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بیانمسئله 
شناسيزيستيياجسمانيمعرفيشده،انسانشناسي


آنچهتاکنوندرايرانبهعنوانانسان
بهتقويتنژادگراييوکمکبهپروژه استعماردريک

زيستيقرننوزدهمياستکهنهايتاً 
تاريخيمنجرشد.پیدايشاينانسانشناسيزيستيمنشأدرنگرانياز«ديگری»تازه

دوره

شدهتوسطانسانغربيسفیدپوستداشت.آنانسانشناسيزيستينهايتاًافولکردو


کشف
امروزهديگرهواداریندارد؛اماازانسانشناسيزيستينويندرايراناطالعاتزيادیمنتشر

نشدهوتحوالتيکهازنیمهدومقرنبیستمتاکنوندراينرشتهبهوجودآمدهناشناخته
ماندهاست.درنتیجهدرايران،ازانسانشناسيزيستيهنوزهمانتلقيقرننوزدهميرايج

محیطيپیشروندهدرايرانامروز،


هایزيست
است.ايندرحالياستکهخصوصاًبابحران
زيستبوم انساني ايران استعداد و نیاز بسیاری برای بهکارگیری رويکردهای جديد

فرهنگيازجملهاينرويکردهااستکهميتواند

انسانشناسيزيستيدارد.رويکردزيستي-

هایزيستمحیطي،بهداشتوسالمت وتغذيه


بهحلمسائلمعاصرجهانازجملهبحران
انسانشناسيزيستيازابتدا
کمکبسیاریکند.دراينمقالهبامرورمختصریبرتاريخچه 

نتیجههایآنرامعرفيودر

هایشکلگرفته و 


فرهنگيوحوزه
تاکنونرويکردزيستي -
نهايتداليلعدمپیشرفتاينعلمدرايرانرابررسيخواهیمکرد .


پرسشهایپژوهش 

انسان شناسي زيستي از قرن نوزدهم تا کنون دچار چه تحوالتي در مفاهیم

)1
محوریخودشدهاست؟ 
 )2رويکردزيستي-فرهنگيدرانسانشناسيزيستيچیست؟ 
انسان شناسي زيستي در ايران چه وضعیتي دارد و رويکرد زيستي فرهنگي در

)3
ايرانچقدرشناختهشدهاست؟ 


تاریخچهانسانشناسیزیستیازقرننوزدهمتاکنون 

از قرن نوزدهم میالدی تا اواسط قرن بیستم «نژاد» مفهوم محوری مورد بحث در
انسانشناسي زيستي در اروپا و آمريکا بود .ريشه اين مفهوم به عالقه کهن يه کشف

خاستگاهانسانيوهمچنینکشفسرزمینهایجديدتوسطسفیدپوستاناروپاييومواجهه

باجمعیتهایانساني متنوعيبازميگرددکهچهازنظرظاهری وچهازنظرفرهنگيو

زبانيباآنها متفاوتبودند(لیتلوسوسمان.)2007،درقرننوزدهمبهنژادبارويکرد

تطوری نگاه نميشد .تأثیر محیط بر شکلگیری تنوع انساني موضوع بحث آن روز نبود
بندیلینهای،


هایکلیساورويکردطبقه

تأثیرآموزه
گیریگونههاتحت

(همان)ونحوه 
شکل

1
غیرقابل تغییر دانسته ميشد (استاندفورد و ديگران .)2013 ،در اين رويکرد ،گونههای
Standford

1
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مختلف از تکامل تدريجي گونههای پیشین حاصل نميشوند بلکه هر گونهای از ابتدا به
همین شکل وجود داشته است (همان) .در اروپای قرن بیستم سیاستهای «به نژادی»
توسط انسانشناسان زيستي پیگیری ميشد که نتیجه آن برآمدن نازيسم و انديشه نژاد
خالص بود (لیتل و سوسمان .)2007 ،در اين دوران کارهای بسیار اندکي نیز درباره
رفتارشناسينخستيهایغیرانسانيدرحالانجامبود.درآمريکاامافرانسبوآسکهبیشتر

گیریانسانشناسي


شناسیم،تأثیربسزاييدرشکل

شناسيفرهنگيمي
اوراباحوزه  
انسان

شناسيزيستيوزيستسنجي بیشازصدوهشتاد


زيستيداشت.تحقیقاتاودرانسان
سنجيتانژادومنشأهاینژادی،


سنجيواستخوان

کارچاپشدهاستکهطیفيازانسان
شود(همان).مجلههایمعتبریاز


یطيورشدانسانونموکودکانراشاملمي
تأثیراتمح
جمله مجله انسانشناسي جسماني آمريکا که هنوز از جمله پنج مجله اول در حوزه
شوددرهمیندورهپايهگذاریشدهاست .


شناسيمحسوبمي

انسان
هایابتداييقرنبیستمموضوعپژوهشانسانشناسيزيستيشاملنژاد،


بنابرايندهه
خاستگاههای انسان ،نخستيشناسي و استخوانشناسي انساني بوده است .بعد از جنگ

جهاني دوم موضوع نژاد جايگاه خود را تا حدود زيادی از دست داد .با آغاز جنبشهای
هایانسانينداشت؛اماحوزههای


نژادگرايياينمفهومديگرجاييدرپژوهشجمعیت

ضد
ديگریمانندخاستگاهانسانورفتارشناسينخستيهایغیرانسانيهمچنانادامهيافتو

دومقرنبیستمرابايددورانگذارانسانشناسي

هاافزودهشد.نیمه


مطالعهژنتیکنیزبهآن
زيستيدانست.طيايندوره،انسانشناسيزيستيبرخيموضوعاتمحوریخودراکنار

وزههای جديد را به موضوعات مورد مطالعه خود اضافه کرد .بازگشتي
گذاشت و برخي ح 
دوبارهبهنظريهتطورداروينصورتگرفت.درايننظريه گونههابه همینشکلازابتدا
اندبلکهنتیجه تطورِگونههایديگرهستند.ژنتیکبهقوتگرفتنايننظريه


موجودنبوده
کمککرد.درايندورههمچنینتأثیرمحیطبرتنوعنژادهایانسانيموردتوجهقرارگرفت
و در تغییر نگاه نسبت به نژاد بسیار مؤثر افتاد .اين تغییر نگاه باعث تغییر شکل کار
انسان شناسي زيستي و راهگشايي برای ورود به دوران جديد اين علم شد .البته کنار

ددرانسانشناسيزيستيبدونچالش

گذاشتنمطالعهنژادیوبهدنبالآنتغییررويکر
نبود؛چالشيکهتاکنوننیزادامهدارد(همان) .

انسانشناسیزیستی-فرهنگی 

رويکرد زيستي -فرهنگي از دل تاريخچه طوالني زيستشناسي انساني و انسانشناسي
شکلگیری اين
الروی1990 ،1؛ دوفور .)2006 ،2ريشه  
زيستي بیرون آمده است (مک 
رويکرد به دهه  1960بازميگردد که برای اولین بار انسانشناسان فرهنگي ،زيستي و
باستان شناسيپیرامونيکديدگاهنظریمشترکباموضوعسازگاریبامحیطتحتعنوان

McElroy
Dufour

1
2
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گردهمآمدند.درابتدااينپروژهبهتأثیرمحیطزيستبر

شناسيبینالمللي


برنامهزيست
تنوع زيستي انسان ميپرداخت؛ اما بعداً برای فهمیدن تنوع زيستي انسان عالوه بر
محیطزيست،تأثیرمحیطاجتماعي-فرهنگيرانیزواردبرنامهتحقیقاتيخودکرد(لیتلو

سوسمان2007،؛دوفور .)2006،
هایانسانشناسيشکلگرفتهاست.


اينرويکرددرانتقادبهتخصصيشدنزيرشاخه
حوزهای
تخصصي شدن باعث دور شدن حوزههای انسانشناسي از هم و ايجاد شکاف بین 
ای،انسانشناسيراازبعضياهدافاولیهخودکهمعتقدبهنگاه

شدهاست.شکافبین 
حوزه

هایاجتماعياست،دورميکند.مارسلموسباارائهمفهوميباعنوان


چندجانبهبهپديده
دکهواقعیتاجتماعيرانميتوانتنهادريکبعدمورد

«پديدهتاماجتماعي»مطرحميکن
اوانسانشناسبرای

مطالعهقرارداد،بلکهبايدازتمامابعادآنرابررسي کرد.بهعقیده 
بررسي يک پديده اجتماعي بايد به روانشناسي و حتي زيستشناسي نیز رجوع کند
باايجاديکپل،شکافمیانحوزههای

فرهنگيميتواند

(فکوهي.)1386،رويکردزيستي-
فرهنگي و زيستي را پر کند .به عبارتي ديگر رويکرد زيستي فرهنگي در پژوهشهای
انسانشناسي يکي از تالشها در جهت دوباره ادغام شدن زيرشاخههای انسانشناسي ،به

1
خصوصزيستيوفرهنگيدردورانمعاصراست(خونجسدير  .)2007،
ليحاکمبراينرويکردآناستکهاگردرگذشتههایدوربنابرنظريه

پیشفرضاص

کنندهای در تطور انسان و شکلگیری او داشته ،در

انتخاب طبیعي ،طبیعت نقش تعیین
اخیرباپیشرفتسريعوچشمگیرفناوری،اينفرهنگاستکهباايجادتغییر

طولهزاره 

در محیطزيست ،بر وضعیت جسماني انسان و حتي گونههای ديگر تأثیرگذار بوده است.
اندکهپديده هایفرهنگيبهطرزبسیارعجیبيبرمیزانتغییراتآللي2


هانشانداده

بررسي
چهدرجهتافزايشفراوانيوچهدرجهتکاهشآنودرنتیجهشکلدادنبهژنومانسان
تاثیر ميگذارند .در نتیجه تغییر فراواني آللي ناشي از فشار فرهنگي ،بعضي ويژگيهای
جديددرانسانظاهرمي شود؛ بنابراينباتوجهبهتأثیرفرهنگبرجسمانسان،هرگونه

درکيازاونیازمندتوجهبهاينحقیقتاستکهانسانموجودیفرهنگياست.بههمین
دلیل انسانشناسان زيستي معاصر به رويکرد زيستي -فرهنگي روی آوردهاند .در اين
رويکرد ،زيستشناسي انساني 3با فرهنگ در تعامل است و تنها در پرتو فرهنگ ميتواند
گذاردوهمبرشیوهواکنشمابهآنمحیطمؤثر


درکشود.فرهنگهمبرمحیطمااثرمي
است (استینسون 4و ديگران .)2012 ،فرهنگ عالوه بر اينکه خود يکي از عوامل سازش
محسوب ميشود ،يکي از منابع تغییر نیز به شمار ميآيد .منظور بقاء گونه انساني هم
فرهنگ انسان و هم کالبد انسان نیازمند تغییر و سازشپذيری مداوم است .نمونههای
بي شماریوجودداردکهفرهنگبرایسازشانسانشکلمحیطراتغییردادهاستونشان

Khongsdier

1

2

آللژنکنترلکنندهيکصفتاستکهدرجايگاهخاصيبررویکروموزومقراردارد .


human biology
Stinson

3
4
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ميدهد که انسان در ارتباط با محیط اطراف خود به مثابه موجود هم زيستي و هم

اجتماعي -فرهنگي عمل ميکند (مک ال روی .)1990 ،يک مثال قديمي ،صفت تحمل
الکتوزدرافرادبالغاستکهازحدود9000سالپیشيعنيآغازدورهکشاورزی-دامداری
بروزيافت.تاقبلازاينتاريخژنمربوطبهساختهشدنآنزيمالکتازکهپروتئینالکتوز
موجود در شیر را هضم مي کند فقط در دوران نوزادی فعال بود و در افراد بالغ اين ژن
خاموش مي شد؛ زيرا در رژيم غذايي انسان ماقبل تاريخ شیر وجود نداشت .با رو آوردن
انسانبهاهليکردنحیواناتواضافهشدنشیربهسبدغذايياو،اينژننیزفعالشد
).همچنینميتوانبهکنترلوزنبدناشارهکردکهعوامل

(اللند 1وديگران138:2010،
اجتماعيفرهنگيمانندطبقهاجتماعي،جنسیت،تبلیغاتورسانهومصرفغذاهایآمادهو
فستفودبرآنمؤثرند(استاندفوردوديگران .)2013،

موقعیتهایفرهنگي کهبرجسمانسانتأثیرگذارندگاه بسیارپیچیدهاندو مطالعه

اينعواملفرهنگيبهسادگيمطالعهعواملزيستينیست(دوفور.)2006،ازاينروبرای
فهمبهتراينموقعیتهاالگوهایمختلفيارائهشدهاست.مکالروی()1990سهالگواز

شهایمیدانيراهدايت
هاميتوانپژوه 


هاراارائهکردهاستکهبراساسآن

اينموقعیت
کرد .الگو زيستي – فرهنگي الگوی يکپارچه (تصوير  )1است که در آن ارتباط متقابل
داده های زيستي ،فرهنگي و محیطي نشان داده شده است .اين الگو برای تحقیقاتي با

هایناشيازعواملزيستيوفرهنگيبهکارميرود.بیماریابوالازجمله


موضوعبیماری
اينبیماری هااستکهعالوهبرويروس(عاملزيستي)،فقر(عاملاجتماعي)،عدمرعايت

بهداشت(عاملفرهنگي)وزيستبومگرمواستوايي(عاملمحیطي)نیزدرشیوعآنمؤثر

بودهاست .
تصوير:1الگوزيستي-فرهنگييکپارچه
دادههای

زيستيتي

دادههای

محیطي

دادههای

فرهنگي
اجتماعي
منبع:مکالروی1990،




Laland

1
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دومین الگو به نام زيستي -فرهنگي چندپاره معروف است (تصوير  .)2در اين الگو
شناسيبررسيميشوند.در


هایاجتماعيفرهنگيوبوم

هایزيستيدرارتباطباداده

داده
الگویيکپارچه،هرسهعاملبادرارتباطباهمبررسيميشوندامادرالگویچندپارهبین

دادههای فرهنگي -اجتماعي و دادههای محیطي ارتباطي وجود ندارد .به عنوان مثال،

وضعیترشدوتغذيهکودکانميتواندناشيازوضعیتاقتصادیجامعهوياوضعیتآبو
هوايي منطقه باشد .برای اينکه بفهمیم کدام يک باعث کاهش رشد کودکان شده است
پیشنهاد ميشود تا رابطه عامل اجتماعي و عامل محیطي با سوءتغذيه کودکان به طور
جداگانهبررسيشوند .
تصوير:2الگوزيستي-فرهنگيچندپاره


دادههای

فرهنگي
اجتماعي

دادههای

محیطي

منبع:مکالروی 1990،


دادههای

زيستي
تي



سومین الگو ،زيستي -فرهنگي پیچیده نام دارد .اين الگو برای فهم روابط بین
جنبههای متعدد در يک سیستم ارائه شده است .در آن به طور جزئيتر به روابط میان

عواملمتعددمؤثردرايجاديکوضعیتدريکجامعهانسانيپرداختهميشود.بهعنوان

مثال سوءتغذيه عالوه بر مشکالت جسماني ميتواند در اثر سیاستهای اقتصادی ،جنگ،
ملبرزيرساختهای

سوءمديريتواختالفطبقاتيدريکجامعهايجادشود.همهاينعوا

بومشناختيتأثیرگذارند .
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تصوير:3الگوزيستي-فرهنگيپیچیده 
آموزش
موقعیتغذايي

ظرفیتکارفیزيکي
اندازهبدن

کنترلابزارتولید

پتانسیلتولیددرآمد
بازارکار

غذایبهتروبیشتر

کنترلمحصولنهايي
دسترسي

ساختاراجتماعي
کنترلقیمتبازار

اولويتهایشخصي


فشارتبلیغات
آگاهيفرهنگي

انگیزه

قدرتخريد

کیفیتتولید



منبع:مکالروی 1990،


نقدرویکردزیستی-فرهنگی 
انسانشناسي آمريکايي است يعني
شده  
به اين رويکرد انتقاد ميشود که نسخه فرهنگي 
رشته کلگرای چهار حوزهای که توسط بواس و شاگردانش بنیانگذاری شد .در بیشتر
انسانشناسي اجتماعي ،زبانشناسي ،باستانشناسي و
کشورهای ديگر چهار حوزه  
شناسيزيستيمتعلقبهبخشهایدانشگاهيمجزاييهستند.ايننقدها،کلگرايي


انسان
انسانشناختي 1آمريکايي و رويکرد زيست -فرهنگي برآمده از آن را محصول ساختگي

برجاماندهازانديشه تکاملاجتماعيقرن نوزدهمي ميدانند کهنگاهي تجربهگرايانهرابر

انسانشناسيتحمیلميکند(سگالوياناگیساکو)2005،؛اماطرفداراناينرويکردبارد

کردن اين انتقاد معتقدند انسانشناسي زيستي -فرهنگي محصول توسعه و پیشرفتهای
علوماجتماعيوعلومزيستيدرشصتسالاخیراست.آنهااينرويکردراناشيازطبیعت

دوگانه زيستي و فرهنگي انسان ميدانند .خصوصیات زيستي و رفتاری انسان ،به علت

داشتنمغزیبزرگباتواناييهایويژه باعثايجادرفتارهایفرهنگيشدهاست.از طرفي
شدهتوسطانسانباعثتغییرشکلمحیطميشود.فرهنگ


کارگرفته

هایبه

فرهنگياروش
هایزيستيورفتاری،جسمانسانراتغییرميدهد .گاهيممکنو


باتأثیربرمحدوديت
حتيمطلوباستکهکالبدوفرهنگجداازهمموردمطالعهقرارگیرندامادرواقعیت
anthropological holism

1
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ناپذيردريکشبکه پیچیدهازارتباطفیزيولوژی،ژنتیک،


هشکليجدايي
فرهنگوکالبدب
رفتاروروابطاجتماعيپیونديافته اندودربسیاریاوقاتالزماستبهايندو،درپیوندبا

همپرداختهشود(استینسونوديگران .)2012،
زههای
رويکرد زيستي -فرهنگي در انسانشناسي زيستي ،باعث شکلگیری حو 
جديدی ذيل اين رشته شده است که مهمترين آنها عبارتاند از :محیطشناسي انساني،
شناسيعصبشناسي.درادامههر


شناسيتغذيهوانسان

شناسيبدنوپزشکي،انسان

انسان
هابهاختصارمعرفيميشوند .


يکازاينحوزه


محیطشناسیانسانی 

محیطشناسيانسانيابتداتوسطژولیناستیوارد(،)1972-1902شاگردبواستحتعنوان

محیطشناسي فرهنگي مطرح شد (فکوهي .)1382 ،بسیاری از نظريهپردازان مکتب

محیط شناسي فرهنگي برخالف جبرگرايان محیطي قبل از خود که محیط را عاملي

تعیینکنندهدرتوسعهفرهنگانسانيمعرفي ميکردند،معتقدبهوجودرابطهایدوطرفه

بین طبیعت و فرهنگ هستند (فکوهي .)1386 ،ژولین استیوارد معتقد است با گردآوری
برداریازمحیططبیعي،ميتوانالگوهایرفتاریوسازماني


هایمربوطبهروشبهره

داده
انسان با محیط را شناسايي کرد و به تأثیر اين الگوها بر ساير ابعاد فرهنگ پي برد
(شوتکوسکي.)2006،1اوبهمجموعهراهکارهاييکهدريکفرهنگبرایتأمینمعیشت
گويد.اومعتقداستمحیطبهفرهنگواکنشنشانميدهدو


فرهنگمي
وجودداردهسته

بالعکس و بنابراين رابطهای ديالکتیکي بین اين دو ميبیند و نه رابطهای تقابلي و خطي.
استیوارد معتقد بود زيستگاهه ای محیطي به مثابه متغیرهای مستقلي هستند که در
هایاجتماعيمشترکوايجادويژگيهایفرهنگييکسانوتعیینشیوه


گیرینظام

شکل
زندگييکگروه،جامعهومنطقهمؤثرند(شوتکوسکي .)2005،
محیطشناسي انساني به رابطه متقابل نظام اجتماعي و زيستبوم ميپردازد .نظام

اجتماعي يک مفهوم محوری در محیطشناسي انساني است و افراد يک جامعه ،جمعیت،
ها،دانش،فناوری،سازمانهایاجتماعيوهرآنچهبهرفتارافرادشکلبدهدراشامل


ارزش
بومشاملآب،هوا،خاک،ارگانیزمهایزندهوساختارهايياستکهتوسط


شود؛وزيست

مي
تبومنیازهایانسانراازطريقانتقالانرژی،مادهواطالعاتبه
انسانساختهميشود.زيس 

کند؛ومواد،انرژیواطالعاتيکهازنظاماجتماعيواردزيستبوم


نظاماجتماعيواردمي
2
ميشوندبرآنتأثیرميگذارند(مارتن  .)2001،




Schutkowski
Marten

1
2
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تصوير:4رابطهمتقابلسیستماجتماعيواکوسیستم(مارتن )2001،

منبع:مارتن 2001،

اين حوزه تا کنون رشد و توسعه بسیاری يافته و نظريهپردازان زيادی در دوران
معاصر دارد؛ از جمله آنها ميتوان به کي میلتون اشاره کرد که معتقد است بدون ورود
انسانشناسان نميتوان امیدوار به حل مسائل زيستمحیطي بود (شوتکوسکي.)2006 ،

مهمترين موضوعات مورد بحث در محیطشناسي انساني عبارتاند از توسعه پايدار

اکوسیستم شهری ،سازگاری زيستي -فرهنگي انسان با محیط ،تأثیر فرهنگ بر تغییر

اکوسیستم های مختلف انساني و غیرانساني و به طور کلي تأثیر انسان به عنوان گونهای

1
دارای فرهنگ بر زيست کره (موران  )2008 ،اين حوزه بسیار کاربردی است و ميتواند
مشکالت مهمي مانند آلودگي هوا ،بحران آب و انرژی و ديگر مسائل زيستمحیطي را با
نگاهي فرهنگي اجتماعي مورد مطالعه قرار دهد و در توسعه پايدار طرحهای عمراني و
شهریدردورانمعاصرمؤثرباشد.


انسانشناسیپزشکیوبدن 

موضوع انسانشناسي پزشکي پديدههای پیچیدهی بیماری و سالمت انسان است .در اين
رشته عالوه بر رويکرد زيستي -فرهنگي ،رويکردهای مهم ديگری مانند رويکرد انتقادی،
بودهاند(امبر،2
رويکردبومشناختي،رويکردتکامليورويکردپديدارشناختينیزتأثیرگذار  

Moran
Ember

1
2
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هافقطزيستيدانستهنميشودبلکه


یبیماری

فرهنگي،ريشه
.)2004دررويکردزيستي -
عقیده بر آن است که بیماریها و خصوصاً شیوع و همهگیری بیماری در يک جمعیت
ميتواندعللفرهنگيداشتهباشد(استاندفوردوديگران .)2013،

اری،صنعتگریو

عواملفرهنگيمتنوعومتفاوتي،ازشیوه تولید(کشاورزی،دامد

جزآن)؛سبکزندگي(کوچنشیني،روستانشیني،شهرنشیني)؛رفتارهایفرهنگي(مناسک

و تابوها و )...؛ تا انواع مهاجرتها در شیوع بیماریهای عفوني اثرگذارند .به عنوان مثال
عشايربهدلیلسبکزندگيمتحرکوزندگيدرشرايططبیعيوغیراستريلبیشتردر
ضبیماریهایعفونيهستندوشهرنشینانبهدلیلسبکزندگيکمتحرکبیشتراز

معر
مشکالت حرکتي و قلب و عروقي رنج ميبرند .در اروپا بین سالهای ()1348 -1350
باکتریازطريقموشمنتقلميشود،منجربهمرگبین25تا

بیماریطاعونکهبهوسیله

 40میلیوننفرشدکهبهمرگ سیاهمعروفاست.اينبیماریازطريقمهاجرانچینيبه
اروپارسید.دراتفاقيمشابهبیماریهایمقاربتي،آنفلوانزا،سرخکوآبلهتوسطاروپايیانبه

قارههایجديدآمريکاواسترالیارسیدکهتاقبلازآندراينمناطقوجودنداشت(همان) .

بنابرايناعمالماهستندکهتعیینميکنندچهعاملعفونيواردبدنماشود.رعايت
بهداشتعمومييکامر فرهنگياستکهباعث کنترلوکاهشنرخبیماریهایعفوني
شدهاست.بهعنوانمثالبیماریسلدرانگلستانقرننوزدهمقبلازاينکهعاملبیماری
کهيکباکتریاستشناختهشود،کنترلشدوروبهکاهشگذاشت.اينکاهشبهعلت
بهبود وضعیت تغذيه و بهداشت بود .بعضي بیماریها نیز مانند ايدز به علت تابو بودن
روش های انتقال آن به خصوص در کشورهای خاورمیانه به سادگي قابل کنترل نیست و

برایجلوگیریازشیوعآنبايدبرجنبههایرفتاریمواجههبابیماریتمرکزکرد .

هایفرهنگيسالمت،تجربه بیماری،روابطاجتماعيدرفراينددرمان،

عالوهبر  
جنبه
هایپزشکي،عللتفاوتبیماریدرفرهنگهایمختلف


تکثرگراييدرنظامدرمان،سیاست
وآيینهایشفاازديگرموضوعاتمهمموردبحثدررويکردزيستي-فرهنگياست .

حوزه ديگر بسیار نزديک به انسانشناسي پزشکي انسانشناسي بدن است .بدن را

ميتوانازدووجهجداگانهبررسيکرد :علومطبیعي ،مانندزيستشناسيوپزشکي يک

شناسيوفلسفهوجهديگرآنرامطالعهميکنند؛اماايندو


وجهوعلومانسانيمانندجامعه
کلتفکیکشدهازهمدرنظر

توانآنهارابه 


اندونمي

وجهدرجاهاييبههمگرهخورده
گرفت.پیوندیبینايندووجهبرقراراستکهناديدهگرفتنآنباعثميشودنتوانتحلیل

جامعيازبدنارائهکرد.وجهزيستيووجهاجتماعيبدنطيفرايندیباهمپیوندبرقرار
گفتهميشود.اينمفهوماولینبارتوسطمرلوپونتيبهکار

کنندکهبهآنبدنمندی 1


مي
رفت .بدن مندی به زيستن از طريق بدن و به بودن به صورت جسم اشاره دارد .از نظر
مرلوپونتيبدن،اصلواساسدنیایآدمياست.ديلوندرتفسیرمرلوپونتيازبدنمندی

گويدبدندرشکلدهيبهجهانيکهمادرآنزندگيميکنیممشارکتدارداماعکس


مي
Ebodiment

1
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صادقاست،جهانهمدرساختبدنمامشارکتميکند(بکر2011،1؛هینتون،2

آننیز 
 .)1999درک بدنمندی مشروط به آن است که بدانیم اعمال بدن به عنوان يک موجود
زنده زيستيودرعینحاليکموجوداجتماعيچیست؟ازبعدزيستيبدنموجودیاست

ایازفعلوانفعاالت؛واز


یدمثلوتواناييانجاممجموعه
دارایتواناييرشدونمو،تواناييتول
بعداجتماعياعمالبدنعبارت اندازبودندريکزمینهاجتماعي،تولیداجتماعي،مصرف

3
).ايننگاهدوگانهمستتردرمفهومبدنمندی

اجتماعيوبازتولیداجتماعي(کريجر 2004،
درتحلیلودرکبدنبسیارمؤثراست .
يازنظريههایمطرحدررويکردزيستيفرهنگيدرموردبدن«،روندسکوالردر

يک
نامدارد.ايننظريهبیناندازه بدنوسنبلوغازيکسوباعواملفرهنگيمانند

رشد»4
مدرنیزاسیون و شهرنشیني از سوی ديگر ارتباط برقرار ميکند (مالینا.)2004 ،5
انسانشناسانبسیاریازجملهکیم)2008( 6وکولمن)2002( 7بهبررسياينرابطهدر

اند.بهعنوانمثاليکيازبیماریهای


جوامعمختلفاروپايي،آمريکاييوآسیاييپرداخته
فرهنگيدرشکلدهي

دهندهرابطهزيستي-


بهخوبينشان
معروفبانامبياشتهاييعصبي8

غذانميخورديادرصورتخوردنغذاسعي

بهبدناست.دراينبیماریفردياآگاهانه
مي کندآنرااستفراغکند.اينبیماریدرنهايتدراثرازدستدادنويتامینوپروتئینو

ديگرموادالزمدربدنمنجربهمرگخواهدشد.علتاينبياشتهاييالگوهایتبلیغاتي

برایداشتنبدنزيبادرفرهنگغربيبودهاستکهبدنالغروبدونچربيرامعیارزيبايي
نشاندادهاست.اينبیماریازطريقتبلیغاترسانهایبهکشورهایغیرغربينیزگسترش

يافتهاست(استاندفوردوديگران .)2013،
استفادهاززبان،مصرفغذا،رفتارهایجنسي،نوعتفريحوسرگرمي،تجربهخشونت
همگيمشروطبهقواعدوهنجارهایاجتماعياندوبر

وتجربه ماازاحساساتوهیجانات 

اعمال تنانه ما تأثیر ميگذراند؛ بنابراين بررسي فرايند بدنمندی ،به عنوان مفهومي
زمانژنها،ذهنهاورفتارها،بسیارمفیدترازبررسيمنتزعومجزایهريک

دربرگیرنده 
هم

ازاينهااست(کريجر.)2004،بررسيهري کازوجوهزيستيوفرهنگيبهطورجداگانه

باعثتنزلدادنبدندريکحوزهخاصخواهدشدکهدرعینآنکهدرجایخودالزم
هايينیزداشتهباشد.مفهومبدنمندیدرهريکازمثالهایفوقو


تواندکاستي

است،مي
جنبههایمختلفبدن
مواردیازاينقبیلبدنرادرفرايندیمطالعهميکندکهطيآن  

تریازآنارائهميشود .


شوندوتحلیلجامعوکامل

زيريکچترجمعمي

1

Becker
Hinton
3
Krieger
4t
he secular trend in growth
5
Malina
6
Kim
7
Coleman
8
anorexia nervosa
2
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انسانشناسیتغذیه 

ایمشخصدرانسانشناسيمطرحشد.


بهعنوانحوزه
انسانشناسيتغذيهازسال 1970

ردمنگاری
انسانشناساني چونمارگارتمیدواودریريچارد باتمرکزبر م 
قبلاز  1970
تغذيهوغذابهخصوصغذابهعنوانسیستمپرداخته بودند.از

جوامعکوچک،بهمطالعه 

 1970بهبعداينحوزهبیشتربهتطوررژيمغذاييومسائلتغذيهدردنیایمعاصرپرداخته
هایمختلفاست.انسانشناسيتغذيههنوزدوران


درشاخه
درحالتوسعه

استواکنوننیز
کودکي خود را نسبت به ديگر حوزههای انسانشناسي سپری ميکند .اهمیت غذا از
هایمختلففرهنگي،زيستيواقتصادیموضوعاصلياينحوزهراتشکیلميدهد.


جنبه
عواملمختلفيدروضعیتتغذيهانساندخالتدارند.عواملمحیطي،نهادهایاجتماعي،
ساختارهای اقتصادی ،نظامهای سیاسي ،فناوری مورد استفاده در تولید ،توزيع ،ذخیره و
آمادهسازیغذا؛نظامهایفکریوايدئولوژيکمرتبطباغذاازقبیلترجیحاتغذايي،روابط

غذاومواردبيشمارديگر،عواملي

اجتماعيمؤثردرغذاخوردنواعتقاداتمذهبيدرباره 

تغذيه انسان دخالت دارند (گودمن 1و لوفور.)2013 ،
هستند که در شکل دادن به شیوه  
بعضي علوم ممکن است به برخي از اين عوامل بپردازند اما رويکرد زيستي -فرهنگي در
متقابلوچندجانبهمیاناينعواملميپردازد .

شناسيبهرابطه


انسان
تحقیقاتاصليدرانسانشناسيتغذيهراميتوانبهچنددستهتقسیمکرد.دسته

ایميپردازندوتأثیرعواملمختلفمانندتغییرمعیشت،


هایتغذيه

ولبهتغییراتشیوه
ا
کنند.دسته دومبريک


هارابراينتغییراتمطالعهمي

جهانيشدن،توريسموماننداين
نظام تغذيهای خاص و پیامدهای آن نظام تمرکز ميکنند و نقش عوامل اجتماعي بر
رسيميکنند.مثالًچهعواملاجتماعيوفرهنگيباعثکمبوديافقر

شکلگیریآنرابر

آهن ،چاقي و يا کوتاهي قد در کودکان شده است .دسته سوم تحقیقاتي هستند که به
مطالعه نظامهای فرهنگي و باورهای مرتبط با تغذيه متمرکز ميشوند؛ و دسته چهارم به

هایتاريخيودرشیوههایمعیشتيمختلف

موضوعسازگاریفرهنگيغذایانساندرد 
وره
ميپردازد .گودمن و لوفور ( )2013از مهمترين انسانشناسان رويکرد زيستي فرهنگي

دستهبندیفوقرامعرفيکردهوشرحو
انسانشناسيتغذيه 
هستندودراثرخودباعنوان 
بسطدادهاند .


شناسیعصبشناسی 2


انسان
شناسيعصبشناختيازجملهعلومجديدیاستکهبرایدرکرابطهمغز -فرهنگ


انسان
از دادههای زيستي  -فرهنگي کمک ميگیرد .دو سؤال مهم که هسته اصلي اين علم را
تشکیل ميدهد اين است  )1چطور معاني و کردارهايي که به لحاظ اجتماعي مشترک

Goodman
neuroanthropology

1
2
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هستند در ساختار و کارکرد مغز منعکس ميشوند؟  )2چطور اعصاب معاني و کردارهای
اجتماعيراپردازشميکنند؟ 

1
اين علم از سال  1970توسط گروهي از انسانشناسان پايهگذاری شد (الفلین و
دآکیلي1974 ،2؛ پارِدز 3و هپبرن1976 ،4؛ داکیلي و ديگران1979 ،؛ الفلین و ديگران؛
1990؛ترنر1985،1983،5؛رينا2002،6وتنهوتن .)1999،1992،1985،1976،7
از نظر پژوهشگران اين حوزه فرهنگ نه تنها باعث شکل دادن به الگوهای قبلي
گیریالگوهایجديدنیزکمکميکند.اينتغییرشکلالگوها


شودبلکهبهشکل

مغزیمي
توسطفرهنگباعثتغییرساختارمغزیدرجهتتغییرکارکردآنميشود.قواعدفرهنگي

8
به شکل مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد شناختي انسان شکل ميدهند (دومینگوئز و
).نوروآنتروپولوژيستهاييمانندگوچز(،)2006گو(،)2007هِدِن()2008

ديگران2009،
معتقدندفرهنگبهشکلفراگیریبرسطوحوابعادمختلففعالیتهایعصبيازسطوح

پايینادراکيوحسيتاسطوحپیچیده مانندزبان،محاسبهرياضيوموسیقيتأثیردارد.
تحقیقات اخیر نشان ميدهند تفاوتهای فرهنگي باعث ايجاد آرايش متفاوت مدارهای
عصبيميشوند(دومینگوئزوديگران .)2010،

جنبههای تجربي و عصبشناختي
در حقیقت انسانشناسي عصبشناسي مطالعه  
هایمغزیبادرنظرگرفتنفرهنگميپردازد .


شففعالیت
کردارهایفرهنگياستوبهک

نگاهبهعلومزیستیازمنظرعلوماجتماعی 
يکيازداليلاحترازعلوماجتماعيازعلومزيستي،تمايلدورکیميجامعهشناسانبهجدا

شدناززيست شناسيبودهاست.دورکیممعتقداستبرایبررسيموضوعاتاجتماعيبايد

شناختيوروان شناختيراکنارگذاشتوبهعواملاجتماعيتوجهکرد.


رهایزيست
تفسی
در غیر اين صورت در بررسي وقايع اجتماعي ،جامعهشناسي موضوعي نخواهد داشت که
خاص آن باشد و قلمرو زيستشناسي و روانشناسي به هم آمیخته خواهد شد (دورکیم،
 .)1385اين تقابل میان جامعهشناسي و زيستشناسي يکي از موانع شکلگیری علوم
رشتهای مرتبط با فرهنگ و زيستشناسي شد و در نتیجه گرايشهايي مانند
بین 

محیطزيست ،علوم تغذيه ،پزشکي ،رفتارشناسي و عصبشناسي بیشتر زيرمجموعه علوم

اينحوزههاعالوهبروجهزيستييکوجهفرهنگي

کهدرهمه

زيستيقرارگرفتهاند.درحالي

نیز وجود دارد که نبايد ناديده گرفته شود .به عنوان مثال انسانشناسي دستگاه عصبي

1

Laughlin
d’Aquili
3
Paredes
4
Hepburn
5
Turner
6
Reyna
7
TenHouten
8
Domínguez
2
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همانگونه که در باال گفته شد ،با استفاده از دادههای عصبشناسي ،روانشناسي و

شناسيبهتأثیرفرهنگبرشکلگیریمغزودستگاهعصبيوشناختيدرطولمدت


انسان
سانميپردازد وچگونگيتأثیرفرهنگبرشکلگیری مغز،رفتارهاواحساساترا

رشدان
ها موجبشدهاستانديشمندان
بیزاریازپژوهشدراينحوزه 

موردمطالعهقرارميدهد.

علوم اجتماعي از پیشرفتهای علوم شناختي و عصبشناسي که در قلب تجديد حیات
لعهقراردارند،کمترازحدالزماثربگیرند.ايندرحالي

اخالقیاتبهعنوانيکموضوعمطا
توانبهراحتيدرموردرفتارهایانسانيکهعالوهبرريشههای


امروزهديگرنمي
استکه
ژنتیکي و روان شناختي ،علل فرهنگي و اجتماعي دارند ،مانند قبل ،فقط با استناد به
دادههایزيستيقضاوتکرد؛بنابرايناينبیزاریتنهايکنتیجهداشتهاست:ازدستدادن

موقعیتتفسیروتحلیلمسائلومعضالتاجتماعيکهبهطورمستقیمتحتتأثیرشرايط
زيستيهستند .
تواندمانعيبرسرراهرشدحوزههاييماننداخالق


اينجدايي،برخالفتصورحتيمي
1
حسوبميشوند.استیونهیتلین ()2013

باشدکهدرظاهرکامالًمتعلقبهحوزهفرهنگم
جديدجامعهشناسياخالقراشکلدهديکيازموانع

شناسيکهسعيداردحوزه 


جامعه
شناسانازعلومزيستيميداند.بهنظراو


ایرافاصلهگرفتنجامعه

گیریچنینحوزه

شکل
يکي از موانع رودرروی جامعهشناسي اخالق محتاط بودن جامعهشناسان در رويارويي با
شناسيروشنکننده دلیلوارد


بدگمانيزيادبهعلومشناختيوزيست
زيستشناسياست.

ایدرباره اخالقاستکهخطر«بیشازحد

وگویمیان 
رشته


شناسانبهگفت

نشدنجامعه
2
یانسانيرادرپيدارد.بهعقیده هیتلینکنارگذاشتن


الگوهایتوسعه
اجتماعيکردن» 
هایزيستمحیطيازطرفمتفکرانعلوماجتماعيتوانتوصیف،

بحثهایمربوطبهعامل

نظريهمند کردن و سنجش آنها را ضعیف ميکند .هیتلین در مقاله خود اين رويکرد را

چنینبهچالشميکشد :

«واقعیت آن است که – درست يا غلط – بخش اعظم کارهای اخیر
جاها[رشتههایمرتبطباعلومزيستي]انجامشده

[دربارهاخالق]،درآن

است .بنابراين ،با صرف کنار گذاشتن آنها (و تخصیص هر مورد به
«مصرف خانگي»  خود) چیز زيادی برای ما باقي نخواهد ماند؛ اما با
شناختيدرحوزهی


هایزيست

باپژوهش
مواجهه پايدار–وانتقادی–

اخالق ،چیزهای زيادی کسب خواهیم کرد .اين در حالي است که
بسیاریازالگوهایاخالقمتأثراززيستشناسيوعلومشناختي،در

تعارض با عوامل اجتماعي نیستند بلکه به روشني برای تعامل با اين
عوامل طراحي شدهاند .چنانکه گفته شد ،پژوهشگران ساير حوزهها،
نوسنجشمؤثرعاملهای

الزمرابراینظريهمندکرد

آموزشوتجربه

Hitlin
oversocialization

1
2
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اجتماعي ندارند .گرچه ما وجود ديدگاههای متنوع در اين موضوع را
کنیمامابرآنهستیمکهمشارکتجامعهشناسانهدراين


تصديقمي
اولتوسطخودجامعهشناسانمحدودشدهاست.فائق

حوزهدردرجه 

گروهيمان علیه عاملهای

داوریهای درون

آمدن بر پیش
گراييهای رايج و به زوال رشته ما منجر
زيستشناسانه ،به تقلیل 

گراتری میان
نخواهد شد ،بلکه موجب ميشود بتوانیم در پیوند واقع 
شناختيپديده اخالقيمشارکتکنیم.چنین


توضیحاجتماعيوزيست
پیوندینهتنهابهپرورشالگوهایواقعگراترکمکخواهدکرد،بلکهبه

ما کمک ميکند تا بینشهای جامعهشناختي را به نحوی مؤثرتر به
رشتههای همسايه خود نیز صادر کنیم؛ اما اين اتفاق فقط تا آنجا

ميتواندرخدهدکهمانشاندهیمخواهانمشارکتواقعيهستیمو

ميخواهیمبشنويموبیاموزيم» 



واندصادقباشد.مشارکتدوحوزه

حوزههانیزميت
اينموضوعغیرازاخالقدربقیه 

ایميتواندبهحلمسائلو

ایوبین 
رشته


هایچندرشته

زيستيوفرهنگيباايجادحوزه
مشکالتمتعددیکهدرنتیجهفرهنگانسانيايجادشدهاستکمککند.انسانشناسياز

هايياستکهاينادغامميتوانددرآنصورتگیرد.خوشبختانهنیازبهادغام


جملهرشته
زيستيوفرهنگيازموضوعاتموردعالقهدربینبسیاریازانسانشناسانامروزی

دوحوزه

است.امروزهرابطهمتقابلزيستانساني،اقتصاد،سیاستورفتارازحوزههایبسیارفعال

برایتحقیقبهشمارميروند .



انسانشناسیزیستیدرایران 

انسانشناسي زيستي در سیستم دانشگاهي در ايران يکي از زيرشاخههای رشته

شناسي(مردم شناسي)استکهتاکنونتنهادردانشگاهتهرانوچندمرکزدانشگاه


انسان
)رشتهانسانشناسي

آزادبهعنوانيکدرسدوواحدیارائهميشود.اخیراً (سال1395

رشتهای مستقل در دانشکده زيستشناسي دانشگاه تهران در
ن 
زيستي به عنوان يک بی 
توانگاميدرجهتتخصصي

مقطعکارشناسيارشد تصويب شدهاست.ايناتفاقرامي
شدنانسان شناسيدرايرانتلقيکرد.اينحوزهدرخارجازدانشگاهوسیستمدانشگاهي

کامالً  ناشناختهاست.يکيازداليلاصلياينناشناختگيچهبیناهاليعلموچه عموم
وتعدادکمافرادیاستکهدرزمینهانسانشناسيزيستي

مردمکمبودنمنابعمنتشرشده
مشغولفعالیتعلميهستند.اينعدمشناختباعثشدهزمینههایشغليوتحقیقاتيکه

در خارج از ايران کامالً با اين حوزه مرتبطاند و با همکاری انسانشناسان زيستي انجام
دونحضورايشانواستفادهازايندانشانجامشوند.حوزههاييمانندپزشکي

ميشوند،ب

طزيست که ميتوانند از علم انسانشناسان زيستي
قانوني ،باستانشناسي ،پزشکي و محی 
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استفادهکنندوليمتأسفانه بهدلیلناشناختهبودناينرشته،برايشجاييدرنظرگرفته
نشدهاست .
شناسيزيستيدرايرانبیشترمعرفيشدهاند


ميکهتاکنوندرانسان
زيرشاخههایمه

شامل ژنتیک انساني ،ديرين انسانشناسي ،آنتروپومتری و خطوط پوستي ،محیطشناسي
هایگذشتهپروژههايينیزانجام


شناسيپزشکياست.دراينراستادردهه

انسانيوانسان
شدهاست.بهعنوانمثالميتوانبهبررسيومقايسهخطوطپوستيکهتوسطعسکری

)درجمعیتهایايرانيانجامشدهاست،اشارهکرد .

خانقاهوشريفکمالي(1373
هایانسانشناسيزيستيمانندژنتیک


درچندسالاخیرگرايشبهبرخياززيرشاخه
انساني ،اسکلتشناسي و انسان شناسي پزشکي و بدن بیشتر شده است .در مورد ژنتیک
باستانيباوجودانجامچندينپژوهشبرایاستخراجژنباستاني،بهدلیلنبودنامکاناتو
تجهیزاتالزمتاکنوننتايجزيادیبهدستنیامدهاست.ازجملهتحقیقاتدراينزمینه
کهبیشترينمیزاناستخراجژنباستانيرابهخوداختصاصدادهميتوانبهوحدتينسبو

همکاران()1395اشارهکردکهمنجربهاستخراجوتوالييابيژنوممیتوکندريايي19نمونه
انسانيدورهآهندرمحوطهگوهرتپهمازندرانشدهاست.ازديگرمواردیکهتاکنوندر
باستانشناسي ايران به آن توجه زيادی نمي شد بررسي بقايای استخواني انسان در

محوطههای تاريخي و پیش از تاريخ بوده است .در سالهای اخیر نگاه جديدی در بین

باستان شناسان شکل گرفته و بقايای استخواني نیز تا حدی مورد مطالعه و بررسي قرار

مي گیرند.کتابراهنمایکاربابقايایاستخوانيِانساندرباستانشناسي(وحدتينسبو

هباعثميشوداسکلتانسانيدر

هاشمي1395،؛دردستچاپ)،حاصلتالشياستک
کناربقیهاشیاءکشفشدهدريکمحوطهحفظوموردمطالعهقرارگیرد .
هایانسانشناسيپزشکي،


فرهنگي،درايرانتنهازيرشاخه
درموردرويکردزيستي -
بدنوتغذيه،هرچندهنوزراهزيادیبرایرسیدنبهاهدافخوددارند،درچندسالاخیر
مورد توجه محققین ايراني قرار گرفتهاند .به عنوان مثال ميتوان به تحقیقاتي در زمینه
ناباروری(کريمي1394،؛ودادهیروهمکاران)1395،وبدن(ودادهیروهمکاران)1390،
اشارهکرد .
شناسيزيستيازابتدایشکلگیری

توسعهيافتگي  
انسان

بنابرايندرايرانبهدلیلعدم
تا کنون ،نميتوان يک سیر تطوری مشخص مانند آنچه در ديگر کشورها رخ داده است،
مشاهدهکرد.رويکردزيستي -فرهنگينیزبههمیندلیلتاکنوندرايرانمطرحنشدهو
رويکردی ناشناخته است .هرچند تنها در بعضي از زيرشاخههايش به شکل پراکنده و
غیرمنسجم کارهايي انجام شده و يا در حال انجام است اما اين تحقیقات هنوز در حدی
نیستندکهبتوانندنگاهِبهعنوانمثالسیستمپزشکيرادرجهتکاربستمسائلاجتماعي
وفرهنگيدردرمانبیماریهاتغییردهند .
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نتیجهگیری 

انسانشناسي زيستي از نیمه قرن بیستم تاکنون در مسیری متفاوت از قرن نوزدهم

رشتهای مختلفي پديد آورده است .اين مسیر
عهيافته و حوزههای چندرشتهای و بین 
توس 
متفاوت ،از اواخر قرن بیستم منجر به شکلگیری رويکرد مهمي به نام زيستي -فرهنگي
زمانويژگيهای


شدهاست.اينرويکردموضوعاتموردبررسيخودرابادرنظرگرفتنهم
فرهنگي و جسماني مطالعه ميکند .از اين منظر ،زيست انسان امروزی بدون فرهنگ
انسانبررویزمیننقشيتعیینکننده

گونه
غیرممکناستونقشفرهنگبرزيستآينده 
است.فرهنگمنجربهتغییرمحیطوجسمانسانميشودودرنتیجهدرنظرگرفتنآندر

شناسيزيستياجتنابناپذيراست.


هایانسان

پژوهش
زير حوزههای مهمي ذيل اين رويکرد شکل گرفته از قبیل انسانشناسي پزشکي و
بدن ،انسانشناسي تغذيه ،محیطشناسي انساني و انسانشناسي عصبشناسي .اين زير
شناسيدرقرنمعاصرمحسوبميشوند


هایانسان

ترينزيرشاخه

هاازجملهکاربردی

حوزه
رانهای زيستمحیطي ،شیوع بیماریهای قرن معاصر و
آنها ميتوان بح 
که به وسیله  
هایناشيازآنهاراکنترلکرد .


هایغذاييوبیماری

بحران
اين رويکرد با همه ی اين اوصاف اما در ايران تاکنون به قدر الزم معرفي نشده و
توسعهنیافتهاست.احترازيادشدهاصحابعلوماجتماعيازعلومزيستييکيازعواملعدم
تمايل به فراگیری انسانشناسي زيستي و توسعه آن در نظام دانشگاهي ايران بوده است.
انسانشناسيزيستيضعیفباشد.به
همینموضوعباعثشدهتولیدادبیاتعلميدرحوزه 

همین علت با کمبود پژوهش و فعالیتهای دانشگاهي در اين زمینه روبهرو هستیم که
های جديداينرشتهشدهوآنرادرمیاندانشجويانودر
مناسبحوزه 

موجبعدممعرفي
استکهجامعه ايراناستعدادبسیاری

محیطدانشگاهيمهجورگذاشتهاست.ايندرحالي 

برایبهکاربستندستاوردهایاينحوزههادارد .
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