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دروآ رد دوخ گنر هب ار نارياكه  كهنروستايي : خورهه  

*اسفنديار عباسي  
 
 

 

ه كهن دهزاران از درخشان نمونه اي  ، واقع در منطقة پشتگدارِ شهرستان محالت در استان مركزي،روستاي خورهه

ابتكار  ،با خودباورياصيل و ريشه دار قادر است  محليِ جوامعِهر يك از اين . استو سنبل پايداري و قوام  يايران

پيشگويي و نوشتة حاضر  هدف. ، ديگر روستاها و حتي شهرهاي كشور را به رنگ خود درآوردپيگيرو تالش  عمل

، ندبه ثمر رسانددر دوره اي از تاريخ خود آنچه اهالي خورهه از مستند تلقين نيست، بلكه ارائة گزارشي است 

                           . رسانه اي جنجالِو بدور از  كمال وقار و فروتني ، درالگوسازو  سازنده، الهام بخشدستاوردي 

، باز سال پيش بيش از دو هزاربا استناد به آثار باستاني خورهه، پيشينة تاريخي اين روستا به عهد سلوكيان، يعني 

، اهالي خورهه در اين سال ها. 1380تا  1377، از است بلندبر سه سال از اين تاريخ فقط ما گزارش تمركز . مي گردد

الگوهاي  طراحيِخود را اساسِ  خالقيتو  ، امكانات موجودخود نگريستند و دانش بومي پيشينة پرفراز و نشيببه 

كشور قرار جوامع شهري و روستايي و ديگر براي خود و سرافرازتر تر  سالمه اي براي بنا كردنِ آيندامروز مناسب 

                                                                                                                                      .دادند

و الگوسازي جهت سالم سازيِ تغذيه و محيط  ايجاد شغل و درآمدروز براي  و تلفيق آن با دانشِاحياي دانش بومي  

دستاورد اهالي روستاي خورهه  ارزششگفتي و درك . اين روستاستاهالي  از دستاوردهايِ، زيست در سراسر كشور

                                                           

مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستاييِ جهاد سازندگي به اعزاميِ دانش بومي، پژوهشگر و تسهيلگرِ علمي درمشاور   *
  

  .1377-1380 دهستان خورهه،

در مديريت امورِ محلي، به سايت مردم  دانش بومي، آسيب شناسيِ توسعه و نقش آفرينيپژوهش بيشتر در مورد خورهه،  مطالعةبراي 
:اينترنتي زير مراجعه نماييد به آدرس» در خدمت اصالح الگوي مصرف«  

www.eabbassi.ir 
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               :ميسر مي گردد) 1400(با امروز  1370دهة بسيار متفاوت  ذهنيِبا يادآوري شرايط فقط  ،زمان حالدر آن 

                                                                                                          

 »مرغ سبز« ازدر هيچ كجاي كشور كسي  1376در سال 

 جز در خاطراتهم  »رسميتخم مرغ «. نمي دانستچيزي 

ن حيواني، موسوم به روغن زرد، روغ. سالمندان وجود نداشت

انسداد  عاملِ غلطبه و ناميده » اشباع چربيِ«با تحقير كه 

و به  شده بودي سپرده ، به فراموشتوصيف مي شدعروق 

جاي آن روغن نباتي، انتخابِ كدبانوي مدرن در آشپزي 

، كه استفاده از آن در .ت.د.د سمِ مصرف .تبليغ مي شد

براي كشورها ممنوع اعالم شده بود، در كشور ما از بسياري 

عطاري هر و به راحتي در  مبارزه با كنة گاوي بيداد مي كرد

، اهالي روستاها را به اقتصادي بيكاري و ركود. يافت مي شد

، صنايعي كه به داده بودآالينده سوق  سوي پذيرفتن صنايعِ

به سرعت  فروش،و بازارهاي مواد اوليه  علت دوري از منابعِ

مي روستاييان نااميدي بدهي و ورشكسته مي شدند و بر 

روستايي به علت درآمد اندك و  مادران بسياري از .افزودند

هنرهاي  آموزشِ خانگي، توليداتمورد  در تبليغات منفي

به را قاليبافي و گليم بافي،  به ويژه، سنتي و صنايع دستي

و ( و آن دسته از زناني. دختران خود صالح نمي دانستند

ند، دادامه مي داهنر ارزشمند بافت اين كه هنوز به  )مرداني

 بيحال و بي معنيِ ه هاي زودبازده،خود را بر نقش وقت

استفاده از انواع  هنوز در آن زمان. لف مي كردندت ،تجاري

 نشانة را داريو باغ كودها و سموم شيميايي در زراعت

نمونه بر  و كشاورزانِ كردندپيشرفت كشور محسوب مي 

حسب استفاده هر چه بيشتر از اين نهاده ها انتخاب و 

استفاده از كودهاي حيواني و همزمان، . معرفي مي شدند

 روش هاي بوميِمدافعينِ و  شد تقبيح مي و حفاظت از خاك اٌرگانيكوالت صراي توليد محب بذرهاي بومي

مي ه از قافلة علم و فناوري ماندعقب  علناً، نخبگان كشاورزيبين در افكار عمومي و در ، را پيشگيري از آفات

 

مرغداري محلي براي حفظ اقتدار اقتصادي و سالمت 

 تغذيه

اهميت تكثير و پرورش مرغ بومي فقط در توليد مرغ 

، عاري از هورمون رشد و »مرغ سبزِ«(اُرگانيك 

. و تخم مرغِ تازه و سالم نيست) »خوراك ناسالمِ طيور

گونه هاي بوميِ دام، طيور، بذرها و تمامي حفاظت از 

با . براي كشورهاستدرختان بومي، ضرورتي راهبردي 

از ميان رفتن اين ذخاير ژنتيكي، وابستگي به سيستم 

تجارت جهاني و آسيب پذيريِ سياسي در برابر قدرت 

پرورش مرغ و توليد . هاي بزرگ مسلم و قطعي است

تخم مرغ از موفق ترين طرح هاي اشتغالزايي از طريق 

دانش بومي و بهره گيري از امكانات موجود در 

                                           .است خورهه بوده
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وسيع كه موجب شيوع  ردندعمل مي آو خميرِ نان را با جوش شيرين ، در شهرها و روستاها،در آن زمان. خواندند

براي  ،»نان دهاتي«خشك سنتي، معروف به  نبا اين حال به ندرت نا ، اماشده بود بيماري هاي گوارشي در جامعه

چرا  جاري مي شد ها زبان بربا كراهت » بومي«يا » سنتي«واژة در راديو و تلويزيون . خريد در بازار يافت مي شد

فقط اين واژه ها منزلت  ،سنتي و بومي منسوخ و از نظر معناييموصوف به هاي  روش ،كه از نظر اعتبار و كارآيي

        و نامناسب مدرن  يِقرار بود روش يا چيزي براي استفادة انسان ها وقتي فقط ،در واقع .بودكمي بهتر از ناسزا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيماري يا سالمتي، كداميك «پيشرفته تر» است؟

ه در سطح جهاني است كه موجب اختالالت و بيماري هايي چون تخريب كبد، يرقان، صدمه از سموم شيمياييِ ممنوع. ت.د.د

پيش درآمد (به سيستم اعصاب، سوزن سوزن شدن، خارش، سوزش، رعشه، تشنج، درد شديد مفاصل، و اختالالت ژنتيكي 

براي از بين بردن كنه از » رد كَنهَگ«اين گرد سفيد رنگ همان چيزي است كه براي سال ها به نام . شناخته شده است) سرطان

اين در صورتي است كه در دانش بومي ما راه حلي بسيار كم هزينه و كامال بي خطر براي . روي پستانِ گاو استفاده مي شد

 مثل(نياكان ما مي دانستند كه كنه از راه پوست تنفس مي كند و از اين رو با ماليدن مقداري چربي . رفع كنه گاوي وجود دارد

روي كنه ها و پوست اطراف محل تجمع آنها، اين حشرة خون آشام از جاي خود بيرون مي آيد و دام ) كره يا روغن خوراكي

تعدادي مرغ و خروس نيز در جايگاه دام نگهداري مي كردند كه از سنتي براي تكميل كنه زدايي، دامداران . را رها مي سازد

كه دامدار، دام . ت.د.كدام روش هوشمندانه تر است، استفاده از د. فراهم مي كردندكنه هاي جدا شده غذايي مقوي براي خود 

كه نه تنها كنه زدايي مي كند، بلكه با چرب كردن » چرب كردن«و مصرف كنندة شير و لبنيات را بيمار مي كند، يا دانش بومي 

                                                         د؟ ي مي كنجلوگيرپستان گاو، از عفوني شدن زخم هاي به جا مانده از كنه ها 

 مقداري كره روي كنه ها و پستان گاو ماليده مي شود                                                             محل تجمع كنه 

                 

 بعد از چند روز تكرار، كنه ها كامال از بين مي رود. چه نيازي به د.د.ت.؟!
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از اين واژه ها سخن به ميان  معرفي گردد» تاريخ گذشته«

                                                           . آمد مي

تصور شرايط است و از اين رو  متفاوتامروز، شرايط بسيار 

مركز شهرستان در امروزه . دشواربه همان اندازه آن زمان 

و بسياري از مراكز استان ها و ديگر شهرستان (محالت 

اين . مي شود به وفور يافت نان خشك سنتي )ي كشورها

به شهر براي عرضه روستاهاي اطراف نه تنها از نان 

برخي از  تقاضا، افزايشبلكه به واسطة  ،فرستاده مي شود

. نان رو آورده اند نوع اين به پختنيز شهري  نانوايانِ

 اُرگانيك  مرغ سبزِامروز  ،پيش بيست سالبرخالف

از مغازه در بسياري و  محصولي نا آشنا در بازار غذا نيست

عرضه مي در كنار تخم مرغ صنعتي  تخم مرغ بوميها، 

مزارع اُرگانيك كه بي نياز از نهاده هاي امروزه . شود

مطلوب و پيشرو توليد مي كنند ل محصو ،شيميايي

محصوالت فروشگاه هاي ويژة توزيع . محسوب مي شوند

و مورد در شهرهاي بزرگ كشور افتتاح شده رگانيك اُ

مصرف كننده  ةجامع. استندان قرار گرفته استقبال عالقم

 باال رفتنبا بلكه  نمي گريزد،نه تنها از روغن حيواني 

در سطحي از مضرات روغن نباتي،  عموم مردمآگاهي 

اين . سالمت حاصل از روغن حيواني شده اند وسيع طالبِ

كمتر فروشگاه لبنياتي تقاضا به حدي باال رفته است كه 

يافت مي شود كه كرة محلي و يا  در مراكز شهرستان ها

افزايش روزافزون . روغن حيواني براي عرضه نداشته باشد

تقاضا براي همة اين كاالها و عرضة گسترده تر آنها نشانگر 

 سالمِ تغييري عظيم در افكار عمومي در مورد غذاهايِ

حتي جامعة  به نظر مي رسد كه امروز. سنتي است

واژه به زبان آوردن نيز از و اصحابِ رسانه  كشور نخبگاني

 طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل

مثالي دليجان، -راه اندازي سرويس دانش آموزيِ خورهه

و  امور ثمرات نقش آفرينيِ محلي در مديريتديگر از 

در حل مسايل محلي  ينهراسيدن اهالي خورهه از نوانديش

نظام جديد آموزش و  معرفيِ با،  70 در اواسط دهة. است

خورهه  پرورش و كميِ تعداد دانش آموزان، دبيرستانِ

خود به فشاري مهاجرتي بدل  ،بسته شد و نبود دبيرستان

به همت والدين، سرويس دانش  1378ماه در مهر. گرديد

از اين تاريخ . طراحي و راه اندازي شد خورهه موزيآ

صبح پسران و بعد از ظهر (دانش آموزان در دو شيفت 

دليجان سرويس دهي مي شهر از خورهه به ) دختران

شوند. يكي از ملزومات راه اندازي سرويس، هماهنگ 

شدنِ والدين براي انتقال همة دانش آموزان از محالت و 

عامل مؤثر ديگر، . دليجان بودديگر شهرها به مدارس 

آمادگي دو تن از اهالي براي سرمايه گذاري محلي جهت 

به جاي اينكه اين . ميني بوس بوديك دستگاه خريداري 

يا سرمايه گذاري در  افراد به فكر كسب سود بانكي

براي خود باشند، ريسك سرمايه گذاري محلي در  بورس

سرويس دانش آموزي را پذيرفتند. شرط ديگر، مداراي 

گردانندگان سرويس با والدين در پرداخت كراية ماهيانه 

                                                                . بود

برنامه ريزيِ متمركز از باال به پايين، چه در تخصيص 

، )مثل آموزش و پرورش(منابع و چه در ارائة خدمات 

. يده مي گيردمحدوديت هاي جوامع كوچك را ناد

توانايي اهالي خورهه در راه اندازي سرويس دانش 

آموزي، مصداقي از طراحيِ سيستم هاي مكمل براي 

به دست خود جبران كاستي هاي برنامه ريزي متمركز 

                                                       .استمردم 
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راديو و تلويزيون از دانش  از برنامه هاي علمي و مستند برخيدر  .نيستندشرمنده  ،با معنايي مثبت» بوميدانش «

بومي «، فعلِ »بومي«حتي شاهديم كه از اعتبارِ واژة . به ميان مي آيدن بومي به عنوان ذخيره اي ارزشمند سخ

مي  استفاده از ديگر كشورها تقليدي اي توجيه واردات و سازگار سازيِ فناوري هايِبرشده است كه  اختراع» سازي

بازارِ محصوالت  تفاوت بين و فاحش استبسيار بسيار  شرايط امروز با بيست سال پيش تفاوت بين واقعاً. شود

انعكاسِ اين تغيير و  .ناپذيركاران امروز و بازار بسيار متنوع تر و رنگارنگ آن زمان يكنواخت و بي رنگ و بويِ غذاييِ

 و حتيروستاهاي كشور  در در بازار را مي توان در گسترشِ مشاغل خانگي و افزايش توليد محصوالت سنتي

                                                                                                      . شهرهاي كوچكتر مشاهده كرد

وزارت جهاد سازندگي با ديدي بازتر به وظايف خود . به تدريج آغاز شده بودحول ديگري نيز ت 1370دهة  سطاوادر 

كه انقالب اسالمي بين آحاد مردم به وجود آورده بود، گروه عظيمي همبستگي  روحية انقالبي و حسِ. مي نگريست

عداد زيادي حمام و مدرسه و ت، 70اواسط دهة تا . دبه روستاييان ترغيب كرده بو رساني از جوانان كشور را به كمك

اهالي روستاهاي كهني چون خورهه  آيااما . ديگر اماكن عام المنفعه در روستاها به دست جهادگران ساخته شده بود

 اًقعو از آن پيروزمندانه بيرون آمده بودند وابا انواع ناماليمات دست و پنجه نرم كرده طوالني خود  كه در طول تاريخِ

روستاييِ و بررسي مسايل مركز تحقيقات «براي آنها حمام بسازند؟ پژوهشگران جوانانِ شهرنشين داشتند تا نياز به 

ثير آنها در عرصه أتسودمندي و مأمور شدند كه گزارش هايي از طرح هايِ عمرانيِ جهادگران و  »جهاد سازندگي

ي از حمام ها و مدارس توسط روستاييان به كاربري هاي ديگر، بسيار ،اتبنا بر اين گزارش. هاي روستايي تهيه كنند

از اين رو، براي جهادگراني كه . بود اختصاص داده شده) مدارس در(و يا نگهداري دام ) حمام ها در(كاه  مثل انبارِ

در كمك به اين سؤال مطرح شد كه چگونه مي توان كرده بودند بهبود وضعيت روستاها زندگي خود را وقف 

بهره مند شد؟ و آيا مي توان از توانمندي ها و  اهالي خود شاركت فكري و عملي بيشتري از سويستاها، از مرو

موجود براي به حركت درآوردنِ اقتصاد روستاها و كاستن از فشارهاي مهاجرتي بهره برد؟ آيا مي توان از  امكانات

انجام پژوهش ميداني براي يافتن پاسخ  اما ؟ده كرداستفادانش بومي اين جوامع براي ايجاد اشتغال و كسب درآمد 

در فضاي ذهني آن زمان ولي . به اين سؤاالت مي طلبيد كه پروژه اي پيشگام در يكي از روستاهاي كشور اجرا شود

با اكراه و ترديد » سنتي«يا » بومي«كه به هر چيزِ 

كه ميزبان  بودنگريسته مي شد، كدام روستا حاضر 

» عجيب«و » غير عادي«اتيِ چنين طرحِ تحقيق

الزم  و همبستگيشود؟ كدام روستا داراي انسجام 

بود كه بتواند حمايت اجتماعي از اين طرح 

الزم در اجراي پژوهش پژوهشي و همكاري هاي 

كدام  ، به صورت گروهي، بپذيرد؟هاي ميداني را
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م انديشي و همكاري و تالش گروهيِ خود روستا داراي خودباوري و نو انديشي الزم بود كه حل مسايل خود را در ه

                                                                                                                            جستجو كند؟

. آغاز شد از سوي مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي جهاد سازندگي ييروستا چنينكاوش براي شناسايي  

پايتخت جست چرا كه رفت و آمد  به نظر مي رسيد كه مناسب ترين انتخاب را بايد در يكي از استان هاي نزديك

را آسان مي تهران به منظور بازديد از طرح ها و ارزيابيِ سودمندي آنها مسئولين، دانشگاهيان و ديگر عالقمندان از 

 دشواريِ ،چندين روستا در نشست هاي مختلف با اهاليِ. نتخاب شداستان مركزي اولين استان براي كاوش ا. كرد

بسياري از روستايياني كه از منظر . كه پذيرايِ اين طرح پژوهشي باشد به سرعت نمايان شد روستاييشناسايي  كارِ

مي به شمار نبخواهند روي آن وقت بگذارند ايشان ارزشمندي كه  دفهبا آنها مصاحبه شد، پژوهش دانش بومي 

چاره انديشي براي  موظف بهگي، را داز سوي ديگر، روستاها عموما مسئولين دولتي، از جمله وزارت جهاد سازن. آمد

 خود را بي نياز از تالش و از اين رو،مي دانستند بيت المال با صرف پول از محلِ مسايل روستاها و آنهم  حل

تا نوبت به گفتگو با كنش هاي نااميد كننده ادامه داشت اين وا .نوانديشي مي پنداشتند عمل و ، ابتكارمشاركتي

بله، ما حاضريم در پژوهشِ دانش بومي « :شهرستان محالت رسيد» پشتگدار«اهالي روستاي خورهه در منطقة 

و براي رونق بخشيدن به  كه با هم، براي حل مسايل خود مشاركت كنيمه ايم ما آماد ،بله... منطقه همكاري كنيم

، خورهه مثبت اهاليِ پاسخاين  و »...محلي استفاده كنيم امكاناتتوانمندي ها و ستا از دانش بومي و ديگر اقتصاد رو

                                  . بدل كرد كشور »ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي« نخستين زادگاهبه خورهه را دهستانِ 

تابلوي  اهالي، اجتماعي و پژوهشيِ هايِ تالشآغاز از ال متر از يكسكگذشت پس از ، 1377 سال اسفندماهدر 

اين خانه با گردآوري كمك هاي مالي . باال رفتبر سردر يكي از خانه هاي روستا » دانش بوميايستگاه تحقيقاتي «

مراسم افتتاح رسمي اين مركز تحقيقاتيِ در . ه بودهة ساكن در تهران خريداري شداهالي روستا و مهاجران خور

اني از جميع خانواده هاي بزرگ خورهه، چندي از مهاجران ساكن در تهران و نمايندگاسفندماه،  20دمي در مر

يكي از جوانان روستا، . حضور داشتنداز شهرستان، استان و پايتخت جهاد سازندگي وزارت تعدادي از مسئولين 

               :تنگاش اح را بدينصورتاحساسات اهالي در روز افتتخانم فاطمه موسوي، 

برايت بگويم كه در روستايي زندگي مي كنم به وسعت عشق، يارانش صميمي، جويبارانش «

همة مردم مشغول كار خود بودند هر كس آنچه از دانش به كالس و ... روان و آسمانش آبي

تجربه آموخته بود تنها خود بهره برداري مي كرد و بسياري از كارهاي سنتي به علت ارج 

براي احياي آنچه از ياد برده . هادن يا بي اهميت جلوه دادن در حال ركود و خاموشي بودنن

يم و نيز براي دست يافتن به تازه ها، پس از نشست هاي پياپي تصميم گرفته شد تا دبو

 . آيدكانوني تشكيل گردد تا در آن تجربة گذشته در دست نسل جوان در بناي آينده به كار 

                                                                                   
. پنبهتخم جداسازي پنبه از  براي، »چرخچه«  

خورههدانش بومي موزة ايستگاه تحقيقاتي   
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تمام دست هاي قلمزن، كشاورز، و دست هاي ديگر به كار . بدين سان، هر كس كه دل مهرباني داشت قدم جلو گذاشت

ا يادآور شيوه ها و رسوم ديرين از زير ويرانه هاي ده بيرون كشيده شد ت... افتادند، چرخچه ها و چن ها، كلوم ها و كوزه ها

. زودتر از آنچه مي پنداشتيم يكي از ده ها خانة خالي روستا انتخاب و خريداري شد. گام بعد تهيه مكان مناسب بود. باشد

و سپس، نشان آنهمه . وتر، با سليقه اي موزون كنار هم قرار گرفتنديهمه چيز، از ابزار كهن تا كتابخانة ده و يك كامپ

 »خانة ترويج و ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«ري بر سر درِ خانه اي كه سال ها متروك مانده بود باال رفت و اينچنين همكا

رسيد و ما اسفند بر آتش ريختيم، كوچه ها  سر] 1377[اسفند  20روز . شده دهستان خورهه زاد

رديم و كبوتر آزادي گل هاي مهرباني بر سر ميهمانان پرپر ك. را آب پاشيديم و آذين بستيم

                                                            .پرانديم و قفل از در خانة اميدمان گشوديم

                                       

سرحد ديگر  چرا كه حاال ،آنچه قبال كهنه و عقب مانده به نظر مي آمد حال گنجي تازه يافته مي نمايديعني دانش بومي، 

كاوش در استعدادهاي نهفته را كه  حال باورِ. مقصودمان يافتن و دلخوش بودن به فرهنگ شهر يا كشوري دور دست نيست

شايد كه ازاين رهگذر، روستايي كوچك و زيبا را به اوج بودن و حضور ... هرگز طعم رويش را نچشيده است را يافته ايم

                                                                                                                                            ».برسانيم

مسئوليت كليه » هيئت امناي خانة ترويج و ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«با افتتاح ايستگاه تحقيقاتي مردم، 

جديد  ، اما پيشنهادات و ايده ها براي اجراي طرح هايِگرفتبر عهده اقدامات پژوهشي، عمراني، آموزشي و غيره را 

مي شد و توسط افراد ذينفع مورد بررسي و چاره جويي قرار مي از سوي اهالي مطرح  ، غالباًروستا مسائلحل  جهت

تحقيقات و  مركزتهران و نماينده اي از  ، مهاجران خورهة ساكنِمحل نمايندگاني از اهاليشامل  هيئت امنا. گرفت

هيئت «در ارتباطي تنگاتنگ با اين گروه، تشكل ديگري به نام . بودبررسي مسايل روستايي جهاد سازندگي 

از طريق ارائه راه حل هاي محلي از خورهه و روستاهاي اطراف شكل گرفت كه  متشكل از خبرگانِ» مشاوران فني

                                          . اثر گذار بود ايستگاه در فعاليت هاي ،بومي و آموزشِ مهارت هاي الزم به جوانان

اولين سطور اين . شدگشوده ، دفترچة يادبودي براي يادداشت هاي بازديد كنندگان ايستگاه افتتاح همزمان با

 كه است ، آقاي دكتر محمد حسين عماديدفترچه به قلم معاون ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي

آغازين اين و حمايت مسئولين جهاد سازندگيِ منطقه در ماه هاي تالش هاي برجستة اهالي  عميقا تحت تأثير

                                                                                                       :قرار گرفته بود تالش مجاهدانه

منطقه شروع  دولتيِ ا همت اهالي گرامي خورهه و همة خورهه اي هاي ايران وكليه كارگزارانِاميدوارم كه اين حركت كه ب«

ناموفق مديريت يك سويه و آمرانه در مديريت روستاها باشد و از سوي ديگر نقطة شروعي  بشده بتواند نقطة ختمي بر تجار

                                    »...براي ايراني آباد و آزادبين مردم و دولت اسالمي  ،اي دو سويه، انساني و تعاملي براي رابطه

                  

ههخور محصول ،»دالور«روغن حيوانيِ   
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 دانش بومي، راهي مؤثر و كاربردي براي آموختن علم و مهارت

با مهندسيِ معجزه آساي ساخت گنبد و  خورهه به طور عملي كارآموزان معماري سنتي در ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي

را براي اجراي سقف سازه ها ) يا تير چوبي(ايشان فرا گرفتند كه با اين علم مي توان نياز به تيرآهن . طاق آشنا شدند

در عصري كه گراني منابع و تخريب زيست محيطيِ ناشي از . ارزان تر را امكانپذير كرد و ساخت و ساز ميان برد كامال از

و الوار براي ساخت مسكن و ديگر سازه ها  آهن آالتاستخراج معادن و قطعِ جنگل ها حكم مي كند كه از مصرف 

                ؟ايران عماري سنتيپرهيز شود، چه علمي مناسب تر و پيشرفته تر از مهندسيِ فرم هاي مقاوم و هوشمندانة م

 ساخت»طپختايستگاه تحقيقاتي دانش بومي خورهه همچنين فرصتي براي مهارت آموزي و انگيختنِ تعدادي از » م

ساخت تنور به دست يكي از خبرگان سنتيِ . جوانان خورهه به كسب درآمد از طريق پخت نان سنتي به وجود آورد

آن، تقاضا براي نانِ با كيفيت عاري از جوش شيرين را در روستا و در بين مهاجران  روستا و پخت نان مرغوب در

نان «اين بازار جديد و رو به رشد به افتتاح دو نانوايي براي پخت . خورهة ساكن در شهرهاي دور و نزديك افزايش داد

                                                                                                                    .انجاميددر روستا » سنتي

 

 شادروان رحيمة بربرزاده، تنورساز خورهه و عضو هيئت فني ايستگاه
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مولد و درآمد  توليد اقتصاديِتشكل سازي در بين اهالي براي حل مسايل،  دركمتر از يكسال تالش بدينصورت، با 

خبرگان و فعاالن اقتصادي و ه، شناسايي ذخاير ژنتيكي منطق جهتتحقيقات ميداني در  و مبتني بر دانش بومي زا

 نداستعداد مغفول ماندة موجود در روستا را براي اهالي و براي مسئولين آشكار سازرهبران محلي خورهه توانستند 

                                                          .دنبيشتر نسبت به آينده اميدوار ساز و ايشان را با همدلي و همگاميِ

 دانش ها روستايي كه اهالي آن با تمركز بر ، درونزاي خورههاقتصاديِ خبر تحوالت

خود و بدون تعصب نسبت به دانش كهن، مسايل خود را حل مي و امكانات محلي 

طنين  كشور به سرعت در شبكه ترويج جهاد سازندگي و جامعة دانشگاهيِكنند، 

از خورهه  از استان هاي مختلف گروه هاي متعددي از تيم هاي ترويج. شد انداز

بازديدكنندگاني از . اين تحوالت را به چشم خود ببينند راستي بازديد كردند تا

و » اي پي او/ سازمان بهره وري آسيايي «سازمان هاي بين المللي، مثل 

و براي گفتگوي  نيز راه خود را به اين روستا پيدا كردند» فائو/  سازمان ملل متحد سازمان خواربار و كشاورزي«

گردشگري حتي گروه هاي . ساختندايشان رنج سفر را بر خود هموار » راز موفقيت«حضوري با اهالي و پي بردن به 

با تالشِ بي نظير اهاليِ آشنا مي مي آمدند و به طور اتفاقي روستا كوهنوردي كه براي تفريح به كوه هاي اطراف و 

در مورد آنچه در ايستگاه و در سطح روستا ري در بيان احساسات خود شدند، بر خود الزم مي ديدند كه چند سط

    :سطور زير نمونه اي از اين يادگاري هاست. به يادگار بگذارندمشاهده كردند 

در جستجوي اطالعاتي دربارة كوه هاي اطراف خورهه، كه از لحاظ آموزش فني و «

و كوهياران، عباس حسيني،  توسعة ورزش كوهنوردي با اهميت اند به اتفاق دوستان

آنچه در اينجا ديديم . مهدي سطاني و هادي سلطاني، از تهران به خورهه آمديم

ديديم كه چگونه انسان هايي خدمتگذار، بدون هرگونه . را شگفت زده كرد همة ما

با ديدن اين تحوالت . اندتظاهر و ادعا، دست به دست هم داده اند و در راه سازندگي واقعي و توسعه پايدار كمر همت بسته 

راستين همين هاست  زياده نمي گوييم كه كوهنوردان واقعي و كوهنورديِ. در اين روستا، خود و ورزشمان را فراموش كرديم

» .اين افتخاري است كه با صعود به هيچ قلة بلندي قابل قياس نيست. كه انسان در راه آرمان و هدفي بزرگ، كوشا باشد

                                                                                                                                    بهمن شهوندي 

» .باشد براي آينده و آشتي علم نياكان و علم جديداي به اميد خدا پايه . كه همت مردم شريف خورهه ستودني است اواقع«

                                                                                                                                      خديجة رضوي

 كمپوست خورهه،
 بهترين كود براي گياهان آپارتماني

، محصول خورهه»زره پوش«دستكش اسكيِ   
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حاصلِ حركت در مسير توسعة اجتماعي  ي كهتجربة گرانقدر«

جالب بود و به عنوان  بسيار ] برايم[است،  در دهستان خورهه

مشاركت . دگي در ذهنم جاي گرفتيكي از روزهاي پرثمر زن

مردم از طريق بكارگيري قدرت اجتماعي رهبرانِ با نفوذ محلي 

در راستاي نيازهاي واقعي مردم از جمله عناصر مهم در موفقيت 

خراشاديزاده  غالمرضا» .و جهت دار شدنِ اين حركت بوده است

                         )رييس ادارة ترويج جهاد سازندگي خراسان(

دورة كارشناسي ارشد توسعه روستايي  به اتفاق دانشجويانِ«

به [. دانشگاه صنعتي اصفهان از خورهه بازديد به عمل آورديم

از اقدامات و عزم عزيزان در ارتقاي كيفيت ] عنوان يك هموطن

زيستگاه هاي روستايي و اهميت بخشيدن به تجارب روستاييان 

                         )  انشگاهاستاد د( خاتون آبادي» .سپاسگزارم

سفر به خورهه نيز . سفر به ايران مرا عميقا تحت تأثير قرار داد«

 »فرآيند تسهيلگري«مي خواهم در مورد . ودببرايم بسيار جالب 

من و آقاي موناكاتا، مسئولِ . و كار با اهالي محل بيشتر بدانم

سعه همه فعاليت هاي سازمان بهره وري آسيايي در زمينة تو

جانبة محلي، قصد داريم توسعه محلي خورهه را به عنوان يكي 

از نمونه هاي موفق در كار توسعه با مردم در محافل برنامه ريزي 

ضمنا از ميهمان نوازي . و توسعه روستايي ژاپن مطرح كنيم

استاد ( ساتوشي هوشينو» .اهالي خورهه بسيار سپاسگزارم

                           )ياما، ژاپنتوسعه كشاورزي از دانشگاه اوكا

          

مردم خورهه با استفاده از كمترين منابع و امكانات، موفقيت «

تالش ها و دستاوردهاي . هاي چشمگيري به دست آورده اند

حاصله، حاوي درس ها و تجارب خوبي در زمنية ترويج 

ز اميدوارم كه ادارات ترويج در شهرستان ها ا. مشاركتي است

كارشناس ( كليم قمر» .اين تجارب ارزشمند بهره برداري كنند

                                         )ارشد فائو، سازمان ملل متحد

        

آيا احياي دانش بومي يعني محروميت از فناوري 

 هاي جديد؟ 

 -خبرنامة علمي ،»دانش بومي و توسعه« گاهنامة

پژوهشيِ ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي خورهه، 

توسط گروه واژه پردازان ايستگاه، متشكل از جوانانِ 

اين . عالقمند به كار با رايانه، تايپ شددختر و پسرِ 

يانه، از ابتدايي تا جوانان، آموزش مهارت كار با را

دانش «خبرنامة . در ايستگاه آموختندرا پيشرفته، 

به كليه دانشگاه هاي سراسري و » بومي و توسعه

ادارات مرتبط با كشاورزي و توسعه روستايي ارسال 

چاره ها و چالش : دانش بومي و توسعه پايدار«. شد

نيز از جمله آثار پژوهشي است كه با كمك اين » ها

ي چاپ و نشر توسط مركز تحقيقات و گروه برا

بررسي مسايل روستايي جهاد سازندگي آماده 

از طريق آموختن مهارت هاي تحريري و . گرديد

ارتباطي با رايانه، اين جوانان، بدون حسرت، 

محروميت يا تعصب، تجربه كردند كه دانايي و 

پيشرفت صرفا به داشتن (و تفاخر به) ماشين هاي 

 اخالقي و هدفمند جديد نيست بلكه به كاربست

آنها براي نفع رساني به كل جامعه و ساختن آينده 

                                  .اي سالم و پايدار است
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   . نيز روزي به يادماندني شد ،سعيدي كيا محمد براي اهالي، روز بازديد وزير جهاد سازندگي، جناب آقاي مهندس
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 حكمت بومي

خبرگان  ز، اشادروان فضل اهللا نصيري، فرزند خليل

ارتوپديِ سنتي را از پدربزرگ  دانشِ، دهستان خورهه

سالگي به مداواي بيماري  13از  و خود آموخته بود

به رغم . اشتغال داشتل هاي استخوان و مفاص

به طب سنتي، به طور متوسط تبليغات منفي نسبت 

براي معالجه از استان هاي  بيمار 90بيش از ماهانه 

غرب و مركزيِ كشور به اين ارتوپد پرآوازة سنتي 

، به علت او بسياري از بيماران. رجوع مي كردند

شدت جراحات، قبال از سوي پزشكان جواب شده 

به ديسك كمر، انواع ن او شامل مبتاليان بيمارا. بودند

شكستگي ها از جمله شكستگي جناغ سينه و لگن، 

سياتيك، ساييدگي استخوان ها و مفاصل، آرتروز، 

. ندپاكوتاهي اطفال و نوزادان و بي حسي اعضاء بود

آقاي نصيري و كمك به  دانش بوميِبراي حمايت از 

حقيقاتي پزشكان، ايستگاه ت انتقال آن به نسل جديد

دانش بومي خورهه دورة كارآموزي ويژه اي براي 

همچنين . پزشكان و دانشجويان ارتوپدي طراحي كرد

به منظور تسهيل دريافت خدمات درماني توسط 

بيماران، امكانات الزم جهت معاينه و درمان، حداقل 

                 .يك روز در هفته، در ايستگاه فراهم شد

 

 

 گروه بافندگان سفارشيِ فرش

امروزه هنر فرش را بايد در موزه ها جست چرا كه در بازار، 

آنچه اين دو را از . يافت مي شود تجاري هاي فقط فرش

با ذوق  بافندگاناي اصيل و ههم متمايز مي سازد، نقشه 

با هدف اتحاد » گروه بافندگان سفارشي فرش«تشكلِ . است

 اين دو عامل براي خلق آثار هنري فرش به وجود آمد. نبود

دسترس به نقشه هاي اصيل و گرانيِ ملزومات اولية 

از جمله عوامل دلسرديِ ) و خامهچله، چله كشي (بافندگي 

با هدف رفع اين موانع در خورهه، . هنرمندان بافنده است

در ) 1ساروق درجة (تعدادي از نقشه هاي قديمي منطقه 

در حفظ رنگ هاي خاص  يزيرزمين ها يافت شد و با دقت

همزمان، فرصت مشاركت در تامين . اصيل، ترميم گرديد

با اين تفاهم كه  ،فراهم گرديدسرماية اوليه توسط خريداران 

مابقيِ قيمت قالي، پس از تكميل بافت و تحويل كار، 

در اين سيستمِ مشاركتيِ حمايت از هنر . پرداخت گردد

فرش، ارتباط مستقيم هنرمند و هنردوست بدون دخالت 

واسطه ها، باعث دلگرمي بافندگان و رضايت خاطر بيشتر 

                            .       استدوستدارانِ فرش دستباف 
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ز جلسة هفتگي با معاونين خود را، ايشان در آن رو

پس از بازديد از طرح هاي خورهه و مالقات با 

. فعاالن محلي، در ايستگاه تحقيقاتي برگزار كردند

) 1379ارديبهشت  4(روز سطور زير از مشاهدات آن 

در دفترچة يادبود ايستگاه تحقيقاتي دانش ان ايش

                      :بومي خورهه به يادگار باقي است

سالم به مردم عزيز خورهه، سالم به طراحان طرح «

خورهه، سالم بر مجريان طرح خورهه، كه در اين 

مردم ساالري به نمايش گذاشته شده  طرح، بركت

باور مردم، كار با مردم، كار با مفاهمه و تبادل . است

اميد است كه  اين حركت كه در روش . دانش با مردم

در سياست هاي مقام معظم  وجود داشت و) ره(امام 

رهبري جاري و در سياست هاي رييس جمهور محترم 

متبلور است تداوم يابد و در همة حركت هاي بعدي 

ما، بعد از توكل به خداوند متعال، مردم، محور كار قرار 

                                                          ».گيرند

فعاالنِ ايستگاه  تنيدةبه هم و  متنوع تالش هايِ

 را مي توان تحقيقاتي دانش بومي دهستان خورهه

به طور كلي، به سه دسته  تقسيم كرد: پژوهشي، 

اقتصادي و آموزشي/اطالع رساني. تصاوير ارائه شده 

نمونه هايي اين  حاضر تنها گزارشِ در حاشية

 ويرهايِتصبا اين وصف،  .را نشان مي دهد تالش ها

ظاهرِ دستاوردهايِ خورهه را در  رارائه شده بيشت

نيست  شكي. نمايان مي سازد مورد نظربازة زمانيِ 

. دستاوردها، چشمگير و تحسين برانگيزندكه اين 

داراي باطني است،  ظاهرياز آنجاييكه هر  اما

، معني ندبه آن دست يافت خورههاهالي باطن آنچه 

جهانِ است كه درك اهميت آن در  يژرف و آگاهيِ

و  گرددآشكار مي  از روز پيش بيشترهر روز وز، امر

 بوي خوش نان كجاست؟

در گذشته براي معطر كردن و بهبود كيفيت و غذاييت نان، از آرد 

گندم ريحاني از . كردندگندم ريحاني به آرد نانوايي اضافه مي 

گندم ريحاني در . بذرهاي اصيل مناطق مركزي و غرب ايران است

كاه قابليت توليد يعني (برابر آفات مقاوم، داراي ساقه اي بلندتر 

در زماني كه با كمبود شديد آب . و نيازمند به آبِ كمتر است) بيشتر

ي از روبروييم و هزينه هاي مرتبط با نهاده هاي شيميايي بسيار

كشاورزان را وامدار كرده است، كشت محصوالت اصيل و بومي 

چون گندم ريحاني و پرهيز از گونه هاي اصالح شده عين عقالنيت، 

قطع وابستگي به تجارت مقاومت و هوشياري و پيشرفت و الزمة 

                                                                   . جهاني است

رقابيِ آبياري، برخالف تبليغات بي اساس و غير علمي در روش غ

حمايت از آبياري تحت فشارِ باراني، از بهينه ترين راه هاي آبياري در 

مقي ريشه ها را تشويق و از كشاورزي است چرا كه غرقابي، رشد ع

كاه بيشتر و دانه هايِ درشت ترِ . تعداد نوبت هاي آبياري مي كاهد

در » بازده برتر«مقايسه با گندم اصالح شده، افسانة گندم ريحاني در 

.                                   كشاورزي شيميايي را در هم مي شكند  

  

 گندم ريحاني      گندم اصالح شده
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طرح هاي  در جهانِ امروز، مشابه. با گذشت زمان و در مكان هاي مختلف مي تواند تجليات متفاوتي به خود بگيرد

رخداد . كم نيستند، مي شودمديريت محلي و مشاركتيِ امور به دست مردم تاكيد بر در آن  كه ،خورهه خودجوشِ

اين حركت چشمگير و موفقيت آميز در گوشه و كنار جهان، ثابت مي كند كه مردم قادرند، بله مردم واقعاً قادرند، با 

دارايي هاي مشترك  ،به گونه اي برتر و مؤثرتراز روش هاي مشاركتي، انسجام اجتماعي و بهره گيريِ آگاهانه 

توسعة  از باال به پايينِ متمركزِ ريزيِ ت كنند و از شدت مسايلي كه برنامهسرزميني و فرهنگي خود را مديري

و متعهد در كشور ما، به بركت انقالب اسالمي و تالش هاي مخلصانة نهادي مردمي . بكاهند به وجود آوردهصنعتي 

مجاهدت كرد، بعد  ادر روستاهمردم چون جهاد سازندگي كه از سال هاي آغازين انقالب براي بهبود شرايط زندگي 

و انقالبي و توسط  مردميحتي اگر برنامه ريزي متمركزِ از باال به پايين با نيتي : اهي نمايان شدديگري از اين آگ

تصميم گيريِ تقليدي،  ناكارآمد و نامناسب اين سيستمِ مديران و نيروهاي مخلص انجام شود، به واسطة ماهيت

نظامِ وابستگي به سوي به  كشور بيشتردكفايي و خود اتكايي و سوق يافتنِ هر چه خوتضعيف  چيزي جزنتيجة كار 

                                         . خواهد بودو آسيب پذيري در برابر سياست هايِ خصمانة خارجي نتجارت جهاني 

و اثرگذارِ آينده نگرِ جوامع كوچك اما بصير، خالق، س پيام ماندگارِ اهاليِ سخت كوشِ روستاي خورهه و ديگر پ

جهان، هر يك به اندازه و در حد توان و امكانات خود، لزوم مقاومت در برابر آسيب هاي توسعه با نقش آفرينيِ 

† با ابتكار عمل، مشاركت فكري و عملي و پشتكار، اهالي اين جوامع  مبتكرانة مردم در ادارة امور محلي خود است.

كشور خود و در ديگر  براي مردم دري و عمران محلي، فرصت يافته اند كه الگوهايي الهام بخش و كارآمد براي آبادان

 بحران هاي عديدة توسعه كه از درونِنقش آفرين  محليِ اين جوامعِتعداد  افزايشِ. به وجود آورند ،نقاط جهان

پرهزينه و ، كه آينده متعلق به كالن شهرهاي آلودهگذارد ، شكي باقي نمي بيرون آمده اندصنعتي و متمركزِ امروز 

مثل (هاي بين المللي سازمان پيشنهاديِ از برنامه هايِ  تقليدي كالنِ ، توليد انبوه صنعتي، و سياست هايِطرپرخ

با ست كه يي او خوداتكا نوانديش منسجم، جوامع محليِ ، بلكه از آنِنيست )متحد و بانك جهاني مللسازمان 

بي  اماكارآمد و فناوري هايِ  دانش كهنِ هايِبهترين  از جمله -امكانات موجود  بهره گيري ازگشودگيِ ذهن و 

       .ترسيم مي كنندبا خالقيت و شجاعت به سوي آينده را نقشة راه جامعة محلي و ملي خود   -  عصر حاضر ضرر

                                                           

† :بنگريد بهبراي معرفي تعداد بيشتري از اين جوامعِ محليِ شهري و روستايي  
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart_casestudies2.htm      محليهمه جانبة توسعه  موفقِ نمونه هايِ

http://www.transitiontowns.org        شهرهاي در حال گذار«محله هاي سالم در«  
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از  تنصدها پيامي است كه همان دقيقا و اين 

ي، روستايي و دولتي، دانشگاه گانِبازديدكنند

بومي خورهه  ايستگاه تحقيقاتي دانش ةمتفرق

نتشارِ اهمين پيام از طريق . كردنددريافت 

به تمامي دانشگاه » خبرنامه دانش بومي و توسعه«

ها و  ادارات ترويج در مراكز استان ،سراسريهاي 

دستگاه هاي اجرايي مرتبط با توسعه روستايي 

تا از آن زمان پيام خورهه  عالوه بر اين،. ارسال شد

ارگاه تسهيلگري براي ك« از طريق برگزاريِكنون 

به طور مستقيم به رهبران و » حل مسايل محلي

رساندهروستاي كشور  200 حداقل فعاالنِ زن و مرد 

ادارات ترويج استان ها،  با همكاريِ ه است؛شد

 به تسهيلگري هاي شركت در كارگاه ينِداوطلب

مي مراكز استان يا شهرستان هاي بزرگ دعوت 

راز «ساعته با  20ارگاه شركت در اين كتا با  وندش

                            .گردندخورهه آشنا » موفقيت

پس مي توان به جرأت گفت كه اگر امروز رسانه   

هايي از واژه و بدون اكراه با خيال راحت قادرند ها 

، يا با كمي رنگ »محلي«، »سنتي« ،»بومي«چون 

 ند واستفاده كن ،»اُرگانيك«از واژة ، خارجي و لعابِ

از تنوع و كيفيت  بازار محصوالت غذايي كشور اگر

تعداد پرشماري از  اگرباالتري برخوردار است و 

محلِ  ،مشاغل خانگي و واحدهاي توليدي كوچك

شده است،  بسياري يِكسب درآمد براي خانواده ها

 بزرگاز اين تحول  بخش قابل توجهي مسلماً

اهالي  به واسطة پيامي است كهفرهنگي و اقتصادي 

و ديگر جوامع كوچك اما كهن روستاي خورهه 

: ندپيام آور آن بوده امبتكر و پرتالش جهان 

 شركت كنندگان در كارگاه هاي تسهيلگري چه مي گويند؟ 

 

روش مؤثرِ فعاالن روستاي خورهه در تشكل سازي براي نوانديشي و 
 هب موسوم. آموزشي تدوين گرديد يهمكاري در حل مسايل، در قالب كارگاه

اي توانمندسازيِ رهبران و ، اين روش بر»تسهيلگري براي حل مسايل محلي«
تا . كشور ارائه مي گردد شهريِ فعاالن اجتماعي در ديگر روستاها و محله هايِ

ادارات ترويج و ديگر دستگاه هاي دولتيِ مرتبط با روستاهاي  كنون، به دعوت
روستاي  200 حداقل ، به»تسهيلگري براي حل مسايل محلي« آموزشِكشور، 

كشور رسانده شده است. اين كارگاه 20 ساعتي، براي بهره برداري سازمان هاي 
مردم نهاد و روحانيون اعزامي به روستاها نيز از طريق سايت اطالع رساني «در 

شرح  محتوايِ كارگاهبه اختصار، . مهياست» خدمت اصالح الگوي مصرف
فعاالن . :حل مسايل است خالقيت دركشف اهالي خورهه در چگونگيِ 

خود پي بردند كه با بررسيِ همزمانِ  با تكرار روشِ خورههايستگاه تحقيقاتي 
مسايل محلي، امكانات موجود (از جمله دانش بومي) و فرصت هاي بازار 

و پايداري طراحي  مؤثرمي توان سيستم هايِ ) مسايل و نيازهاي ديگران يعني(
ن كرد عمليمسايل و ملزومات  راه حلِ ايشان پي بردند كه ديگر، بيانبه . كرد

 هاآشكار كردن آن الزم براي شرط ليآنها در درون شرايط موجود پنهان است و
گردهم آمدن افراد همدل (داراي انگيزة و منافع مشابه) و تالشِ پيگير است.   

           
 گلچيني از نظرات هنرجويان در انتهاي كارگاه آموزشيِ تسهيلگري:

الس هاي آموزشي بود كه تا كنون در آن يكي از بهترين و مفيدترين كارگاه ها و ك -
.شركت كرده ام  

شركت در اين كارگاه را به ديگران توصيه مي كنم چون در پايان دوره معني واقعي  -
.مديريت در روستا را درك خواهند كرد  

و [ برگزاري چنين كارگاه هايي است كه موجب باال بردن سطح آگاهي دهياران -
.د عملكرد ايشان مي شودو بهبو ]ديگر فعاالن روستا  

به اطالعات قابل توجهي دست پيدا كرديم و تجربيات گرانقدري از استاد و ديگر  -
.دهياران آموختيم  

.اميدوارم كه اين كارگاه ها به طور مداوم برگزار شود -  
به زندگي شخصي انسان هم كمك مي  ،فنون تسهيلگري عالوه بر كمك به دهياري -

. كند  

سودمند بود و اين كارگاه به صورت دو سويه بود و متكلم وحده  بسيار خوب و -
.نداشتيم  

مديريت مشاركتي، كسب شناخت كامل از روستا، ارزش دانش بومي و نوآوري در  -
.حل مسايل براي من جالب ترين نكات اين كارگاه بود  

. »كار نشد ندارد«ياد گرفتم كه واقعا  -  
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سالمت جامعه و محيط زيست و امنيت اقتصادي كشورها در گرو خالقيت و تالش مردمان محلي آن است كه با 

انسجام، خودباوري و اخالقِ سازنده، مديريت مشاركتيِ منابع سرزميني خود را به دست گيرند و از اين طريق در 

مسير دستيابي به خودكفايي و خوداتكاييِ ملي خود نقش آفريني كنند.                                                     

         

 هايالگوخلقِ  جهتبسترسازي در موفقيت اين جامعه محلي در فرد فرد اهالي خورهه، هريك به شيوه خود، 

. داشته اندمشاركت  ،براي رفع مسايل محليِ امروزو ديگر امكانات موجود هره گيري از دانش بومي مبتكرانه در ب

اسماعيلي، احمدي، : ايشان را گرامي مي داريم جمعيتالش  ،خورهه با نام بردن اسامي خانواده هايِدر پايان  پس

رحيمي، رضاپور، رضي، وري، راز، جعفري، جمشيدي، خدايي، دالتوكلي، بهرامي، بربرزاده، بختياري،  اميري،

مكانطلب، موسوي، مهرابي، محمد نبي، محمدي، غالمرضايي، كريمي، عبدالحسيني، زراعتكار، سليماني، شريفي، 

نه از قصور ايشان بلكه از كوتاهيِ حافظة  يقيناًاگر نام خانواده اي از قلم افتاده است  .مهرابي و هاشمي، هدايتي

                                                                                                                           .است نويسنده
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