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 فهـم و نگـرش    شیوه یادگیري،     :دانش بومی «

هـا تجربـه     که نتیجه سالباشد،  میبه جهان 
گــشایی بــر اســاس آزمــون و خطــا  و مــسئله

   ».است
  "مک کلور"

اندیـشند، عـوام عمـل     آنچه دانشمندان مـی  «
  »کنند می

  "ویل دورانت"
  

 سخن سردبیر

  
 1مرا بنگرراه تنهاي 

 2" بـشر هـاي  گنجینـه آفریننـدگی  " و "تجربه انبـار گـروه  "مردم شناسان فرهنـگ را    
بخش مهم و کاربردي و در ایران ناشناخته مانده  از این گنجینه دانش و فـن                 . اند  هنامید

و مـسائل پیرامـونی آن     کـار   سخت افزارها و نرم افزارهـاي مربـوط بـه تولیـد             : آوري  
  بـا  در پیونـد  همیـشه جا  که تولید و کار امري جمعی و گروهی است و        از آن . باشد می

هـاي علـوم      هم شامل دانش  ،  پس این پیرامون   ،گیرد مینگ قرار   طبیعت و جامعه و فره    

                                                
-    در بیـان احـوال فرانـز بـواس     تاریخ مردم شناسی مصراعی از یک سروده اسکیمویی و نام فصلی از کتـاب 
)Franz Boas] (اهري، تهران، ترجمه ابوالقاسم طشناسی تاریخ مردمهیس، . ر. هـ.  
-1357ها و مفهوم فرهنگ، ترجمه داریوش آشوري، تهران،  تعریف.  کروبر–کالیه کالکن :  نک به.  
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،  فلسفه و علوم اجتماعی مربوط به آن همچون آب و هـوا شناسـی          ، طبیعی دقیقه، علوم 
کشاورزي و اقتـصاد    ،  جغرافیا و بوم شناسی محلی    ،    میجانورشناسی و گیاه شناسی مرد    

گیري  یات و ابزارهاي اندازهضا و ریها کشاورزي و فنون کاربردي شده در صنایع و پیشه
 نانوشـته بـوده و دامنـه آن بـه جامعـه      ي فیزیکی و شیمیایی کاربردي و غالباً      ها  و دانش 
ي سـنتی و صـنایع و   هـا   و تعـاونی ها روانشناسی و مدیریت بومزاد و مشارکت   ،  شناسی

 هویژگـی مـشترك همـ   . شود میو غیره نیز کشیده ) متون بدن  (ي بدن ها  هنرها و تکنیک  
 کارآمـدي و تـوان کـاربردي بـاالي  آنهـا در عمـل و پاسـخ            ، موضوعات گوناگون  نای  

جغرافیا ، در انطباق با تاریخ می سنجیده و کارآمد آنها در حل مساله و برآورد نیازهاي آد
  . باشد میو خرده فرهنگ در طی هزاران سال 

 نیـز   ادو بـوم ز     مـی عامیانـه و مرد     میسنتی و یا قـو    ،  که دانش محلی    میدانش بو 
طبیعـی و  ، ي فیزیکـی هـا   در محیطها بندي پدیده براي تعریف و طبقه؛ نامیده شده است  

  میشود و با دانشی که افراد جامعه از طریق مراکـز رسـ   میبرده  اجتماعی خاص به کار
ممکـن اسـت   ، کنند میموسسات تحقیقات دولتی و خصوصی کسب      و ها  مانند دانشگاه 

مشاهده و  (ما همه آنها در این ویژگی کلی که حاصل تجربه       ا،  داشته باشد تفاوت   ظاهراً
 مـشترك  اند هشده و اثبات شد و به اشکال گوناگون تکرار     )و غیررسمی   میآزمایش رس 

  . باشند می
هـاي   هاي انـسانی در ارتبـاط بـا زمینـه     گروهجمعی و تاریخی دانش ، دانش بومی 

، در نسبت با نظام ارزشی و حـل       هاي تعریف نردبان نیازها      شیوه بویژه ،گوناگون هستی 
آدمی  زندگی سبکِمسئله با راههاي تجربه تاریخی است که منجر به راههاي معیشتی و     

جغرافیا و محیط طبیعی و از طریق آزمـون و   باطوالنی گروه   است که از تعامل     گردیده  
هـاي   تکنیـک خطا در خالل زمان شکل گرفته و عمدتاً شفاهی و نامکتوب و آمیخته بـا     

  . دانش ضمنی استو ) فنون بدن(بدن 
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تجربـه  .  هر قـوم اسـت    1"پتانسیل فرهنگی "بخشی از سرمایه ملی و       می  دانش بو 
تعـارض و تناقـضی نـدارد بلکـه            مینه تنها با دانش رسـ       میدهد که دانش بو     نشان می 

، آزمودگی و آبدیدگی در ازاي زمانمانند   میضی دانش بورَهاي متفاوت ع برخی ویژگی
، آسان یاب ،   دسترس  در میدانش بو . دهد  قرار می  می را مکمل خوبی براي دانش رس      آن

زمـان آزمـوده و بـوم    ، تجربه گرا، پویا، شفاهی، واقع نگر، کل نگر، ارزان، کارآمد،  ساده
این دانش به مسائل بـه      . شود  زاد و سازگار با محیط و طبیعت و زیست بوم تعریف می           

نگاه کرده و پویا بوده و در طـی زمـان آبدیـده    ) تیکسیستما(اي    هصورت کلی و منظوم   
شده است و چون در بطن محیط طبیعی و اجتماعی محلی تکامل یافته است با شـرایط       

  . باشد اي کامالً سازگار می و منطقه  میبو
گراتـر از     را دانشی سازگارتر نسبت به محیط و جامعه        آن می  ي دانش بو  ها  ویژگی

را در خـدمت توسـعه پایـدار     توان آن  میکهکند    عرفی می ي کالسیک و نوین م    ها  دانش
  . داقرار د

می رانیان  براي کسب دانش بـو ای  هبا وجود همه زحمتی که جهانیان و از آن جمل       
 غالبا دانشی شفاهی  میدانش بو، ي فراوانی که داردها ارزشصرف کرده و با وجود همه  

شود و در  ثبت و ضبط نمی می علي جدید و ها روشاست و بطور معمول و متداول در 
در بیشتر کـشورهاي توسـعه نیافتـه تحـت تـاثیر عوامـل               میدانش بو ،  نهایت باید گفت  

و سلطه همـه جانبـه   شده  تک محصولی هايگوناگون  و از آن جمله معیشت و اقتصاد    
شناسـانه   و شـرق محورانه  و مقیاسات اروپا) تهاجم فرهنگی (استعماري و قومیت کشی   

بـه    غالباً نادیده گرفته شـده و رو 2"مکتب نوسازي "شرایط جدید و القائات     آمیز    تعصب
  . نابودي رفته است

                                                
- نشر ثالث1388، تهران، شناسی یاریگري انسانمقدمه : درباره پتانسیل فرهنگی نک به ،.  
-       هـاي   وناگون، کارها و ترجمههاي توسعه در منابع گ  مکاتب و نظریه  :  درباره نظریه نوسازي در توسعه نک به

  :  و عجالتاً. دکتر پاپلی یزدي ودکتر مصطفی ازکیاء
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در   میي بـو  هـا   از آنجا که فرهنـگ    ،   در توسعه  "مکتب نوسازي "ي  ها  بنابر توصیه 
غالبا مورد عنایت اند،  هچوب در چرخ توسعه و مانع سترگ  آن قلمداد شد      ،  کلیت خود 

بـه   کشورهاي توسعه نیافته قرار نگرفته و چـه بـسا کـه              تحصیل کردگان و روشنفکران   
ي مزاحم و زیان آور که بایستی از سر راه برداشته شوند به آنها نگریـسته        ها   شیوه عنوان

به  کشاورزي ایران    اي  هي توسع ها  سیاستکه نمونه بارز آن در ایران پیشبرد         شده است؛ 
، ي آب یـابی هـا   زها و سیـستم   با نابودي کاری   1سبک بنگاه خاور نزدیک و اصل چهاري      

آبرسانی و آبیاري سنتی خودکفـا و خودبـسنده و سـازگار بـا محـیط زیـست و میـزان              
ي تعـاونی تولیـد   هـا  سـازمان توان از  مینمونه دیگر آن  * 2.بارندگی در ایران بوده است 

                                                                                                              
، پژوهـشکده مطالعـات   1378 ترجمه محمـود حبیبـی مظـاهري، تهـران،        ،تغییر اجتماعی و توسعه   . سو.ي.آلوین

؟ و  آنصنعت بر فراز سنت یا در برابرراهبردي و نقد عملکرد مکتب نوسازي در کشورهایی نظیر ما در کتاب            
  . در همین شماره"صنعت بر فراز سنت" و عجالتاً به مقاله هاي فرهنگ تولیدي و فرهنگ کار در ایران دگرگونی

-   در ایران سخن بسیار کم گفته شده است و این نشانه حاکمیت بالمنازع مکتـب          "هار ترومن چاصل  "درباره 
زتولید و تئوریزه شدن مکتب نوسازي پس از گفتنی است با. در این خصوص است !  آمریکایی –نوسازي ایرانی   

هاي پراکنده   از آن اندیشهپیش اما از هشتاد سال ،جنگ جهانی دوم در آمریکا و در اتاق فکر کاخ سفید بوده است
در یک صد و پنجاه سـال گذشـته از   . اما فراوان این مکتب و مصداق سازي براي آن در ایران رواج داشته است    

تر از همه  ایرانی و جالب و تعارف "چاق سالمتی" خط و زبان و تا موسیقی رزمی و نقاره تا کاله نمدي گرفته تا
ورز است کـه   ترین ادله عقب افتادگی ایران به قلم یک هم وطن اندیشه که همین یکی از تاره   "کفن" و   "قنداق"

 بـه آن  هنگ کار در ایـران  فروهاي فرهنگ تولیدي  دگرگونیاخیراً در کار نوشتن مقدمه و مؤخره براي کتـاب    
  !ام دست یافته

  . است  در ایران فعال بوده1346-1329 سال 17اصل چهار ترومن در طول 
-       تمدن "نظام کاریزي در اقتصاد کشاورزي ایران چنان مهم بوده است که برخی از نویسندگان به تمدن ایرانی

ها بوده است   فرهنگ مشارکتی ایرانیان در طی هزارهکاریز و تمدن کاریزي اما خود محصول. اند  نام نهاده"کاریزي
 نابودي کاریزها نـه  بنابراین. و متقابالً این نظام بر این فرهنگ مشارکتی تأثیر گذاشته و آن را قوام بخشیده است           

 بر روابط و فرهنگ مشارکتی و کار بلکهنابودي اقتصاد پایاي کشاورزي و اقتصاد آب در ایران است           باعث  تنها  
  . ی ایرانیان نیز تأثیر مخرب خواهد داشتجمع

 از بانگ آب و کتـاب  صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن کتاب :درباره اثرات وحشتناك نابودي کاریزها نک به 
  . مؤلف در دستور چاپ
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 نام برد که در سازگاري کامل و همه جانبه با شـرایط             "واره" و   "بلوك"،  "مال"،  "بنه"
  . اند ه و تجربیات بوم زاد و سبک زندگی در ایران بود ملی و دینی بوم و فرهنگزیست

با توجه به این که در زمان طوالنی و در شـرایط محیطـی و غالبـاً بـا          میدانش بو 
لـذا از جهـات   ، تجربی توده مردم شکل گرفته و هدایت شده        گرایانه و  ي واقع ها  دیدگاه

توانـد   مـی دانشی که بدین طریق شـکل گرفتـه   . تگوناگون با اصول پایداري منطبق اس    
 و همچنین در تعارض با      بیشترین تطابق را با محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشد          

  . فرهنگ قرار نگیرد
 و اهداف دانش نوین و ها ، روشي غیرماهوي بین اصول  ها  تفاوتاي    اگر چه پاره  

به واقع .  بین آنها موجود استوجود دارد ولیکن نکات مشترك بسیاري نیز     میدانش بو 
 الهـام  ، غربـی  نـوینِ زادگاه و گاهواره دانشِ  بن پایه،   ها    در بسیاري از زمینه     میدانش بو 

  . خواهد بودقابل تحقیق براي آن مهم ي ها بخش و دست کم در حد فرضیات و گمانه
در بسیاري از موارد به دالیل وجود روابـط سـلطه در جهـان ومنـافع                 میدانش بو 

سـرعت  . شـود   نادیـده گرفتـه مـی     و خودباختگی استعمارشدگان    شورهاي استعماري   ک
هایی  هاي بشري به ویژه در قرون نوزده و بیست به حدي بود که برخی دیدگاه       پیشرفت

 در توسعه  "مکتب نوسازي"مصالح . دانستند شدت گرفت فایده می را بی  میکه دانش بو
سال اسـتعمار بوجـود آمـده و فـراهم      صدکه پیش از جنگ جهانی دوم و در طی چهار 

از جمله در ایران  از عصر قاجار به بعد به ویژه پس از جنـگ جهـانی دوم و   ،  شده بود 
. رهبري بالمنازع آمریکا از نو تئوریزه  و با قدرت به سمت اجرایی شدن  حرکت کـرد              

تعماري ي اسـ  هـا    در برنامـه امپراتـوري      و عمـالً   مکتب نوسازي که پیش از آن نیز نظراً       
باپــشتیبانی ، روســیه و انگلــیس و دیگــر کــشورهاي اســتعماري غربــی وجــود داشــت

                                                                                                              
ز هاي آینده ما و خاورمیانه و جهان است و یک میلیون بار بیـشتر ا   آب یکی از مهمترین مسائل ایران در دهه       . *

 و جاي تأسف بسیار است که تحصیل کردگان ،نفت و گاز براي اقتصاد کشاورزي کشورهایی نظیر ما حیاتی است
هاي جغرافیا و اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی از این مسئله بـه شـدت    و روشنفکران و پژوهشگران ما در رشته   

 !  پیوسته پاي این و آن پشه کوره را گرفتیمرفت ما کورکورانه غافل ماندند و آن گاه که قطار شترمان با بار می
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از کـشورهایی   ،آمریکا در شرایط بعد از جنـگ جهـانی دوم        میي مالی و نظا   ها  حمایت
و "سـپاه صـلح   " و " ترومن چهارِصلِا"و ي بنگاه خاور نزدیک ها مانند ایران در برنامه  
 در 1بنگاه خاور نزدیـک و اصـل چهـار تـرومن     . ه شد  پی گرفت  اي  هغیره به شکل قاطعان   

دایره شمول مکتب نوسازي را از فرهنگ بـومی بـه طیـور    ، حوزه کشاورزي و دامداري  
 با گاوان و خران باربردار و به ز ي هفت رنگ ایرانی و حتیها مرغ و خروسبومی و به 

کشورهاي توسعه  عقب افتادگی علل؛ و فهرست گسترش داده!  ایرانی   آدمیان مردم آزار  
   2.ي آنها نیز کشانیدندها  و االغها نیافته را تا نژاد مرغ و خروس

ها محلی از سراسر جهان   آوري   و فن  ها  روشبازمانده  آخرین  چنانچه  گفتنی است   
توسعه نیافته  بررسی و ثبت و ضبط نشوند کل جهان بخشی از حافظه تاریخی خود را               

و ایـن  ،  شدیمدچار خواه )آلزایمر جمعی  (رهنگیاز کف داده و به نسیان و فراموشی ف        
که  همچنان. انجامد میروند در درازمدت به زیان همه جهان و از آن جمله تمدن غربی          

در نابودي فرهنگ و تمدن سرخپوستان و تجربیات فرهنگی آنها رخ داد و سبب شد که 
                                                

- »در گوشه . توان مشاهده کرد باشد می هاي کشاورزي خاور نزدیک را در باغ مامازن که مرکز بنگاه می فعالیت
 از نـژاد آمریکـایی   ها این مرغ.  مرغ را دارد750شود که گنجایش   بزرگی دیده می  شمال شرقی این باغ مرغدانی      

  : کند از سه طریق استفاده می] ایرانی[راي اصالح نژاد طیور بنگاه ب. هستند
آورده و در عـوض تخـم مـرغ آمریکـایی تحویـل       ... روستائیان تخم مرغ ایرانـی      . اول از راه معاوضه تخم مرغ     

هاي آمریکایی  خروس... ایرانی را گرفتند] غیرتمند[هاي  تمام خروس... دوم به وسیله معاوضه خروس... گیرند می
فریـدون  ... [کننـد  هاي یک دهکده را با مرغ و خروس آمریکایی معاوضه مـی   سوم این که تمام جوجه    ... دهند   می

و .  نقل به اختصار53 و 52، جشنواره روستا وزارت جهاد کشاورزي، صص  1372 ؛ صادق احمدیان، تهران،   آزاده
، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 1381، تهران، بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن     .  ویدا همراز  :نک به 
  ]131-130صص 

- » ...   خرهاي قبرسی در حـد  ] وارد کردن[ظاهر توهین آمیز و باطن سخره انگیز این نوع اقدامات، در موضوع
ها از این عمل، الغاء شبهه به ملت ایران بوده که عقب  شاید منظور آمریکایی. اعالي درخشندگی متجلی شده است

. گـر سـازند   هاي ایرانی جلوه  نه از جهت تعویق انقالب صنعتی، بلکه به علت منحط بودن نژاد االغ   ماندگی او را  
شاید کارشناسان فنی یک کمپانی آمریکایی در برابر خدمات خود در قبرس، به جاي دالر، خر تحویل گرفته بوده 

، 1357خوار استعمار، چـاپ شـانزدهم،    میراث. مهدي بهار[» ...اند و به آب کردن آنها در جائی دیگر اجبار داشته     
  ].566امیرکبیر، ص 
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) طراريضـ ا (امریکاییان پس از مرگ سهراب به فکر نوشدارو و مردم شناسی اورژانس           
  !براي ثبت و ضبط بازمانده فرهنگ آنها دست بزنند

متقابـل کـشورها و   سـنتی بـه فهـم و درك        ي  ها  آوري  فنو    میي دانش بو  ها  نظام
آدمیان را نسبت به یکدیگر هم حـس و مهربـان و         ها یاري رسانده و       و تمدن  ها  فرهنگ

؛ بنـابراین  هـستند  براي حفظ زیست بوم مشترك جهانی یـاریگر  و   1د کرد نفروتن خواه 
  میبه توسعه دانش بو  همي جهانیها  سازمان،ي ملیها حکومتافزون بر که الزم است   
  . کمک کنند

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی در پی آن است که با انتشار ایـن   
 گـران سـنگ    میراثِهاي    بازماندهمجله در حد امکان از نابودي کامل بخش کوچکی از           

. آزمودن خطاسـت  از نو و دوباره     گان این سرزمین جلوگیري کند؛ زیرا آزموده را       گذشت
که بظـاهر چیـزي بـراي      2،"آموختن از بیسوادان  "خواهیم با این مجله و با روش         میما  

از علـم    از تجربـه و کتـاب خوانـده ناشـده هـستند؛     اي هارائه ندارند اما در باطن گنجین   
فتوتی و فرهنگ و بویژه فرهنگ کار و کارگروهی و  آنان  3" بدن فنون"تجربی و ضمنی    

  در جهت ترسیم افقی بلند مدت و توسعه پایدار،گذشتگان هم يهمه با هم و برا  تولید  
 کـشورمان سـود     )يدیعاسـتعالیی و تـص    (و الگوهاي بومی توسعه فتوتی و بر شـونده          

  . یمیجو

                                                
-            دوستی شدید لوئیس هنري مورگان با سرخ پوسـتان آمریکـا نمونـه خـوبی از ایـن تـأثیرات متقابـل اسـت .

اسـکول  " و "فرانـز بـواس  "هـاي   این حـس در نوشـته  . پوستان به مورگان نام حائل بین دو نژاد نام نهادند       سرخ
شناسان میدانی چنین هم حسی عمیقی را در خود در مورد مردم مورد  اغلب مردم . شود  یده می نیز د ...  و "کرافت
  . اند شان احساس کرده مطالعه

- " آمـوختن از  "شناسـان از   اما مؤلف به سـبک مـردم  ، گوید  از آموختن از زیردستان سخن می    "رابرت چمبرز
  . "بیسوادان

-  ل موسمارس"به قول ) هاي بدن تکنیک(فنون بدن".  
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هاي ایرانـی  اسـت کـه    ران نیازمند دانستن الگو ای  ههرگونه برنامه درونزا در توسع    
اسـت و در صـدر    1و غیرقابـل تفکیـک    نیز آمیخته شده      میچهارده قرن با فرهنگ اسال    
 تجربیـات   ،با هم می ي گوناگون کشورهاي اسالها  و تمدنها اسالم با هم افزایی فرهنگ   

 تجربیـات خـود را بـا دیگـر         دسـت یافتـه و متقـابالً        می تمدن اسـال    از فراوان و نوینی  
 ،هاي غالباً شفاهی و نانوشته  آوري  ها و فن    اما درباره دانش   2.قسیم کرده است  مسلمانان ت 

سال گذشته کمتـر    تادشي مسئول فرهنگ ملی ما متاسفانه در ه ها  ها و وزارتخانه   سازمان
ایـن مـساله بـه حـدي     . اند ه نگریستردمي فرهنگ مها از این زاویه به عناصر و مجموعه     

جز فهرسـت کلـی موضـوعات قابـل مطالعـه صـادق             ه  ب - این مدت    بوده است که در   
 سال پس از انقالب حتی 15ران  تا ای هاز ورود مردم نگاري و مردم شناسی ب    - 3هدایت

ن بـه  آي سنتی و اهمیـت  ها آوري فن و ها وري دانشآیک مقاله مستقل درباره لزوم گرد     
  . چاپ نرسیده است

،   دانشکده علوم اجتمـاعی در 4فصلنامه دانش بومیازي اند  هپیش از تصویب و را    
 در ربع قرن گذشته کوشیده است با شعله  خـردي در نظـر و                فصلنامه علوم اجتماعی  

 و شناسـی  نگـاري و مـردم   مـردم عمل لزوم و ضرورت چنین کـاري را بـراي اصـحاب     
  . ي ما بیفروزدها دانشگاه

ماعی بـه  در فصلنامه  علوم اجت)1392بهار  (61 که تا پایان شماره   اي  ه مقال 335از  
ـ درصد  آن در حوزه مردم شناسی و دا  5/11مقاله  یعنی حدود      37اند،    هچاپ رسید  ش ن

                                                
- مخلوط ندارد که به راحتی بتوان آنها را از یکدیگر لآمیزش فرهنگ و ادیان قبل از اسالم ایرانیان و اسالم شک 

هـاي جدیـد و    این آمیزه ترکیبی است که نه خواص پنجاه پنجاه و قابل شمارش که ویژگـی       . جدا و تفکیک کرد   
  .آورد آور به بار می نوین و گاه شگفت

- انتشارات صدرا)1362(، قم، چاپ دوازدهم خدمات متقابل اسالم و ایران. ضی مطهريمرت: نک به ، .  
- تا خرداد ماه 1323اسفند  (6-3، ش ماهنامه سخن، »طرح کلی براي کاوش فلکلور یک منطقه«. صادق هدایت 

  .نا تا، بی ، تهران، بیهاي پراکنده نوشتهو همچنین در صادق هدایت، ) 1324
- هاي سنتی در ایران است ها و فن آوري انش بومی ایران نخستین فصلنامه در حوزه دانشفصلنامه د.   
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 و  هـا   دانـش  مقالـه  در حـوزه        17 مقالـه مـردم شناسـانه          37کـه از ایـن       ؛است  میبو
می  که عمده موارد آن درباره دانش بو       6و5مثال شماره   . هاي سنتی  بوده است     آوري فن

امه است که سالیان پیش نایاب شده و حتی دستور چـاپ    است نخستین شماره از فصلن     
  . اما هنوز به انجام نرسیده است، دوباره آن نیز صادر شده

اولین مقاله مستقیم و مستقل و نظري درباره لزوم و اهمیت پـرداختن بـه  حـوزه            
ایـن مقالـه بـا تغییراتـی     .  سال پیش اسـت 20 مربوط به  ي سنتی ها  آوري  فن و   ها  دانش

ند بار بازنشر یافته و با کمک وزارت جهـاد سـازندگی سـابق و آقـاي دکتـر                   تاکنون چ 
 منجر بـه    مجله جهاد و آقاي اسفندیار عباسی و      وقت جهاد   حسین عمادي معاون وزیر     

ایستگاه دانش "ازي اند هبرخی کارهاي عملی و نظري در آن وزارتخانه و از آن جمله را          
ي هـا  ، سیاسـت  در ادغـام دو وزارتخانـه   گردیده که متاسـفانه سـرانجام   "خورهه    میبو

آیـد بیـشتر      همان گونه که از نام آن بر مـی        که  سابق  کشاورزي  و  فالحت اسبق   وزارت  
هـاي   آوري و فـن  نبال کشاورزي است و بدنه کارشناسی قوي و اقتدار تاریخی و علم             د

زمـان   اواخر دوران قاجار و پیش از     غربی و انقالب سبز اروپایی  را از          کشاورزي غالباً 
وزارت جهاد سازندگی کـه    هاي    برنامهبر  ،  نمایندگی کرده است  تا هم امروز را     رضاشاه  

فرهنگ نه حذف آن و      و    بیشتر بدنبال توسعه کشاورزي بومزاد و حفظ و توسعه روستا         
روستایی  مولد و همه جانبه و پیش گیري از مهاجرت بـی رویـه و غالبـا بـی فایـده و         

چربید و در نتیجه به نـسیان سـازمانی دچـار           ،   تهران بوده  جهت روستاییان به شهرها و    
  . که امیدواریم در این زمینه دوباره تجدید نظري جدي بعمل آید، گردید

فـصلنامه علـوم   خوشبختانه پنج سال پس از چاپ این مقاله ؛این شعله خـرد از              
ش نمایـه پـژوه   دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبـائی بـه مجلـه     اجتماعی

 و هـا  ویژه نامـه دانـش   باعنوان  1و چهار شماره  رسید    میوزارت فرهنگ و ارشاد اسال    

                                                
- 14 و 13و ش ) 1378پاییز و زمستان  (12 و 11، ش )هاي سنتی آوري ها و فن ویژه نامه دانش (نمایه پژوهش 
  ).1379بهار و تابستان (
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 و با وجود شمارگان باال     به چاپ رسید  و کوشش مؤلف    با دبیري   ي سنتی   ها  آوري  فن
ي اول و دوم آن نایاب شد و این سه تجربه نایابی مجالت در ایـن    ها  به زودي چاپ  

کتـابخوان مـا   کوچک شده شان داد که جامعه حوزه  جدید مردم شناسی در ایران  ن  
حساسیت خـود را از دسـت نـداده اسـت و از حرفهـاي تـازه و             خوشبختانه هنوز   

 . کند میکارهاي عاشقانه حمایت 

در فصلنامه   باعنوان گیاه مردم شناسیاي ه ویژه نام شش سال بعد با چاپسرانجام
تـوان ایـن     می1.شدبه زودي نایاب و ن شماره هم با اقبال ویژه روبرو ای  علوم اجتماعی   

بـدین  . ي سـنتی دانـست    ها  آوري  فن و   ها  حوزه دانش شماره را سرشاخه بسیار نویی از       
در ،  خود در این زمینه    میترتیب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی پیشگا       

   .گ باشد و امیدوارم بتواند در این راه همچنان پیشاهنایران  را به اثبات رسانده است
رئـیس  سام آرام  اهللا    عزتو با حمایت آقاي  دکتر        با پیشنهاد اینجانب   85 سال   در

بحـث  معـاون وقـت دانـشکده      آقاي دکتـر غالمرضـا لطیفـی        کوشش  و  وقت دانشکده   
ن حوزه بـراي دانـشگاه   ای هاما از آنجا ک. شد می در این حوزه پیگیري  اي  هازي مجل اند  هرا

 شـد،  گرفته میسازي علوم اجتماعی اشتباه  میبا بوپیوسته به خوبی شناخته نشده بود و       
ازي ایـن مجلـه را   انـد  ه دانشگاه را89ي فراوان سرانجام در سال      ها  پس از کش و قوس    

تصویب کرد اما کار از دست کسانی که در حال آماده کردن مقدمات کار بودنـد خـارج    
ان مجلـه معاونـت   عنـو  از سوي معاونت پژوهشی وقـت و بـا    مجله  شد و قرار شد که      

  . منتشر شود و نه مجله دانشکده
را برابـر بـا     "میدانش بـو "زیرا دانشگاه  ،  این موضوع سرآغاز مشکالتی ویژه شد     

پنداشت و  سردبیري از سوي معاونت پیشنهاد شد که مورد  میسازي علوم انسانی   میبو
  . ایراد وزارت علوم قرار گرفت

                                                
-   دانشکده علـوم  )1385تابستان و پاییز  (35 و 34 ، ش )شناسی  ویژه نامه گیاه مردم    (فصلنامه علوم اجتماعی ،

  .اجتماعی عالمه طباطبائی



   
  
  
  

 11        سخن سردبیر

 دانـشکده چـاپ شـد امـا  بـدلیل ادامـه        این حال مجله در دو شماره از سـوي     با
  3چـاپ شـماره   ، 1 علمـی کـشور  نـشریات بررسـی  ایرادات اساسی از جانب کمیسیون    

 از سوي مدیر مسئول پیـشین       92تا این که در مهرماه سال       ،  توسط دانشکده متوقف شد   
 و سپس مدیر مـسئول کنـونی مجلـه آقـاي دکتـر           2جریبی هزار جعفر   مجله  آقاي دکتر   

سردبیر جدید معرفی شدند؛ اما تا مراحل اداري طی شود در بهـار     ،  3پناهیمحمدحسین  
  . تایید گردیدنظریات  نام جدید مجله و سردبیر از سوي کمیسیون 93

 و عالیـق اینجانـب در ایـن زمینـه و     یاندك اما طـوالنی و میـدان   تجربه  با وجود   
 با  این جمع آشنایی  با مدیر مسئول جدید و کارکنان فصلنامه و         طوالنی مؤلف   همکاري  

ن فصلنامه بتواند منـشاء     ای  هاین امیدواري وجود دارد ک    ،   در ایران  پژوهشگران این حوزه  
برکاتی براي مردم نگاري و مردم شناسی کاربردي ایران و توسعه بوم زاد و نـشان دادن     

وجوهی ناشناخته و یا کمتر شناخته شـده از فرهنـگ دیرینـه و پـر شـاخ و بـرگ ایـن          
فتوتی و پایدار و اسـتعالیی  توسعه   می   اسال –ردد که بتواند در الگوي ایرانی       سرزمین گ 

 دشـوار و   رفته و تنهايِ  ناي  ها  و راه  ،ي هر چند کوچک و کوتاه اما مطمئن بردارد        ها  گام
  ــرف  م ــاي در ب ــد جــاي پ ــی در توســعه را مانن ــوم گرای ــستان ب ــار 4هــرسخت د را و ن

  . زد کندندگان گوشی آ هکرده و ب "5گذاري رچ"
 وهاي گونـاگون   حوزهدر همین جا از مردم شناسان و پژوهشگران تاریخ علم در        

باستان شناسان و پژوهشگران معماري و هنـر در ایـران  و کـشورهاي همـسایه و هـم               

                                                
-  26/6/92 بتاریخ 94866/18/3نامه شماره  
-  1/7/92 بتاریخ 32488نامه شماره   
-  2/11/92 بتاریخ 158543/814نامه شماره  
-   در بین روستاییان و از آن عبـور نکـرده اسـت   سی کـ هر  به معناي برفی است که هنوز عشایر کرمان برف م .

   .راهی که پیش از این کسی از آن نگذشته است :مترادف نارد
-  رچ واکردن" و به راه بازکردن و برف روبی از راه  "رچ"عشایر و روستاییان لرستان به راه باز شده در برف" 

   .گویند می
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ـ                 و چـه در     اي  هفرهنگ که به تجربیاتی در خور در این زمینه چـه در مطالعـات کتابخان
کنیم که مـا را در ایـن راه دشـوار و تنهـا            میدعوت   اند  هي میدانی دست یافت   ها  پژوهش

 و مسائل و موضوعات مطـرح شـده       "نان شب مردم نگاران ایرانی    "مقاله  . یاري رسانند 
بـه  مفیـد و  "نو کسوتان راهجوي"تواند براي  می میدر این مقاله در شماره اول دانش بو     

چراغ راهنما در نظر  ایران  در ژرفا و پهناي     فرهنگ  براي  دریایی  کوچک    فانوس    عنوان
تواننـد الهـام بخـش     مـی در این زمینه موارد زیر  ،افزون بر این مقاله کلیدي  . گرفته شود 

  :باشند
کـه بـر روي سـایت       نمایه پـژوهش     14 و   13 و همچنین    12و  11ي  ها  ویژه نامه 

فـصلنامه  ویژه نامه گیـاه مـردم شناسـی    ، موجود است  میوزارت فرهنگ و ارشاد اسال   
ي چاپ شـده از جانـب       ها   کارهاي انجام شده و کتاب     ،  35و34 شماره   علوم اجتماعی 

ي هـا   آوري  فـن  و   هـا   شناسی دانـش   مقاله،  در حوزه دانش بومی   وزارت جهاد سازندگی    
معدود  1،رانای  هي مستند مردم شناختی مربوط بها فیلم، نمایه پژوهش فصلنامهسنتی در 

 ي سـنتی برپـا    هـا   آوري  فن و   ها  انشي نزدیک به د   ها  یی که در ایران در حوزه     ها  همایش
 :باشـند ماننـد    مـی ي برگـزار شـده  هـم ن        هـا   شده است که البته یک در هـزار همـایش         

ي هـا  معماري سنتی و حمـام ، طب سنتی در ایران و اسالم، ي مربوط به قنات ها  همایش
  . ایرانی و غیره

ایران   یم آن دسته از تجربیات سنتی و مرد       ایران میي بو ها  فصلنامه دانش اولویت  
 "پتانسیل فرهنگی " به عنوان و کشورهاي توسعه نیافته جهان بویژه همسایگان است که          

ـ بـراي     هتوانند همچـون گذشـت     می مقـوم  کـار و تولیـد و پـس انـداز و      ، ن کـشورها ای

                                                
-  ایم در  هنگ ایرانی ساخته شده است که ندیدههاي مستند نسبتاً زیادي از فر  سال گذشته فیلم89خوشبختانه در

اما براي شروع کار و آشنایی با فضاهاي فرهنـگ ایرانـی از طریـق    . کتابی همه آنها فهرست و معرفی شده باشند   
 فیلم و سینماي 17شناختی در ایران  بررسی آثار برجسته سینماي مستند مردمو  نقد :سینماي مستند عجالتاً نک به

، تهـران،  سینماي مردم شناختی ایران  . همایون امامی . [ فیلم از همایون امامی    20ختی امروز ایران    شنا  مستند مردم 
  ].شناسی سازمان میراث فرهنگی  پژوهشکده مردم– نشر افکار  ،1385
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فنـی جدیـد بـا تنظـیم         جویی و استفاده بهینـه از امکانـات          گذاري مولد و صرفه    سرمایه
و آنچه که بـه درد نخـور    1"دورریز"بازیافت حداکثري هر و شرایط و نیازهاي موجود   

  . باشد میشود  میشناخته 
ایران و عراق جزء نخستین کشورهاي تولیـد کننـده         ،  مسائل کار و تولید    عالوه بر 

هایی چون مـا در درازمـدت    پس ملت، اند کشاورزي و دامداري و یکجانشینی در جهان    
ي هـا  علوم دقیقه و دانش، ي مربوط به طبیعتاه  اند و دانش   تجربیات گرانسنگی آموخته  

ها و آثـاري   رگهاجتماعی فراموش شده بسیاري در جهان شرق وجود داشته و هنوز نیز   
بـراي نمونـه خواننـده    . تواند آموزنـده باشـد   میدر مناطقی از آن وجود دارد که        از آنها   

ـ   تواند به مقاله پیل الکتریکـی در شـماره دو             می  میگرا   2ایـران   میش بـو  فـصلنامه دان
هاي تاریخ علم دیروز   مراجعه کند و شگفت زده شود که چقدر فاصله است میان کتاب           

  .  امروز و شدهي نوکشف و یا نو بازگها و بخشی از واقعیت
قـوم  "هاي اجتماعی امروز ما  مانند  توانند براي برخی از بیماري  میچنین مقاالتی   

  . نیز مفید باشند "م کردگیگُد خو" و "خودباختگی " و 3"مداري واژگونه

                                                
-  پس "پنیر و " پس آب "فراوري شیر و استفاده از بکار گرفتن تجربیات عشایر ایران دراز براي نمونه می توان

بخش  دوغ براي تهیه دو نوع فراورده جدید لبنی سخن گفت  که بتنهایی می تواند  سالیانه از بیرون ریختن "آب
کتاب واره  و یا مقاله نان شـب مـردم نگـاران ایـران در     : این مورد نک به در. مهمی از مواد لبنی جلوگیري کند    

مقاله  (تر و غیرهرشالقه بر روي ریشه خاشماره نخست همین فصلنامه  ویا کشت بادام بجاي هندوانه به شکل خ
گفتنی است که فواید شناخت فرهنگ بومی تنها مواد کاربردي نیست بلکه درآمدن نظریات جدید  )کشت آدوري

  که در این زمینه،از دل چنین کارهاي میدانی و تصحیح نظریات غالب اما نادرست در حوزه توسعه پایدار است      
  .باشد پردازي می ي نظري از مطالعات مردم شناسی در نظریهها  از استفادهاي سرمقاله این شماره نمونه

- ،مطالعه و تجزیه و تحلیل پیرامـون کـشف، سـاختار و کـاربرد پیـل الکتریکـی دوره         ،)1391. (کاظم مالزاده 
   . شماره دوم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی،فصلنامه دانش بومی ایران اشکانی،

-    شناسـی    انسان: نک به"خودزنی فرهنگی " و   "خود قومیت کشی  " و   "قوم مداري واژگونه  "درباره اصطالح
  .، نشر ثالث1388، تهران، یاریگري
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و آنچه که در مردم دستی و بومی ي کار در صنایع ها اصطالحات و ابزارها و شیوه
تواند مفیـد و    میشود؛ میي حرکتی نامیده   ها  ي بدن و مهارت   ها   فنون یا تکنیک   ،شناسی

خ آن  فنون سنتی و تاری، هنر،ي گوناگون علمها دانشمندان ما که در حوزه    . کارساز باشد 
آشنایی  می اسالکشورهاي همسایه و هم فرهنگ و تمدن        کنند و بامنابع ایرانی و       میکار  

به کار تحقیقات و حفاري و کشورهاي همسایه دارند و یا  باستان شناسانی که در ایران    
توانند در حوزه کـار و   می ؛مشغولند و کشفیاتی در این زمینه انجام داده و یا سراغ دارند  

. هاي خود را  به شـکل مقالـه بـراي فـصلنامه ارسـال کننـد                 نتیجه پژوهش عالیق خود   
، هـاي مربـوط بـه مـشاغل گونـاگون          و مهـارت   ها  سرانجام بجز اشیاء و ابزارها و شیوه      

 هـم  انـد  هکـرد  مـی یی که با نیـروي حیوانـات کـار         ها   و کارخانه  آبی و بادي  ي  ها  ماشین
 کـه  اند هیی که بسیار بیشتر از آنی بودها ه و دستگاها کارخانه. توانند الهام بخش باشند   می

  . کنند میتحصیل کردگان امروز ما تصور 
ي فرهنگی ما نیز صادق است و بـه    ها  این کم آگاهی و یا نا آگاهی در دیگر زمینه         

تـر خـود    از همه ناشناس/ برما ،  جهانآیینهکه در " "اسـی گزن ان" در شعر   قول نیما 
   1."ماست

 و هنجارهـا و باورهـا و   هـا  ارزش  تولیـد، فـزاري کـار   بخش سـخت ا در کنار اما  
ي کـار  هـا   و سازمانها ي مقوم فرهنگ تولیدي و فرهنگ کار و گروه     ها  عرفیات و سنت  

تواند به هم افزایی در  میدسته جمعی و مدیریت مشارکتی و فرهنگ یاریگري است که       
 توسعه استعالیی را  و توسعه پایدار را تسریع وپیشرفت و پیشبرد منافع جمعی بیانجامد

   .پذیر سازد امکان
مربـوط بـه کـار و    و نظـري   فرهنگی ،ادبیات شفاهی ما در ارتباط با بخش روانی     

هـا و ضـرب    دقیق است ؛ که در داسـتان ،  صحیح منابع و مصرفِ درستِ تولید و توزیعِ  
ي هـا   و باورها و اشعار محلی روستاییان و عشایر و عـرف و سـنت و سـازمان           ها  المثل

                                                
- از این خانه بر این بام بر آئیمریک با/ صد بار از این بدان خانه برفتیم : مولوي گوید  .  
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تواند پژوهـشگران را     مین ادبیات فراموش شده     ای  ه   ک ،حبان پیشه بازتاب یافته است    صا
  . با روحیات و ظرایف فرهنگ ایران آشنا کند

سبک زندگی اغلب ایرانیان در گذشته طوالنی با تولید همگام و همراه          از آنجا که    
و بـا  نیده شده دینی و اقتصادي درهم ت ،  فرهنگی،  اجتماعی،  ي طبیعی ها   با واقعیت  ه،بود

،  از تکبربنابراین غالباً. اند ه و در هماهنگی کامل با هم قرار داشت آنها سازگار گشته است   
جویی همراه و عجین   قناعت و صرفهاتفاخر و ریخت و پاش اشراف منشانه به دور و ب       

و مـشارکت در  ، بوده است؛ و در عین حال بدلیل هـم حـسی و همـدردي بـا دیگـران          
 محورهاي خودیـاري مفـروز و مـشاع و همیـاري واگـرا و همگـرا و            بازندگی جمعی   

در از نوع فرویـاري بـا مواسـات و مـساوات و ایثـار              دگریاري همترازانه و ناهمترازانه     
زندگی شرافتمندانه و با عزت و یاریگرانه،   . سطوح گوناگون با  شدت همراه بوده است       

ورده است، چـرا کـه همگـان انگـار     آ  اعتماد و سرمایه اجتماعی فراوانی را به وجود می        
  * 1.اند شریک مال دیگران بوده

انـداز و اکـراه از دور ریخـتن         جـویی و پـس     قناعت و صـرفه   شیوه زندگی با    این  
،  در این سبک زندگی  نمایان است و بیش از آنکه با فرهنـگ فقـر        ،ارزشترین چیزها  بی

  . همراه و همگام استبا فرهنگ تولید  ، پندارند همراه باشد میآنگونه که برخی 
 )زور بمعنـاي کـود    ("زوراسـت کـه زراسـت   "این مساله را در داستانهایی مانند  

دهـد کـه چگونـه      مـی وري نشده ما نـشان      آادبیات شفاهی و متاسفانه گرد    . توان دید  می
 جواهر سـاختن  زر و    ،و خاکستر  و از کود     "از آب روغن گرفتن   "فرهنگ ایرانی امکان    

  . ساخته است میرا فراهم  )کیمیاگري بی آوازه(

                                                
- اند اند، مشرقیان هزاران سال تجربه کرده  اجتماعی گفتهآنچه را که جیمز کلمن و دیگران درباره سرمایه.  
 .»آدم خوش حساب شریک مال مردم است«: گوید المثل ایرانی می ضرب. *
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تـرین و   ارزش  شـرح مبـسوط اسـتفاده بهینـه از بـی       1کشتکاري و فرهنـگ   کتاب  
  و  یعنـی کـود  ،گـرا  منفورترین مواد ممکن بر روي کره خاکی از دیـد شـهریان مـصرف      

توان تصور کرد که بیش از ایـن در جهـان            مین. فضوالت جانوران و آدمیان بوده  است      
 و هـا  این مساله در ضـرب المثـل     . افت مصرف شدگان دست یافت    بتوان به بازی  ،  دیروز
   .شود میهاي ایرانی  نیز دیده  داستان

 بی مصرف و دور ریختنی در صـنایع و اختراعـات           استفاده از اشیاء و مواد ظاهراً     
، باشـد  مـی ي نوین نقاشی و پیکـره سـازي غـرب     ها  الژ در مکتب  ایرانیان که همچون کُ   

در تـوان    مـی مثال دیگر بازیافـت را      . قاالت در این زمینه باشد    تواند موضوع برخی م    می
) کـشک  (ي لبنی و استفاده از آب پنیر و آب ماست و آب چکـان دوغ پختـه   ها  وردهآفر

ي گیـاه  هـا  سـاقه ،  بی مـصرف ماننـد هـسته خرمـا      اشیاء ظاهراً استفاده از   . مالحظه کرد 
و سـاقه و بـرگ برخـی از    میوه و دانه و ریـشه  ، )خرما(درخت نخل  ي  ها  برگ،  "پرچ"

، برخی از آنها در رنگـرزي . ي بسیاري داردها  گیاهان و درختان در فرهنگ ایرانی نمونه      
برخی در تهیه رنـگ و برخـی در تهیـه ابـزار و       ،  برخی از آنها در تهیه مالت و ساروج       

  . برخی در معماري  و برخی در بافندگی و ریسندگی و غیره، ادوات نوشتنی و نواختنی
پــس انــدازکردن  مــواد غــذایی حتــی فــسادپذیرترین آنهــا و بــه ین بایــد همچنــ

بـراي مثـال در نگـاه اول بـسیار     . ي بکار رفته در آن  اشاره کرد    ها   و دانش  ها  تکنولوژي
ـ           میدشوار   . وردآعمـل  ه نماید که از شیر فسادپذیر بتوان تاچنـد مـاه و سـال اسـتفاده ب

و گـل  عطـر    حتی سـرما و گرمـا و         ،نگي کهن فره  ها  ایرانیان همچون بسیاري از ملت    
، سـرماي زمـستان را بـراي تابـستان    . انـد  هکـرد  میرایحه بهار زودگذر را  نیز پس انداز      

ي عـصر فراوانـی را بـراي عـصر نایـابی و        ها  گرماي تابستان را براي زمستان  و نعمت       
  2 !ي بهاري را براي پاییز و زمستانها کمیابی و بوي گل

                                                
- وزارت جهاد کشاورزي1382، تهران، کشتکاري و فرهنگ. مرتضی فرهادي ،.  
- در همین شماره فصلنامه... خوراكسنتی  مقاله مدیریت :نک به.  
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 از اسراف کارترین مردم جهان هستند و در برخـی مـوارد       امروزه مردم ایران یکی   
ي مـصرف جهـان قـرار       ها  متاسفانه در صدر جدول    "خرمن سوزاندن "و  ما در مصرف    

  . در حالی که در گذشته مساله براي بیشینه مردم ایران برعکس بوده است، مای هگرفت
 و کـم  "رحساب به مثقال و بخشش به خـروا       "ران  ای  هسرمشق زندگی شرافتمندان  

  . بوده است! بخور همیشه بخور و کم بخور گرد بخواب  و شایسته زندگی کن 
پـس انـداز   و و خـانوادگی  ) جمهور دهـواري (جمعی  مدیریت غذا به شکل دسته   

 از سبزیجات  نازك و ظریف تا خـشن   ؛همه گونه غذا و دارو در ایران رایج بوده است         
ي سـخت  ها خندان کردن هستهها،    و هستهها ترین دانه  و شیرین کردن تلخ ها  ترین میوه 

 به خوراك و جونده به جویدنی  ماننـد   ها  تبدیل خورنده   و مانند هسته زرد آلو و قیصی     
شیرابه و صمغ گیاهان  انداز  زهر و پادزهر و  و پس1پس انداز و ساخت خوراك از ملخ

  . و درختان
مربـا و  ،  و اقـسام ترشـی    ي غـذایی و انـواع       ها  وردهآتوان از فر   میدر همین زمینه    

ها  ها و انواع شیرینی و آجیل به اشکال سنتی و انواع شربت   و باسلقها خشکبار و شیره 
هــا  3"کتیــدنی"  و2"غلونــدنی"هـا   ي گــرم و سـرد و بــه قــول کرمــانی هــا و نوشـیدنی 

   .سخن گفت یا قاووت و غیره )ها کوبیدنیها و  جوشاندنی(
گیـاه  ،  هواشناسـی ،  ستاره شناسی ،  زمان سنجی   میي سنتی و مرد   ها  دانشو نیز از    

، دامپزشـکی ،  پزشـکی ،  زمین شناسی ،  آب شناسی ،  سنگ شناسی ،  جانورشناسی،  شناسی
اقتـصاد و اقتـصاد     ،   مـدیریت مـشارکتی    ،روانـشناسی عامیانـه   ،  جراحی و شکسته بندي   
ي هـا  گرفتن انواع عـصاره و عرقیـات و عطریـات و روغـن    ، و   کشاورزي سنتی و غیره   

زا و نـا انواع وسایل آرایش و پیرایش غیرمضر و سـرطان      ،   بسیارسخت گیاهی  کمیاب و 
انواع مواد . کنی و کوچه روشن کنی   تاریک   مفید و حالل و  بدون ارزبري و خانه           غالباً

                                                
-اهللا سام آرام قاي عزت مندم با آ.  
- دنی نغلو)qolundani (جوشاندنی، نوشابه گرم..  
- ُتیدنی ک)kotidani(وتو، کوبیدنی، قا.  
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از رنگ موي و رنگ آمیزي     و   رنگی و فنون رنگرزي براي ثابت ماندن و پایداري رنگ         
  . توان نام برد میاف گیاهی تا  رنگرزي پشم و پنبه و دیگر الی، روي

اگر ارزي که  از مملکت تنها در سی سال گذشـته بـراي خریـد وسـایل و مـواد                  
شد اکنون   میآرایشی بیرون رفته است  تبدیل به خرید کارخانه  و دانش و فنون جدید                

خانـه  "این است معنی دیگـر    و،یک نفر از فرزندان این مملکت  بیکار باقی نمانده بود   
دانند اما در پایان به  پیشکسوتان این راه دشوار خود می. "و کوچه روشن کنخراب کن 

شناسی صد بار و بـسیار   گویم که گرفتن دکتري مردم عالقمندان و نوکسوتان این راه می   
هاي سنتی و دانش ضـمنی و   آوري  ها و فن    د دانش رهاي نا  نگاري در راه    تر از مردم    آسان

ت آسان نمایـد و در  س نخ،ممکن است که چون عشقاین راه .  است"هاي بدن   تکنیک"
 به گفته همکاران طنـاز     –هاي دیگر سهل دانسته شود و روش کیفی آن            مقایسه با رشته  

این راه فراتـر از هـوش و ذوق        .  اما هرگز چنین نیست    ،در نظر آید  !  پرکیف –دانشکده  
ل پـیش   سـا 20خواهـد و همـان گونـه کـه       مـی "صبر ایوبی"کافی، صبوري دهقانی و    

این راه به چریـک فرهنگـی و بـه    . »اگر حوصله ندارید وارد نشوید«ام باید گفت      نوشته
. در جستجو و کشف تکـرار و تقلیـد نیـست          .  نیازمند است  "شهید جستجو "قول اقبال   

اي نیست در این جا اگر بدانی چرا بپرسی و اگر  پرسشگري در آن پرسشگري پرسشنامه
  ؟!ندانی چگونه بپرسی

  
  

   فرهادي مرتضی
  


