیل تماييل فعياالن ايين رشيته بيه رويكيرد
استخراجیِ پژوهش بعضاً در مجموعه مهارتهای محيدودی اسيت كيه غالبياً در دوران
تحصیالت عالی آموخته میشود .در حال حاضر مهارتهايی كه دانشجويان ميیآموزنيد
به روش شناسی در علوم اجتماعی (كيه بيه روشهيای پيژوهشِ اسيتخراجی از جمليه
«مصاحبه»« ،پرسشنامه» و «مشاهده» محدود می شود) ،روش نگارش مقاالت پژوهشيی،
رسالهها و پايان نامههای تحصیلی ،جزيیات آماده سازی مقالهها بيرای چياپ و نشير در
نشريههای علمی و تخصصی ،كار با رايانه (نرم افزار و سخت افزار) ،طراحی پايگاههای
اطالعاتی ،آشنايی با ابزار تصوير برداری و ديگر مهارتهای آكادمیک كه بیشتر متناسب
با نیازهای تولید و نشر دانش رسمی است محدود میشود .پس تعجب آور نیسيت كيه
اطالعات گردآوری شده به دست پژوهشگرانِ دانش بيومی اميروزه عمومياً و عميدتاً از
مجرایِ آموخته و آشنایِ چاپ و نشر بیان میشود .به منظور ايجاد فرصتهای متنوع تر
برای بیان و اشاعة كشفیات علمیدانش بومی در ايران (فرصتهايی كه معياش و آينيده
اقوام بومی و جوامع محلی را به مخاطره نیندازد) برنامه درسیِ كنونی دانشجويانِ رشيته
انسان شناسی مستعد و سزاوارِ نوآوری است .آماده سازی دانيشآموختگيان ايين رشيته
برای انجام پژوهش های مشاركتی/عملی ،يعنی مجهز كردن فكری ،حرفهای و اجتمياعی
 -1بهرهگیری از روشهای مشاركتیِ تحقیق معرو

بيه «ارزييابی مشياركتی» )(participatory appraisal

يا كاربرد ابزار مشاركتیِ پژوهش مثل نقشه كشی گروهی ،ترسیم فلوچارت ،تقيويمهيای تصيويری ،نميودار «ون»،
روابط و شبكه های علّی و مانند اينها به خودی خود نتیجه كار يک پژوهشگر را «مشاركتی/علمی» نميیكنيد .اگير
محصول كار پژوهشگر فقط چاپ مقاله ،كتاب ،رساله يا تدوين بانيک اطالعياتی باشيد و كيار او موجيب احیيای
روش های سنتی در جهت تداوم حیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ای كه در آن پيژوهش كيرده نشيود،
رويكرد او نوعاً «استخراجی» است .برای شرح كامل ابزارهای مشاركتیِ تحقیق در پژوهش دانش بومی نگياه كنیيد
به. (Institute of Rural Reconstruction, 1998) :
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آنان برای پژوهش و كاربرد همزمانِ دانش بومی مستلزم آموزش و يادگیری مهارتهای
بیشتر و متنوعتری است .اين مهارتهای مكمل شامل توانايی ايجياد ارتبياط دو سيويه،
تشكل سازی و تصمیم گیری گروهی ،ياريگری و بهرهبرداری مشاركتی از منابع ،تفكير
خييالق ،حييل اخييتال

(میييانجیگری) ،مبييانی كشيياورزی و دامييداری سيينتی ،آمييوزش

بزرگساالن ،طراحی كاال ،بازاريابی و كارآفرينی است .مسلماً نمیتوان انتظار داشيت كيه
تمام اين مهارتها در حد تخصص در زمان محيدود تحصيیالت دانشيگاهی فراگرفتيه
شود .اما آشنايی كلی با آنها ،دانشآموختگان را قادر ميیسيازد كيه در میيدانِ پيژوهش،
نیازهای موقعیت های مختلف را به موقع تشيخیص دهنيد و بيه فراخيور نیيازِ وقيت از
متخصصین هر رشته ياری جويند .با يادگیری و كاربرد بهنگام اين مهيارتهيای مكميل
پژوهشگران جوان رويكرد مشاركتی/عملی را نه تنها شدنی بلكه بسیار مناسب خواهنيد
يافت چرا كهاين مهارتها برگرفته از بطن فرهنيگ تولیيدی (همانيا فرهنيگ غاليب در
جوامع مولد روستايی و عشايری) است .آشنايی با اين مهارتها دانشآموختگيان را بيه
فضای ذهنی و ديدگاه تولیدكنندگان نزديک تر میكند و ايشان را بيه ابيزار ميؤثر بيرای
همفكری و همكاری با صاحبان دانش بومی و درگیر شيدن هير چيه بیشيتر در فرآينيد
توسعه محلی مجهز میسازد.
كالم آخر اينكه ،در بررسی عمقيی مسيائل آميوزش انسيان شناسيی در اييران بيه
« نامشخص بودن جايگاه و اهمیت اين دانيش بيرای دانشيجويان ،جامعيهاييران و حتيی
اجتماع علوم اجتماعی كشيور» و «پيايین بيودن انگیيزههيای درونيی دانشيجويان بيرای
يادگیری و سخت كوشی» اشاره شده است( .فاضلی )1385 ،درك حساسيیت راهبيردیِ
پژوهش ،مستندسازی و حفاظت از ذخاير ژنتیكی و گیاه شناسی بومی كشيور از طرييق
پژوهش مشاركتی/عملیِ دانش بومی و نیز توجه به آموزش مهارتهيای مكميل كيه در
اينجا به آن اشاره شد راهی جديد در آموزش انسان شناسی ايران را نشان خواهد داد به
نحوی كه نه تنها جايگاه مهم و حساس انسان شناس را در جامعه روشن میكند بلكه با
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كاربردی كردن مردم نگاری ،انگیزة بیشتری در دانشجويان جوان برای يادگیری و تالش
به وجود خواهد آورد.
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 سالمی قمصری ،مرتضی و فرهادی ،كاوه ،)1389( .گوشيهای از انسيانشناسيیكارابزارهای گالبگیری سنتی قمصر ،فصلنامه علوم اجتماعي ،شماره .48
 صفی نژاد ،جواد ،)1368( .نظام هاي آبياري سنتي در اياران ،جليد  ،2مشيهد:مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 صفی نژاد ،جواد ،)1359( .نظامهاي آبياري سنتي در اياران ،جليد  ،1تهيران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 عمادی ،محمد حسین؛ عباسی ،اسفنديار 1383( .الف) ،دانش باومي و توساعهپايدار :چارهها و چالشها ،تهران :وزارت جهاد كشاورزی ،مركيز تحقیقيات و بررسيی
مسائل روستايی.
 عمادی ،محمد حسین؛ عباسی ،اسيفنديار 1383( .ب) ،نقيش دانيش بيومی درفرآيند توسعه محلی :درسهايی از تجربهای میدانی ،داناش باومي و توساعه پايادار:
چارهها و چالشها تهران :وزارت جهاد كشاورزی ،مركيز تحقیقيات و بررسيی مسيائل
روستايی.
 عمادی ،محمد حسین؛ عباسی ،اسفنديار ،)1378( .دانش ديرين و نیازهای نويناطالع رسانی ،فصلنامه كتاب ،دوره  ،10شماره .4
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 عمادی ،محمد حسین؛ عباسی ،اسفنديار ،)1378( .حکمات ديارين در عصارنوين :كاربرد دانش بومي در توسعه پايدار ،جلد  ،1تهيران :وزارت جهياد سيازندگی،
مركز تحقیقات و بررسی مسائل روستايی.
 فاضلی ،نعمت اهلل ،)1385( .انسان شناسی را چرا و چگونه آموزش ميیدهيیم؟نگرشی مردم نگارانه به آموزش انسان شناسی و مسيايل آن در اييران ،فصالنامه علاوم
اجتماعي ،شماره .33
 فرسیو ،سهراب ،)1379( .فالت مركزی ايران و تمدن كاريزی ،نمايۀ پاژوهش،شماره 13و .14
 فرهادی ،مرتضی ،)1379( .بحران محیط زيست در ايران و ليزوم بيازنگری بيهدانشهای مردمیو راهكارهای فرهنگ ملی ،نمايۀ پژوهش ،شماره 13و .14
 فرهادی ،مرتضی 1378( .الف) ،مردم نگاری دانشها و فين آوریهيای سينتی،نمايۀ پژوهش ،شماره 11و .12
 فرهادی ،مرتضی 1378( .ب) ،پر گوش :واكسیناسیون پیش از پاستور در میيانايالت و عشاير سیرجان و چند شهر پیراميون آن ،موزههاي بازيافته ،كرميان :انتشيارات
مركز كرمان شناسی.
 فرهادی ،مرتضی 1378( .الف) ،كشت آدوری (خار وابسته) پايهای بالقوه بيرایانقالب كشاورزی و جنگلداری در منياطق بیابيانی و نیميه بیابيانی ،مجموعاه مقاا ت
سمينار جامعه شناسي و توسعه ،جلد .2
 فرهييادی ،مرتضييی 1373( .ب) ،شييیوههييای توانبخشييی و به يروزی زمييین دركشاورزی سنتی ايران( ،در  6قسمت) سنبله ،شمارههای .68 ،65 ،64 ،62 ،61 ،60
 گروسی ،عباس ،)1361( .انگور ديم ،يک كشيت سينتی در روسيتاهای اطيرابوشهر ،زيتون ،شماره .13

53  فصلنامه علوم اجتماعي شماره/ 272

 فصلنامه علاوم، گل سرخ و فناوری تولید گالب،)1385( . محمد، میر شكرايی.34-35  شماره،اجتماعي
: مديريت برتر منابع طبیعی در كشورهای در حال توسيعه،)1378( . اريک، ونک كااربرد داناش، موسی موسوی زنيوز: ترجمه،تاثیر دانش بومی بر ديدگاه بانک جهانی
، گردآوری و تالیف محميد حسيین عميادی و اسفنديارعباسيی،بومي در توسعه پايدار
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