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چکیده
اتنوبوتانی یک منبع اطالعاتی مهم برای جمعآوری دادهها در مورد دانش محلی گیاهان دارویی است .باتوجه
به متمایز بودن این دانش در مناطق مختلف جغرافیایی و نیز عدم وقت کافی جهت ثبت این دانش و همچنین
نابودی آن به علت مرگ کهنساالن محلی ،پرداختن به تدوین این دانش ،امری الزامی و اجتنابناپذیر است.
نبود یک سیستم منضبط و منسجم برای سازماندهی و نشر اطالعات ریشسفیدان و بزرگان محلی ،الزامی
برای اتخاذ رویکرد تفکر سیستمی در دانش اتنوبوتانی است .از این رو ،مدلسازی تفکر سیستمی در عمل
برای ترکیب با سایر علوم ضروری است و بر مشارکت افراد با هدف بهرهگیری از دانش تجربی و محلی آنها
میافزاید .هدف این مطالعه ،شفافسازی اهمیت تفکر سیستمی در علم اتنوبوتانی است و بیان نیازمندی به
مدلسازی سیستماتیک در مطالعات اتنوبوتانی است .تفکر سیستمی در زمینه اتنوبوتانی عالوه بر پیوند
میانرشتهای سیستمی علوم ،موجب حفظ محیط طبیعی ،قدمت ،صحت دانش بومی و نشر آثار ارزشمند
درمانی به دنیا و نیز توسعه پایدار در کنار توجه به نیازهای فردی خواهد شد.
واژگان کلیدی :پویاییشناسی سیستمی ،دانش تجربی ،اثرات متقابل ،سازگاری زیستی ،نوآوری.

مقدمه
از دید کارکردگرایان ،طبیعت با ایجاد بستری برای کنش ،زمینهساز فعالیتهای انسان همچون پژوهش است .از
آنجایی که طبیعت ،قانونمند و منظم است ،مسئولیت پذیری در حیطه طبیعت و محیطزیست از الزامات زندگی مدرن
و پیش قراول مواجهه با چالشهای اجتماعی – محیطزیستی کنونی است (خاتونی و کالهی .)1398 ،به همین علت
امروزه سعی بر این است نگاه به طبیعت با گذشته متفاوت باشد تا دیدگاه استثماری و بهرهکشی ،جای خود را به منطق
تفکر در قالب یک برنامه حساب شده جهت بهرهوری سیستماتیک ولی پایدار از طبیعت تغییر دهد (مهرنیا و حسینی،
.)1399
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طبیعت دارای گستره مستقل و خاصی میباشد که حتی بدون دخالت انسان ،بهتر کار میکند .جلوههای طبیعت
همچون جنگل ،مرتع و بیابان ،سیستمهای طبیعی هستند که خود متشکل از اجزاء و ذراتی است که به یکدیگر وابسته
بوده و ارتباط متقابل دارند (مختاری .)1395 ،از این رو تعامالت متعدد و پیچیده میان انسان و طبیعت میتواند موجب
اثرگذاری بر کارکردهای طبیعی شود (امیری و همکاران .)1399 ،پس یادگیری و تصمیمگیری در زیستگاهی با
پیچیدگیهای فزاینده ،نیازمند تفکر سیستمی است .بنابراین باید ،مرزهای جدیدی برای مدلهای ذهنی تعریف کرد
تا به درک درستی از ساختارهای پیچیده که سازنده رفتارهای طبیعی است ،دست یافت (مختاری.)1395 ،
ایران دارای پنج ناحیه آب و هوایی بوده و زادگاه بیش از  8000گونه گیاهی است .بسیاری از این گونههای گیاهی
دارای ارزش دارویی هستند و استفاده از آنها در بین ایرانیان و مکتب طب سنتی ایران شهرت بسیار داشته است (دیف
رخش و همکاران .)1393 ،از دیرباز مردمانی که در کوهپایهها ،دشتها و کوهها زندگی میکردند با خواص و اثرات
درمانی گیاهان آشنایی داشتند و داروی دردهای جسمانی را در گیاهان مییافتند (آزاد بخت و همکاران .)1395 ،دانش
محلی این مردمان حاصل قرنها آزمون و خطا در محیطهای طبیعی است و به علت شفاهی بودن و فقدان تفکر
سیستمی در معرض انحطاط است (حسینی و همکاران.)1398 ،
دانش اتنوبوتانی ( )Ethnobotanical Knowledgeبخشی از سرمایهی ملی هر قوم است (حسینی و همکاران،
 .)1398اتنوبوتانی یا همان گیاهمردمشناسی یا گیاهمردمنگاری ،شاخهای از دانش بومی بوده که به شناسایی نقش
گیاهان منطقه در دانش محلی میپردازد (رحیم فروزه و همکاران1395 ،آ) .مردمان بومی این دانش را بر اساس تجربه
و اقتباس با فرهنگهای محلی و محیطزیست درگذر زمان کسب کردهاند که برای ادامه بقا و حفظ منابع ژنتیکی از آن
استفاده میشود (صادقلو و عزیزی دمیرچیلو .)1394 ،از این رو برای ممانعت از مرگ طبیعت و اندوختههای ارزشمند
آن ،توجه به تفکر سیستمی در کنار دانش اتنوبوتانی میتواند به پایداری چنین دانشی و تلفیق آن با دانش مدرن کمک
نماید (رضوی .)1393 ،بنابراین دانش گیاهمردمشناسی ،گزینه ارزشمندی است که در کنار ابزارها ،زمان و روشهای
تفکر سیستمی میتواند در توسعه پایدار جوامع کارآمد باشد (شاه حسینی.)1393،
تفکر سیستمی ،موجب بهبود درک ما از ارتباط عملکردها میشود .به عبارت دیگر ،مشخصه منحصر بفرد یک
سیستم ،ارتباط و تعامل است و ویژگیهای اصلی یک سیستم از تعامل اجزاء حاصل شده نه از رفتار مستقل اجزاء در
یک سیستم .در واقع تفکر سیستمی در عرصه عمل ،طیفی از عملکردها را دربرمیگیرد که شامل مفهومی ()conceptual
تا فنی ( )technicalمیباشد و در ابتدای این طیف ،دیدگاه یا منظر سیستمی ( )systems viewpointجانمایی شده
است (مختاری .)1395 ،تفکر سیستمی با یاریگری از مدل پویاییشناسی سیستمی ،شبیهسازی محاسباتی است که
میتواند برای پرداختن به مسائل پیچیده اجتماعی -اقتصادی و محیطزیستی همچون دانش اتنوبوتانی مورد استفاده
قرار گیرد (لوسادا و همکاران.)2021 ،
دیدگاه سیستمی زمانی شکل میگیرد که بخواهید از درختان فراتر رفته و جنگل را تماشا کنید .در این صورت
به خوبی درک میکنید که به اندازه کافی عقب ایستادن به چه معناست؟ محو جزئیات شدن به چه شکل است؟ و این
دقیقا همان زمانی است که الگوی ارتباطها پدیدار میشود (مختاری .)1395 ،پس با توجه به جنبههای اجتماعی،
اقتصادی و محیطزیستی حاصله از دانش اتنوبوتانی که در سطح کالن ،به هم پیوسته و دائم در حال تغییر هستند،
درک اقدامات درحال انجام ،جهت رفع نیازهای جاری با رویکرد تفکر سیستمی از اهمیت ویژهای برخوردار است (هانتی
و همکاران .)2019 ،در این پژوهش جمعآوری دادهها و اطالعات با مشاهده و به صورت اسنادی (کتابخانهای) و بر مبنا
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تجزیه و تحلیل کیفی میباشد و سعی بر این است که با تمرکز بر اصل تفکر سیستمی ،بستر مطالعاتی جدیدی از نوع
دانش اتنوبوتانی جهت حفظ و ارائه سیاستهای بهبودی به جامعه پژوهشگران معرفی شود.
.1تفکر سیستمی و خلق مشترک دانش
تفکر سیستمی با کنجکاوی فارستر جهت فهم مشکالت جاری در یک فضای خاص سیستماتیک که دارای نوسانات
عجیبی بود متولد شد و در زمان کوتاهی با نظریهها ،کاربردها ترکیب و تاریخ پرفراز و نشیبی را از بعد عملی در تمام
علوم آغاز کرد .به دنبال این موضوع بسیاری از متخصصان حوزه تفکر سیستمی بر این باورند که رشتههای مرتبط با
مطالعات پویاییشناسی سیستمی دارای پارادایم خاصی از مدلسازی هستند و پیشفرضهای واحد و مشخصی دارند.
با این وجود می توان این نوع از تفکر را با رویکرد سنتی تلفیق کرد و دانش مشترک از جنس فلسفه مطالعات
پویاییشناسی سیستمی ،هستیشناسی سیستمی ،روششناسی سیستمی ،معرفتشناسی سیستمی ،ارزششناسی
سیستمی ،علتشناسی سیستمی ،منطقشناسی سیستمی و انسانشناسی سیستمی را خلق کرد (فرتوک زاده و
ذولفقاریان )1390 ،که هر کدام به نوعی وابسته به علوم خاص و رشتههای متنوعی هستند.
کشورهای فعال در حوزههای کاربردی ،توسعه ابزارها ،نرمافزارها ،روشها و نمودارها را جهت حل مسائل و مشکالت
محیطی و دارای نوسان ،مناسب دانستند و شیوههای گردآوری اطالعات و مدلسازی را در عمل از بعد تفکر سیستمی
برای ترکیب با سایر علوم ضروری میدانند همچنین بر مشارکت افراد با هدف بهرهگیری از دانش تجربی و محلی آنها
تاکید دارند (حاجی غالم سریزدی و همکاران .)1399 ،به همین علت گردآوری ،مستندسازی ،مدیریت دانش بومی و
نیز انتشار آن در منطقه ،یکی از راههای خلق مشترک دانش بوده که باعث ایجاد پیوندی قوی میان مفاهیم تجربی و
علوم فنی در یک فضای سیستمی منسجم خواهد شد (سعادتپور و همکاران.)1396 ،
تفکر سیستمی با ادعای شناخت ساختارهای اصلی تعیینکننده رفتارهای اقتصادی ،اجتماعی و فنی ،نظر محققان
حوزههای مختلف را به خود معطوف داشته است (سنگه و فارستر .)1980 ،برای نمونه از مطالعات پژوهشگرانی چون
آلن و پروسپری ( ،)2016که مسئله پایداری و امنیت غذایی را در سه کشور فرانسه ،اسپانیا و ایتالیا به شیوه
پویاییشناسی سیستمی مورد بحث قرار داده بودند ،مشخص شد که آنها توانستند عوامل مهمی را به علت تغییرات
اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی که منجر به آسیبپذیری و انعطافپذیری در سیستم امنیت غذایی میشود را به
طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند (امیری و همکاران .)1399 ،پس تفکر سیستمی ،با توجه به موقع به
کوچکترین تغییرات ،کمک میکند تا با تغییرات بزرگی که در راه هستند ،سازگار شوید (مختاری.)1395 ،
 .2اتنوبوتانی
امروزه مطالب زیادی در زمینه رشد و نمو گیاهان نوشته شده است ولی نخستین فردی که در این زمینه مطلبی
ارائه داد ارسطو بود .بعد از آن تئوفراستوس ،شاگرد وی که بعدها به پدر علم گیاهشناسی معروف شد ،درکتابی با نام
هیستوریا پالنتاروم 480 ،گیاه را ردهبندی کرد و استفاده از آنها را برای درمان توصیه نمود .همچنین بقراط یا
هیپوکرات ،بزرگترین پزشک جهان باستان ،از نحوه درمان با گیاهان ،آثار ارزشمندی را به یادگار گذاشت (قهرمان و
اخوت .)1383 ،در نظریه دیگری از لوسین گرینرد ،دانش بومی گیاهی ،دانشی سنتی و منحصر به فردی تعریف شده
است که پوششدهنده جنبههای مختلف زندگی شامل نگهداری و اداره محیط طبیعی است (رضوی .)1393 ،در نتیجه
3

با گذر زمان ،هارشبرگر گیاهشناس آمریکایی از این دانش بومی با عنوان اتنوبوتانی نام برد (سعادتپور و همکاران،
.)1396
واژه اتنوبوتانی ریشه در بوتانیا یعنی مطالعه گیاهان دارد .این واژه از ترکیب واژگانی چون ،اتنو به معنی مردم و
بوتانی به معنی گیاهشناسی به امانت گرفته شده است (معمری و همکاران .)1399 ،بوتانی به سهم خود از عالقه به
یافتن گیاهان دارویی نشات گرفته است و در شکلگیری ارتباط بین انسان و جمعیت گیاهان ،نقش خطیری داشته و
سازگاری زیستی و رفتاری را در انسان بهبود میبخشد .اتنوبوتانی ،متمرکز بر روی کاربردهای متنوع گیاهان از جمله،
غذا ،دارو است (آزادبخت و همکاران .)1395 ،لذا باتوجه به متمایز بودن این دانش در مناطق مختلف جغرافیایی ،عدم
وقت کافی جهت ثبت این دانش و همچنین نابودی آن به علت مرگ کهنساالن بومی ،پرداختن به آن امری الزامی و
اجتنابناپذیر است (حسینی و همکاران .)1398 ،ضربالمثلی آفریقایی هشدار میدهد که «با مرگ هر کهنسال،
کتابخانهای زنده از بین میرود».
طی سالیان گذشته ،مردم در مناطق کوهستانی و سردسیر به علت مشکالت مسیر و وجود شرایط سخت
آبوهوایی ،امکان مراجعه به مراکز درمانی را نداشتند و همین امر باعث وابستگی آنها به درمانهای سنتی و تجربی
به خصوص استفاده از گیاهان دارویی و نیز خلق سنتهای درمانی بینظیری در این مناطق شد .فرهنگ گیاهمردمشناسی
و همچنین ورود دانش اتنوبوتانی به حوزههای مطالعاتی ،زمینة مناسبی را جهت مطالعات اتنوبوتانیک و تحقیقات
بیشتر فراهم آورده است (چینسمبو و همکاران .)2011 ،از این رو ،اتنوبوتانی یک سرمایة اجتماعی است که مفهومی
بین رشتهای دارد اگرچه خاستگاه آن جامعهشناسی است اما از ورود این واژه به حوزههایی چون ،اقتصاد ،سیاست،
مدیریت ،روانشناسی و سایر حوزههای اجتماعی و اقتصادی سالها میگذرد (فغفوری آذر و همکاران.)1398 ،
اتنوبوتانی یک مطالعه چند نظامی است که ریشه اصلی آن را میتوان در گیاهشناسی جستجو کرد .مطالعه گیاهان
از مطالعات زیستشناسی که حاصل عالقهمندی به کشف گیاهان مبارز با بیماریها است آغاز شده است (رضوی،
 .)1393به این ترتیب اتنوبوتانی ،شناخت چند جانبه نقش گیاهان منطقه در دانش محیطزیستی جوامع محلی است.
اتنوبوتانی دارای شاخههایی همچون اکولوژی ،گیاهشناسی ،بیوشیمی ،داروشناسی ،سمشناسی ،تغذیه ،پزشکی،
کشاورزی ،جامعهشناسی ،مذهب ،زبانشناسی ،انسانشناسی ،باستانشناسی ،تاریخ (قریشی و بهاتی،)2008 ،
جانورشناسی ،بومشناسی ،اقلیم ،دامداری ،صنایع دستی ،عکاسی میدانی و شکستهبندی است .این مجموعه موارد مبین
یک ارتباط میانرشتهای و حتی فرارشتهای قوی بوده و شکل دهنده تفکر سیستمی از نوع چند رشتهای میباشد.
دانش اتنوبوتانی مردم بومی و محلی ،یک منبع اطالعاتی بسیار مهم برای جمعآوری دادهها در مورد گیاهان
منطقه است مخصوصا گیاهانی که از نوع درمانی و دارویی هستند .بدین ترتیب ،مطالعه این دانش ضمن آشنایی با افراد
آگاه و کسب اطالعات در مورد اقلیم ،موجب برقراری ارتباط با شغلهای مرتبط محلی نیز میشود (دلفان و همکاران،
 .)1398دانش اتنوبوتانی منبع غنی برای درمان بیماریها است و نیز نتایج حاصل از مطالعات آن ،نقش شایانی در
اشتغالزایی دارد (وفادار و طغرانگار .)1399 ،در این راستا عالقهمندان با بهرهگیری از دانش اتنوبوتانی میتوانند موجب
ثبت و استفاده از خاصیت گیاهان منطقه شده و همچنین سبب توسعه دانش محلی و حفاظت گیاهان شوند (طباطبایی
و همکاران.)1398 ،
محققانی نظیر جریک در سال  ،2006اتنوبوتانی را جزئی از اتنواکولوژی به شمار میآورند و از نظر او اتنواکولوژی
مطالعهای میانرشتهای از نوع پویا میان محیط ،انسان ،گیاهان و جانوران یک منطقه است .اما به عقیده محققان دیگر
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مانند قریشی و غفران ( ،)2007اتنوبوتانی دانشی مستقل بوده که دربرگیرنده شناخت چند جانبه گیاهان یک منطقه
خاص در دانش محیطزیستی اقوام بومی است .همچنین مارتین ( )1995نیز ،اتنوبوتانی را بخشی از اکولوژی انسانی
میداند که بیانگر شیوه مواجهه انسان با گیاهان است .از نظر وی اکولوژی انسانی یعنی مطالعه کنشهای متقابل میان
انسان و محیط اطرافش است که شامل مواردی چون ،قومشناسی ،قوم زیستشناسی و قوم جانورشناسی میباشد (فروزه
و همکاران1395 ،ب) .درنهایت مطالعات اتنوبوتانی پتانسیل تشکیل یک سیستم میانرشتهای پویا را در خود جای
داده و نیازمند نوع خاصی از تفکر از جنس سیستمی است.
دانش اتنوبوتانی ،اطالعات سنتی را تحلیل کرده تا ارزش محلی این دادههای تجربی را جهت استفاده منطقی از
منابع و حفاظت از اطالعات فرهنگی و تنوع زیستی به شکلی موثر ارائه دهد (دلفان و همکاران .)1398 ،بدین ترتیب
در یک مطالعه اتنوبوتانیک ،پژوهشگر بعد از مراجعه به منطقه و بررسی اولیه مواردی مانند ،فرهنگ افراد محلی ،ساکنان
قدیمی ،آشنایی با منطقه و مطلعان با تجربه ،در جریان دانستههای افراد بومی حول کارکردهای مختلف و پیچیده
گیاهان نظیر مصارف غذایی ،دارویی ،رنگرزی و صنایع دستی قرار میگیرد و اطالعات شفاهی ،بعضا رو به زوال را به
صورت مستند ،جمعآوری میکند (سعادتپور و همکاران.)1396 ،
 .3تفکر سیستمی و پیچیدگی دانش اتنوبوتانی
بررسی پیچیدگی دانش اتنوبوتانی مبین ارتباط فرهنگ مردم و گیاهان دارویی است که جزو حائز اهمیتترین
زمینههای مطالعاتی بوده و بعضی از کشورهای مطرح دنیا از نتایج حاصل از این پژوهشها برای بهینهسازی و ساخت
داروهای جدید با هدف توسعه پایدار استفاده میکنند (کیانی فر و همکاران .)1398 ،در این راستا مطالعات اتنوبوتانی
با مشکالتی از قبیل زبان ،راویان محلی ،گویش ،منطقه ،محیط ،دانش گیاهشناسی (فرهادی ،)1384 ،هدف از مصرف
گیاهان دارویی ،آشنایی با گیاهان ،و نوع مصرف گیاهان روبهرو هستند .به دنبال این موضوع ،باتوجه به مواردی همچون
کم سواد بودن مردم بومی ،عدم اطالع از زمان صحیح برداشت ،و عدم اطالع از مواد موثره ،اقدام به جمعآوری ناپایدار
گیاهان میکنند .برای نمونه زمانی که گیاه را با ریشه برداشت میکنند منجر به مثال کاهش کمی و کیفی مواد موثره
و از بین رفتن ذخایر ژنتیکی در درازمدت میشوند (یانگ و همکاران .)2018 ،در واقع این تنها بخش کوچکی از
پیچیدگی و مشکالت دانش اتنوبوتانی است.
سیستم پیچیده ،سیستمی است که میان عناصر متفاوت آن برهمکنشهای چندگانهای وجود دارد .به دنبال این
امر و نیز با توجه به کاربرد سیستم داینامیک در حل مسائل مختلف ،استرمن برای به کارگیری تفکر سیستمی با هدف
پذیرش منطقی مسائل ،پنج روش کلی را مطرح کرد که شامل .1 ،بیان مسئله  .2بیان متغیرهای کلیدی و روابط علی
و معلولی میان متغیرها  .3وضعیت متغیرهای نرخ و حالت و نیز طراحی نمودار پویاییشناسی سیستمی  .4شبیهسازی
و اعتبارسنجی الگو  .5ارزیابی سیاستها و ارائه راهکارهای بهبودی (استرمن .)1390 ،در واقع تفکر سیستمی هنر
نادیده گرفتن پیچیدگیها نیست بلکه روشی برای سازماندهی پیچیدگیها در قالب انسجام است .در نتیجه نقش تفکر
سیستمی ،وضوح بیشتر ساختارهای بنیادین ایجادکننده دگرگونیها از درون پیچیدگیها است (مختاری.)1395 ،
ابزارهای شبیهسازی و مدلسازی پویاییشناسی سیستمی باید در کنار اصول و مبانی تفکر و دانش اتنوبوتانی قرار
گیرند .زیرا اعتقاد عمومی بر این است که این موارد دو بال ضروری برای کاربرد تفکر سیستمی است که در کنار هم
میتوانند تصویری جامع از پیچیدگیهای موضوع هدف ارائه دهند .در هنگام روبرویی با پیچیدگیهای پویا ،باید روابط
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متقابل را قابل مشاهده نماییم تا تاخیرها ،اقدامات و پیامدها برایمان از حالت تصویری و لحظهای به یک الگو قابل
تجسم تغییر یابد .برای نمونه تفکر سیستمی در یک اقدام کوچک (شکل )1اگر به درستی و با اعمال قدرت در موقعیت
مناسب صورت گیرد ،قادر به خلق پیشرفتی بزرگ و قابل مالحظه در رفتار سیستم است (اندروفورد.)2010 ،

ب

الف

شکل -1الگوهای تصمیم-محیط (مختاری)1395 ،

منطق تفکر سیستمی در مراحل مختلف پژوهش متفاوت است .از این رو با تهیه نقشهها (یا الگوها) نشان میدهند
که چه مواردی با یکدیگر مرتبط هستند و در گامهای بعدی میتوان از نرمافزارهایی چون ،Vensim ،Analytica
 AnyLogic ،InsightMaker ،Stella/iThinkو Powersimبرای آزمایش مدلها کمک گرفت (نبوی و همکاران،
 .)2017با این حال ،به علت گستردگی کاربرد پویاییشناسی سیستمی در حوزههای پیچیده اجتماعی ،فنی و اقتصادی،
همچنین انواع مدلهای نظری ،کاربردی و تعاملی (فرتوکزاده و ذولفقاریان ،)1390 ،به نظر میرسد که با تشخیص
فاکتورهای موثر بر اتنوبوتانی میتوان این دانش را وارد میدان سیستماتیک کرد و بسیاری از عوامل فزاینده یا کاهنده
سیستم را که به صورت پنهان ایفای نقش میکنند را شناسایی کرد و با ارائه راهکارها و سیاستهای بهبودی ،برنامههای
توسعهای را با دانش اتنوبوتانی منطبق کرد و نماد مقبولیت و مشروعیت (حسینی و همکاران )1398 ،همگانی دریافت
نمود.
.4تفکر سیستمی و نوآوری در مطالعات اتنوبوتانی
فرآیند نوآوری نتیجه ارزشمندی از پویاییشناسی سیستمی است (تسای وهانگ ،)2020 ،آن زمان که در کنار
دانش عملی در تعیین جنبههای ناپایداری ایفای نقش میکند (هانتی و همکاران .)2019 ،این دانش ممکن است
دانشی ذخیره شده و سخت باشد و یا حتی دانشی ضمنی و به دنبال تعامالت موجود شکل گرفته باشد (محقر و
همکاران .)1394 ،تعیین ناپایداریها و همچنین بهبود شرایط به دو طریق امکانپذیر است .1 ،فراهم آوردن چارچوبی
جهت تفکر ساختاری موقتی و  .2فراهم کردن چارچوب آموزشی واضح و مشارکتی جهت اجرای تصمیمات (فرتوکزاده
و ذولفقاریان .)1390 ،بدین ترتیب بازخوردهای مثبت و منفی و نیز متغیرهای کاهش و افزایش با الگوهای سیستمی
قابل تشخیص شده و بستر مطالعاتی جدیدی پایهریزی میشود.
دانش اتنوبوتانی شیوهای از بررسی علمی اطالعات در اذهان عمومی است که به عنوان یک نظام علمی ،پژوهشگران
به فایدههای این علم پیبردند (حائری نسب و عباسی .)1398 ،بخش بسیار مهم این اطالعات مربوط به دادههای
حاصله از زندگی طبیعی مردم و نگرش آنها به گیاهان است .توجه به دانش اتنوبوتانی در کشورهای جهان سوم و
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همچنین در کشورهای صنعتی در حال افزایش است .تفکر سیستمی در زمینه اتنوبوتانی میتواند مقدمهای برای کشف
ابهامات در رابطه با ترکیبات طبیعی( ،وفادار و طغرانگار ،)1399 ،حفظ فرهنگ گیاه درمانی و انتقال دانش به نسلهای
آتی باشد (حائری نسب و عباسی )1398 ،و نیز زمینه مناسبی جهت نوآوری در گستره گیاهی فراهم سازد و از این
طریق به مرجعیت علمی و انحصاری در زمینه اتنوبوتانی دست یابد (بیباک و مقبلی هنزائی.)1396 ،
باور عمومی بر این است که دانش اتنوبوتانی به علت شفاهی بودن در معرض انحطاط یا نابودی است زیرا فرصت
ثبت اطالعات وجود ندارد (قوام و همکاران .)1395 ،حتی میتوان ادعا کرد این دانش در برخی از روستاها ،بسیار
قدیمی بوده و نیاز به پژوهش بیشتری دارند .با این اوصاف برای حفظ دانش اتنوبوتانی باید پژوهش به روش تفکر
سیستمی را در قالب طرحهای پژوهشی با حمایت نهادهای متولی پایهریزی کرد (وفادار و طغرانگار )1399 ،که این
خود موجب تخصیص منابع ،شروع نوآوری مطالعاتی مانند دستیابی به علوم جدید ،توسعه طرح اشتغالزایی ،درمان
بالینی ،فعالیت بیولوژیکی در فارماکولوژی تجربی ،ساختارسازی الگویی برای شیمی دارو ،کشف اثرات درمانی جدید
(کایسر ،)2018 ،و گسترش آشنایی با اهمیت و جایگاه گیاهان در سراسر دنیا خواهد شد .در نتیجه وجود تفکر
سیستمی در کنار دانش اتنوبوتانی شکلدهنده مطالعات و نتایج نوین جهانی خواهد بود.
نتیجه گیری

این مقاله سعی بر آن داشت تا مطالعات اتنوبوتانیک را روشی ارزشمند در جهت حفظ اندیشه تجربی مردم محلی
برای استفاده از گیاهان دارویی ،نوآوری در مطالعات اتنوبوتانی و راهی برای خلق اندیشههای مشترک مطرح کند و آن
را به پژوهشگران جویای ایده معرفی نماید .همچنین باتوجه به تاثیرپذیری انسانها از یکدیگر و تاثیرپذیری آنها از
محیط ،راهحلهای دیروز تبدیل به مسئله امروز میشوند و بازخورد اقدامات ما مشخصکننده وضعیتی است که درآینده
با آن روبهرو میشویم .چه زیبا وین دایر تاکید میکند «آنچه که میاندیشیم ،برای ما رخ خواهد پس اگر به دنبال تغییر
هستیم باید ذهنمان را باز نگاه داریم» .بنابراین استفاده از مدلسازی در مطالعات اتنوبوتانیک ،میتواند عاملی مهمی
برای رسیدن به جزئیات دقیقتر از پیچیدگیهای رفتار انسانی باشد که خود نیز راهی برای پیوند دو تفکر از جنس
سیستمی و طبیعی است.
از این رو ناپلئون هیل میگوید «ابتدا اندیشه میآید بعد سازماندهی آن و در نتیجه تبدیل ایدهها به طرح و
واقعیت نیز آغاز» .پس زندگی یک بعد فکری است و اندیشه و عملکرد ما اعتبار زندگی .در نهایت تاکید میشود که
نیاز است تفکر سیستمی را سرلوحه مطالعات اتنوبوتانی قرار داده و برای حفظ دانش بومی بویژه از جنس اتنوبوتانی که
در سالمت جهانی و توسعه پایدار ،امری ضروری است اهتمام و تالش جدی ورزیده شود .با این رویکرد تلفیقی ،قطعا
عالوه بر مشخص شدن پتانسیل مناطق مورد مطالعه و ذخایر ژنتیکی ،بستری مناسب و ایدهای نو برای بسط فعالیتهای
آموزشی و تحقیقاتی فراهم میشود که مهمترین راه ارتباطی میان تمامی رشتهها خواهد بود.
منابع
استرمن ،جان ،1390 ،پویاییشناسی کسب و کار ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سمت.
امیری ،علیرضا؛ زارع مهرجردی ،یحی؛ جاللی منش ،عمار و صادقیه ،احمد ،پویاییشناسی عوامل موثر بر پایداری سیستم تولید گندم،
مدیریت تولید و عملیات ،دوره یازدهم ،شماره دوم ،تابستان .1-30 ،1399
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آزاد بخت ،محمد؛ آزاد بخت ،مسعود و عباسی ،پریسا ،بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی دمنوشهای پودری در شهرستان ساری ،مطالعات علوم
زیستی و زیست فناوری ،دوره دوم ،شماره سوم ،پاییز .1-11 ،1395
بیباک ،حسین و مقبلی هنزائی ،فاطمه ،جمع آوری ،شناسایی و استفاده سنتی و بومی گیاهان دارویی در شهرستان جیرفت ،فصلنامه گیاهان
دارویی ،دوره چهارم ،شماره شصت و چهارم ،پاییز .1-26 ،1396
حاجی غالم سریزدی ،علی؛ رجبزاده قطری ،علی؛ مشایخی ،علینقی و حسنزاده ،علیرضا ،تبیین کارکردهای روش مدلسازی جمعی و
گروهی در پویاییشناسی سیستمها ،پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره بیست و چهار ،شماره چهار ،زمستان .127-154 ،1399
حائری نسب ،مریم و عباسی ،شبنم ،بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی و معرفی برخی گونهای سمی شهرستان اردستان (استان اصفهان)،
فصلنامه گیاهان دارویی ،دوره دوم ،شماره هفتادم ،بهار .1-24 ،1398
حسینی ،مرواری؛ رحیم فروزه ،محمد و بارانی ،حسین ،شناسایی و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان دارویی شهرستان نیشابور (مطالعه
موردی :مراتع زبرخان) ،فصلنامه گیاهان دارویی ،سال هجدهم ،دوره دوم ،شماره هفتادم ،بهار .1-22 ،1398
خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی،اقتصاد اکوتوریسم ،همایش ملی توسعه گایدار(با رویکرد فرصتها و چالشهای سرمایه گذاری در منطقه
ترشیز) ،فروردین .1398
دلفان ،اسماعیل؛ خدایاری ،حامد و عزیزی  ،خس رو ،اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی در مناطق زاغه و بیرانشهر ،استان لرستان ،ایران ،فصلنامه
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ،دوره هفتم ،شماره چهار ،زمستان .1-20 ،1398
دیف رخش ،سیده معصومه؛ بارانی ،حسین و پور رضائی ،جواد ،فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره شصت و هفتم ،زمستان.1-55 ،1393 ،
رحیم فروزه ،محمد؛ حشمتی ،غالمعلی و بارانی ،حسین ،مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهرهگیری از گیاهان خودرو توسط عشایر ،فصلنامه
دانشهای بومی ایران ،دوره سوم ،شماره پنجم ،تابستان 1395آ.23-58 ،
رحیم فروزه ،محمد؛ حشمتی ،غالمعلی و بارانی ،حسین،کا رکردهای گیاه مردم نگاری در جامعه عشایری ایران :عشایر ایل بویر احمد /استان
کهکیلویه و بویر احمد،مردم و فرهنگ ،دوره اول ،شماره سوم ،تابستان 1395ب.1-16 ،
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فرتوک زاده  ،حمیدرضا و ذولفقاریان ،محمد رضا ،تبیین مبانی فلسفی مطالعات پویاییشناسی سیستم با استفاده از رویکرد استقرایی :طبقه
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Abstract
Ethnobotany is a very important local source of information for collecting data on local medicinal plants.
It is necessary and inevitable to compile this knowledge due to the distinctiveness of this knowledge in
different geographical areas, the lack of sufficient time to record this knowledge, and also its destruction
due to the death of local elders. Furthermreo, it is a critical for adopting a systemic thinking approach
in ethnobotanical knowledge because of the lack of a disciplined and coherent system for organizing
and disseminating information of local elders. Therefore, modeling systems thinking in practice is
necessary to combine with other sciences and increases people's participation in order to benefit from
their empirical and local knowledge. The aim of this study is to clarify the importance of systems
thinking in ethnobotany and to express the need for systematic modeling in ethnobotanical studies. In
addition to the link between the systemic disciplines of science, systemic thinking in the field of
ethnobotany will preserve the natural environment, antiquity, accuracy of indigenous knowledge and
dissemination of valuable therapeutic effects to the world, as well as sustainable development along
with individual needs.
Keywords: System Dynamics, Empirical Knowledge, Interactions, Biocompatibility, Innovation.
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