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شمگیریشدهاست.ازقرننوزدهمگیریتاکنوندچارتحوالتچشناسيزيستيازآغازشکلانسان

شناسيزيستيبودهاست.ازنیمههایقرنبیستمنژادمفهوممحوریموردبررسيدرانسانتانیمه

را بیستم قرن دوم نیمه موضوعاتجديدیداد. به را خود جايگاه نژاد موضوع بیستم قرن دوم

انسانمي گذار دوره دههتوان سه نامید. زيستي سالآخرشناسي قرن رشداين به رو های

ترهااينعلمازحالتعموميبهسمتتخصصيشوند.دراينسالشناسيزيستيبرشمردهميانسان

شناسيازجملهشناسيانساني،ديرينانسانشناسي،محیطشدنپیشرفت.ژنتیکانساني،نخستي

يافتهاينتخصص توسعه نیز کنون تا که بودند ها قرن در ادامهاند. بر عالوه يکم روندبیستو

زيرمجموعه ديگری مهم رويکرد شدن رويکردانسانتخصصي اين گرفت. شکل زيستي شناسي

گرفتنهم نظر در با را بررسيخود جسمانيمطالعهزمانويژگيموضوعاتمورد هایفرهنگيو

انتقادبه-کندورويکردزيستيمي اينرويکرددر هایتخصصيشدنزيرشاخهفرهنگينامدارد.

انسانانسان است. گرفته انسانشناسيشکل بدن، و پزشکي انسانشناسي تغذيه، شناسيشناسي

شناسيزيستيشکلهاييهستندکهزيرمجموعهاينرويکرددرانسانشناختيازجملهحوزهعصب

اينحوزهگرفته کاربردیاند. جمله از زيرشاخهها انسانترين محسوبشناسيهای معاصر قرن در

وسیلهمي به که ميآنشوند بحرانها زيستتوان بیماریهای شیوع ومحیطي، معاصر قرن های

هارابررسيکرد.دراينمقالهبهبررسياينرويکردوهایناشيازآنهایغذاييوبیماریبحران

ايم.هایشکلگرفتهذيلآنپرداختهمعرفيحوزه
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بیانمسئله
شناسيشناسيزيستيياجسمانيمعرفيشده،انسانآنچهتاکنوندرايرانبهعنوانانسان

استعماردريکبهتقويتنژادگراييوکمکبهپروژهزيستيقرننوزدهمياستکهنهايتاً

تازه«ديگری»شناسيزيستيمنشأدرنگرانيازتاريخيمنجرشد.پیدايشاينانساندوره

شناسيزيستينهايتاًافولکردوشدهتوسطانسانغربيسفیدپوستداشت.آنانسانکشف

يزيستينويندرايراناطالعاتزيادیمنتشرشناسامروزهديگرهواداریندارد؛اماازانسان

نشدهوتحوالتيکهازنیمهدومقرنبیستمتاکنوندراينرشتهبهوجودآمدهناشناخته

شناسيزيستيهنوزهمانتلقيقرننوزدهميرايجماندهاست.درنتیجهدرايران،ازانسان

بابحران روندهدرايرانامروز،محیطيپیشهایزيستاست.ايندرحالياستکهخصوصاً

بهزيست برای بسیاری نیاز و استعداد ايران انساني جديدبوم رويکردهای کارگیری

تواندفرهنگيازجملهاينرويکردهااستکهمي-شناسيزيستيدارد.رويکردزيستيانسان

وتغذيهمحیطي،بهداشتوسالمتهایزيستبهحلمسائلمعاصرجهانازجملهبحران

شناسيزيستيازابتداانسانکمکبسیاریکند.دراينمقالهبامرورمختصریبرتاريخچه

کنونرويکردزيستي معرفيودرنتیجهوگرفتههایشکلفرهنگيوحوزه-تا هایآنرا

نهايتداليلعدمپیشرفتاينعلمدرايرانرابررسيخواهیمکرد.



هایپژوهشپرسش
مفاهیمانسان (1 در تحوالتي چه دچار کنون تا نوزدهم قرن از زيستي شناسي

محوریخودشدهاست؟

شناسيزيستيچیست؟فرهنگيدرانسان-رويکردزيستي (2

فرهنگيدرانسان (3 زيستي رويکرد و دارد وضعیتي چه ايران زيستيدر شناسي

ايرانچقدرشناختهشدهاست؟



وزدهمتاکنونشناسیزیستیازقرننتاریخچهانسان
 بیستم قرن اواسط تا میالدی نوزدهم قرن نژاد»از در« بحث مورد محوری مفهوم

ريشهانسان بود. آمريکا و اروپا در زيستي عالقهشناسي به مفهوم کشفاين يه کهن

هایجديدتوسطسفیدپوستاناروپاييومواجههخاستگاهانسانيوهمچنینکشفسرزمین

جمعیت نظرفرهنگيوانيمتنوعيبازميهایانسبا از چه نظرظاهریو از گرددکهچه

آن متفاوتبودند)زبانيبا ها رويکرد2007لیتلوسوسمان، با قرننوزدهمبهنژاد در .)

نمي نگاه شکلتطوری محیطبر تأثیر نبودشد. روز بحثآن موضوع انساني تنوع گیری

ای،بندیلینههایکلیساورويکردطبقهتأثیرآموزههاتحتگیریگونهشکل)همان(ونحوه

مي دانسته تغییر )استاندفوردغیرقابل 1شد ديگران، گونه2013و رويکرد، اين در های(.

                                                           
1 Standford
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تکاملتدريجيگونه گونههایپیشینحاصلنميمختلفاز هر بلکه بهشوند ابتدا ایاز

قرن اروپای در است)همان(. داشته وجود شکل سیاستهمین بیستم نژادی»های «به

زيستيپیگیریميتوسطانسان نتیجهشناسان که انديشهشد و نازيسم برآمدن نژادآن

( بود خالص سوسمان، و درباره2007لیتل نیز اندکي بسیار کارهای دوران اين در .)

کهبیشترهایغیرانسانيدرحالانجامبود.درآمريکاامافرانسبوآسرفتارشناسينخستي

باحوزه تأثیربسزاييدرشکلشناسيفرهنگيميانساناورا شناسيگیریانسانشناسیم،

تحقیقاتاودرانسان بیشازصدوهشتاد سنجيشناسيزيستيوزيستزيستيداشت.

هاینژادی،سنجيتانژادومنشأسنجيواستخوانکارچاپشدهاستکهطیفيازانسان

هایمعتبریازشود)همان(.مجلهیطيورشدانسانونموکودکانراشاملميتأثیراتمح

انسان مجله مجلهجمله پنج جمله از هنوز که آمريکا جسماني حوزهشناسي در اول

گذاریشدهاست.شوددرهمیندورهپايهشناسيمحسوبميانسان

شناسيزيستيشاملنژاد،هایابتداييقرنبیستمموضوعپژوهشانسانبنابرايندهه

نخستيخاستگاه انسان، استخوانهای و جنگشناسي از بعد است. بوده انساني شناسي

جنبش آغاز با دستداد. زيادیاز حدود تا را خود جايگاه نژاد موضوع هایجهانيدوم

اماحوزهنژادگرايياينمفهومديگرجاييدرپژوهشجمعیتضد هایهایانسانينداشت؛

انسانورفتارشناسينخستي هایغیرانسانيهمچنانادامهيافتوديگریمانندخاستگاه

شناسيدومقرنبیستمرابايددورانگذارانسانهاافزودهشد.نیمهمطالعهژنتیکنیزبهآن

انسان کنارزيستيدانست.طيايندوره، شناسيزيستيبرخيموضوعاتمحوریخودرا

برخيح مطالعهوزهگذاشتو بهموضوعاتمورد بازگشتيهایجديدرا اضافهکرد. خود

ايننظريهگونه در داروينصورتگرفت. بهنظريهتطور ابتدادوباره بههمینشکلاز ها

گونهاندبلکهنتیجهموجودنبوده ژنتیکبهقوتگرفتنايننظريهتطورِ هایديگرهستند.

تأثیرمحیطبرتنوعنژادهایانسانيموردتوجهقرارگرفتکمککرد.درايندورههمچنین

کار شکل تغییر باعث نگاه تغییر اين افتاد. مؤثر بسیار نژاد به نسبت نگاه تغییر در و

کنارانسان البته شد. علم اين جديد دوران به ورود برای راهگشايي و زيستي شناسي

انسانگذاشتنمطالعهنژادیوبهدنبالآنتغییررويکر شناسيزيستيبدونچالشددر

همان(.نبود؛چالشيکهتاکنوننیزادامهدارد)

 

فرهنگی-شناسیزیستیانسان
زيستي تاريخچه-رويکرد دل از زيستفرهنگي انسانطوالني و انساني شناسيشناسي

)مک است آمده بیرون 1رویالزيستي دوفور1990، 2؛ ريشه2006، اينشکل(. گیری

دههرو به انسانبازمي1960يکرد بار اولین برای که وگردد زيستي فرهنگي، شناسان

شناسيپیرامونيکديدگاهنظریمشترکباموضوعسازگاریبامحیطتحتعنوانباستان

                                                           
1 McElroy

 

2 Dufour 
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اينپروژهبهتأثیرمحیط الملليشناسيبینبرنامهزيست درابتدا زيستبرگردهمآمدند.

مي انسان زيستي برتنوع عالوه انسان زيستي تنوع فهمیدن برای بعداً اما پرداخت؛

فرهنگيرانیزواردبرنامهتحقیقاتيخودکرد)لیتلو-زيست،تأثیرمحیطاجتماعيمحیط

(.2006؛دوفور،2007سوسمان،

شناسيشکلگرفتهاست.هایانساناينرويکرددرانتقادبهتخصصيشدنزيرشاخه

شدنحوزهتخصصيشدنباعث ايجادشکافبینهایانساندور همو ایحوزهشناسياز

شناسيراازبعضياهدافاولیهخودکهمعتقدبهنگاهای،انسانحوزهشدهاست.شکافبین

کند.مارسلموسباارائهمفهوميباعنوانهایاجتماعياست،دورميچندجانبهبهپديده

توانتنهادريکبعدمورددکهواقعیتاجتماعيرانميکنمطرحمي«پديدهتاماجتماعي»

بهعقیده بررسيکرد. ابعادآنرا تمام بلکهبايداز داد، انسانمطالعهقرار شناسبرایاو

روان به بايد اجتماعي پديده يک زيستبررسي حتي و کندشناسي رجوع نیز شناسي

هایباايجاديکپل،شکافمیانحوزهتواندفرهنگيمي-(.رويکردزيستي1386)فکوهي،

پژوهش در فرهنگي زيستي رويکرد ديگر عبارتي به کند. پر را زيستي و هایفرهنگي

تالشانسان شدنزيرشاخهشناسييکياز ادغام جهتدوباره در بههایانسانها شناسي،

(.1،2007خصوصزيستيوفرهنگيدردورانمعاصراست)خونجسدير

هایدوربنابرنظريهليحاکمبراينرويکردآناستکهاگردرگذشتهفرضاصپیش

طبیعتنقشتعیین شکلکنندهانتخابطبیعي، و انسان تطور درایدر داشته، او گیری

گیرفناوری،اينفرهنگاستکهباايجادتغییراخیرباپیشرفتسريعوچشمطولهزاره

محیط اندر وضعیتجسماني بر حتيگونهزيست، است.سانو بوده تأثیرگذار هایديگر

2هایفرهنگيبهطرزبسیارعجیبيبرمیزانتغییراتآللياندکهپديدههانشاندادهبررسي

چهدرجهتافزايشفراوانيوچهدرجهتکاهشآنودرنتیجهشکلدادنبهژنومانسان

مي نتیجهتاثیر در ناگذارند. آللي فراواني ويژگيتغییر بعضي فرهنگي، فشار از هایشي

انسانظاهرمي هرگونهجديددر توجهبهتأثیرفرهنگبرجسمانسان، بنابراينبا شود؛

درکيازاونیازمندتوجهبهاينحقیقتاستکهانسانموجودیفرهنگياست.بههمین

انسان زيستيدلیل رويکرد به معاصر زيستي آورده-شناسان روی اينفرهنگي در اند.

زيست فرهنگمي3شناسيانسانيرويکرد، پرتو در تنها تعاملاستو فرهنگدر تواندبا

واکنشمابهآنمحیطمؤثرگذاردوهمبرشیوهدرکشود.فرهنگهمبرمحیطمااثرمي

4است)استینسون ديگران، عواملسازش2012و يکياز خود اينکه بر فرهنگعالوه .)

مي ميمحسوب شمار به نیز تغییر منابع از يکي گونهشود، بقاء منظور همآيد. انساني

سازش و تغییر نیازمند انسان کالبد هم و انسان نمونهفرهنگ است. مداوم هایپذيری

شماریوجودداردکهفرهنگبرایسازشانسانشکلمحیطراتغییردادهاستونشانبي

                                                           
1 Khongsdier 

2
رجايگاهخاصيبررویکروموزومقراردارد.کنندهيکصفتاستکهدآللژنکنترل 

3 human biology
 

4 Stinson
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ممي با ارتباط در انسان که همدهد موجود مثابه به خود اطراف همحیط و زيستي

فرهنگيعملمي-اجتماعي روی، )مکال صفتتحمل1990کند قديمي، يکمثال .)

دامداری-سالپیشيعنيآغازدورهکشاورزی9000الکتوزدرافرادبالغاستکهازحدود

تاقبلازاينتاريخژنمربوطبهساختهشدنآنزيمال کتازکهپروتئینالکتوزبروزيافت.

مي هضم را شیر در اينژنموجود بالغ افراد در و دوراننوزادیفعالبود فقطدر کند

آوردنخاموشمي رو با نداشت. وجود ماقبلتاريخشیر غذاييانسان رژيم در زيرا شد؛

اينژننیزفعال شدانسانبهاهليکردنحیواناتواضافهشدنشیربهسبدغذايياو،

توانبهکنترلوزنبدناشارهکردکهعوامل(.همچنینمي2010:138وديگران،1)اللند

اجتماعيفرهنگيمانندطبقهاجتماعي،جنسیت،تبلیغاتورسانهومصرفغذاهایآمادهو

(.2013فودبرآنمؤثرند)استاندفوردوديگران،فست

پیچیدههایفرهنگيکهبرجسمانسانتأثیرگذارموقعیت بسیار مطالعهندگاه اندو

(.ازاينروبرای2006اينعواملفرهنگيبهسادگيمطالعهعواملزيستينیست)دوفور،

(سهالگواز1990هاالگوهایمختلفيارائهشدهاست.مکالروی)فهمبهتراينموقعیت

ارائهکردهاستکهبراساسآناينموقعیت هایمیدانيراهدايتشتوانپژوههاميهارا

 زيستي الگو –کرد. )تصوير يکپارچه الگوی متقابل1فرهنگي ارتباط آن در استکه )

باداده تحقیقاتي برای الگو اين است. شده داده نشان محیطي و فرهنگي زيستي، های

بیماریابوالازجملههایناشيازعواملزيستيوفرهنگيبهکارميموضوعبیماری رود.

هااستکهعالوهبرويروس)عاملزيستي(،فقر)عاملاجتماعي(،عدمرعايتاينبیماری

بومگرمواستوايي)عاملمحیطي(نیزدرشیوعآنمؤثربهداشت)عاملفرهنگي(وزيست

بودهاست.

 
 فرهنگييکپارچه-:الگوزيستي1تصوير

 
 1990الروی،منبع:مک



                                                           
1 Laland 

هایداده

 تيزيستي

هایداده  

فرهنگي

 اجتماعي

هایداده

 محیطي
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زيستي نام به -دومینالگو معروفاست)تصوير اينالگو2فرهنگيچندپاره در .)

شوند.درشناسيبررسيميهایاجتماعيفرهنگيوبومهایزيستيدرارتباطبادادهداده

شوندامادرالگویچندپارهبینالگویيکپارچه،هرسهعاملبادرارتباطباهمبررسيمي

فرهنگداده داده-يهای و مثال،اجتماعي عنوان به ندارد. وجود ارتباطي محیطي های

تواندناشيازوضعیتاقتصادیجامعهوياوضعیتآبووضعیترشدوتغذيهکودکانمي

 کدام بفهمیم اينکه برای باشد. استهواييمنطقه شده کودکان يکباعثکاهشرشد

مي رابطهپیشنهاد تا عشود و اجتماعي طورعامل به کودکان سوءتغذيه با محیطي امل

جداگانهبررسيشوند.

 
 فرهنگيچندپاره-:الگوزيستي2تصوير




1990الروی،منبع:مک

 
زيستي الگو، بین-سومین روابط فهم برای الگو اين دارد. نام پیچیده فرهنگي

اسجنبه شده ارائه يکسیستم در جزئيهایمتعدد طور به آن در روابطمیانت. به تر

بهعنوانعواملمتعددمؤثردرايجاديکوضعیتدريکجامعهانسانيپرداختهمي شود.

مشکالتجسمانيمي بر عالوه سیاستمثالسوءتغذيه اثر جنگ،توانددر هایاقتصادی،

هایملبرزيرساختاينعواسوءمديريتواختالفطبقاتيدريکجامعهايجادشود.همه

شناختيتأثیرگذارند.بوم
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فرهنگيپیچیده-:الگوزيستي3تصوير


1990الروی،منبع:مک

 

فرهنگی-نقدرویکردزیستی
مي انتقاد رويکرد اين فرهنگيبه نسخه که يعنيانسانشدهشود است آمريکايي شناسي

کل حوزهرشته شاگردانشبنیانگرایچهار توسطبواسو بیشایکه در ترگذاریشد.

حوزه چهار ديگر زبانانسانکشورهای اجتماعي، باستانشناسي وشناسي، شناسي

ايننقدها،کلشناسيزيستيمتعلقبهبخشانسان گراييهایدانشگاهيمجزاييهستند.

زيست1شناختيانسان رويکرد و ساختگي-آمريکايي محصول را آن از برآمده فرهنگي

انديشه از بردانندکهنگاهيتجربهتکاملاجتماعيقرننوزدهميميبرجامانده گرايانهرا

اماطرفداراناينرويکردبارد2005کند)سگالوياناگیساکو،شناسيتحمیلميانسان (؛

انسان معتقدند انتقاد اين پیشرفتفرهنگيم-شناسيزيستيکردن و توسعه هایحصول

هااينرويکردراناشيازطبیعتعلوماجتماعيوعلومزيستيدرشصتسالاخیراست.آن

ميدوگانه انسان فرهنگي و علتزيستي به انسان، رفتاری و زيستي خصوصیات دانند.

ازهایويژهنمغزیبزرگباتواناييداشت طرفيباعثايجادرفتارهایفرهنگيشدهاست.

شود.فرهنگشدهتوسطانسانباعثتغییرشکلمحیطميکارگرفتههایبهفرهنگياروش

برمحدوديت تأثیر تغییرميبا جسمانسانرا رفتاری، گاهيممکنوهایزيستيو دهد.

درواقعیت ازهمموردمطالعهقرارگیرنداما فرهنگجدا حتيمطلوباستکهکالبدو

                                                           
1 anthropological holism 

 موقعیتغذايي

 غذایبهتروبیشتر

 آگاهيفرهنگي

 کنترلابزارتولید

 کنترلمحصولنهايي

 کنترلقیمتبازار

 آموزش

 اندازهبدن

 ظرفیتکارفیزيکي

 پتانسیلتولیددرآمد

 بازارکار

 ساختاراجتماعي

هایشخصياولويت  

 انگیزه

 قدرتخريد

 فشارتبلیغات

يدسترس  

یدکیفیتتول  
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پیچیدهازارتباطفیزيولوژی،ژنتیک،ناپذيردريکشبکههشکليجداييفرهنگوکالبدب

اندودربسیاریاوقاتالزماستبهايندو،درپیوندبارفتاروروابطاجتماعيپیونديافته

(.2012همپرداختهشود)استینسونوديگران،

زيستي انسان-رويکرد در شکلفرهنگي باعث زيستي، حوشناسي هایزهگیری

مهم استکه شده عبارتترينآنجديدیذيلاينرشته محیطها از: شناسيانساني،اند

شناسي.درادامههرشناسيعصبشناسيتغذيهوانسانشناسيبدنوپزشکي،انسانانسان

شوند.هابهاختصارمعرفيمييکازاينحوزه



شناسیانسانیمحیط
(،شاگردبواستحتعنوان1972-1902ژولیناستیوارد)شناسيانسانيابتداتوسطمحیط

محیط )فکوهي، شد مطرح فرهنگي نظريه1382شناسي از بسیاری مکتب(. پردازان

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

توسعهفرهنگانسانيمعرفيميتعیین در معتقدبهوجودرابطکننده ایدوطرفههکردند،

 فرهنگهستند)فکوهي، گردآوری1386بینطبیعتو معتقداستبا ژولیناستیوارد .)

توانالگوهایرفتاریوسازمانيبرداریازمحیططبیعي،ميهایمربوطبهروشبهرهداده

برد پي فرهنگ ابعاد ساير بر الگوها اين تأثیر به و کرد شناسايي را محیط با انسان

1)شوتکوسکي بهمجموعهراهکارهاييکهدريکفرهنگبرایتأمینمعیشت2006، او .)

دهدوگويد.اومعتقداستمحیطبهفرهنگواکنشنشانميفرهنگميوجودداردهسته

بنابراينرابطه ميبالعکسو رابطهایديالکتیکيبینايندو نه خطي.بیندو ایتقابليو

زيستگاه بود معتقد درهاستیوارد که هستند مستقلي متغیرهای مثابه به محیطي ای

هایفرهنگييکسانوتعیینشیوههایاجتماعيمشترکوايجادويژگيگیرینظامشکل

(.2005زندگييکگروه،جامعهومنطقهمؤثرند)شوتکوسکي،

رابطهمحیط به انساني زيستشناسي و اجتماعي نظام ميمتقابل نظامبوم پردازد.

محیطاجتما محوریدر جمعیت،عييکمفهوم يکجامعه، افراد شناسيانسانياستو

هایاجتماعيوهرآنچهبهرفتارافرادشکلبدهدراشاملها،دانش،فناوری،سازمانارزش

هایزندهوساختارهايياستکهتوسطبومشاملآب،هوا،خاک،ارگانیزمشود؛وزيستمي

بومنیازهایانسانراازطريقانتقالانرژی،مادهواطالعاتبهتشود.زيسانسانساختهمي

انرژیواطالعاتيکهازنظاماجتماعيواردزيستنظاماجتماعيواردمي ومواد، بومکند؛

(.2،2001گذارند)مارتنشوندبرآنتأثیرميمي







                                                           
1 Schutkowski 
2 Marten

 











 127نبیستويکمشناسيزيستيدرقرانسان      

(2001:رابطهمتقابلسیستماجتماعيواکوسیستم)مارتن،4تصوير

 
2001منبع:مارتن،

 
توسعه و رشد کنون تا نظريهاينحوزه و دورانبسیاریيافته زيادیدر پردازان

جملهآن از دارد؛ ميمعاصر معتقداستبدونورودها که کرد توانبهکيمیلتوناشاره

نميانسان زيستشناسان مسائل حل به امیدوار توان )شوتکوسکي، بود (.2006محیطي

محیطتمهم در بحث مورد موضوعات عبارترين انساني توسعهشناسي از پايداراند

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

گونهاکوسیستم عنوان به انسان تأثیر کلي طور به و غیرانساني و ایهایمختلفانساني

زيست )موراندارایفرهنگبر مي1،2008کره کاربردیاستو بسیار اينحوزه تواند(

مسائلزيست ديگر انرژیو بحرانآبو بامشکالتمهميمانندآلودگيهوا، محیطيرا

توسعه در و دهد قرار مطالعه مورد اجتماعي فرهنگي طرحنگاهي وپايدار عمراني های

 شهریدردورانمعاصرمؤثرباشد.



شناسیپزشکیوبدنانسان
انسانم اينهایپیچیدهشناسيپزشکيپديدهوضوع در سالمتانساناست. یبیماریو

زيستي رويکرد بر عالوه انتقادی،-رشته رويکرد ديگریمانند رويکردهایمهم فرهنگي،

،2اند)امبربودهرگذاریتأثشناختي،رويکردتکامليورويکردپديدارشناختينیزرويکردبوم

                                                           
1 Moran 
2 Ember 
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شودبلکههافقطزيستيدانستهنميیبیماریفرهنگي،ريشه-دزيستي(.دررويکر2004

بیماری استکه آن بر همهعقیده و شیوع خصوصاً و يکجمعیتها در بیماری گیری

(.2013تواندعللفرهنگيداشتهباشد)استاندفوردوديگران،مي

ازشیوه دامدعواملفرهنگيمتنوعومتفاوتي، گریواری،صنعتتولید)کشاورزی،

نشیني،روستانشیني،شهرنشیني(؛رفتارهایفرهنگي)مناسکجزآن(؛سبکزندگي)کوچ

مهاجرت انواع تا ...(؛ و تابوها بیماریو شیوع در عنوانمثالها به هایعفونياثرگذارند.

عشايربهدلیلسبکزندگيمتحرکوزندگيدرشرايططبیعيوغیراستريلبیشتردر

تحرکبیشترازهایعفونيهستندوشهرنشینانبهدلیلسبکزندگيکمضبیماریمعر

مي رنج عروقي و قلب و حرکتي سالمشکالت بین اروپا در )برند. (1348-1350های

تا25شود،منجربهمرگبینباکتریازطريقموشمنتقلميبیماریطاعونکهبهوسیله

سیاهمعروفاست.اينبیماریازطريقمهاجرانچینيبهمیلیوننفرشدکهبهمرگ40

هایمقاربتي،آنفلوانزا،سرخکوآبلهتوسطاروپايیانبهاروپارسید.دراتفاقيمشابهبیماری

هایجديدآمريکاواسترالیارسیدکهتاقبلازآندراينمناطقوجودنداشت)همان(.قاره

کنندچهعاملعفونيواردبدنماشود.رعايتنميبنابرايناعمالماهستندکهتعیی

کاهشنرخبیماری فرهنگياستکهباعثکنترلو هایعفونيبهداشتعمومييکامر

شدهاست.بهعنوانمثالبیماریسلدرانگلستانقرننوزدهمقبلازاينکهعاملبیماری

ت.اينکاهشبهعلتکهيکباکتریاستشناختهشود،کنترلشدوروبهکاهشگذاش

بیماری بعضي بود. بهداشت و تغذيه وضعیت بودنبهبود تابو علت به ايدز مانند نیز ها

سادگيقابلکنترلنیستوروش به کشورهایخاورمیانه هایانتقالآنبهخصوصدر

هایرفتاریمواجههبابیماریتمرکزکرد.برایجلوگیریازشیوعآنبايدبرجنبه

بیماری،روابطاجتماعيدرفراينددرمان،هایفرهنگيسالمت،تجربهجنبهعالوهبر

هایمختلفهایپزشکي،عللتفاوتبیماریدرفرهنگتکثرگراييدرنظامدرمان،سیاست

فرهنگياست.-هایشفاازديگرموضوعاتمهمموردبحثدررويکردزيستيوآيین

انسانحوزه نزديکبه بسیار انسانشناديگر راسيپزشکي بدن است. بدن شناسي

مانندزيستمي علومطبیعي، وجهجداگانهبررسيکرد: دو پزشکييکتواناز شناسيو

کنند؛اماايندوشناسيوفلسفهوجهديگرآنرامطالعهميوجهوعلومانسانيمانندجامعه

شدهازهمدرنظرکلتفکیکهارابهتوانآناندونميوجهدرجاهاييبههمگرهخورده

شودنتوانتحلیلگرفت.پیوندیبینايندووجهبرقراراستکهناديدهگرفتنآنباعثمي

جامعيازبدنارائهکرد.وجهزيستيووجهاجتماعيبدنطيفرايندیباهمپیوندبرقرار

اينمفهوماولینبارتوسطگفتهمي1مندیکنندکهبهآنبدنمي مرلوپونتيبهکارشود.

بدن نظررفت. از دارد. اشاره صورتجسم به بودن به و بدن طريق از زيستن به مندی

ديلوندرتفسیرمرلوپونتيازبدن اصلواساسدنیایآدمياست. مندیمرلوپونتيبدن،

کنیممشارکتدارداماعکسدهيبهجهانيکهمادرآنزندگيميگويدبدندرشکلمي

                                                           
1 Ebodiment
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،2؛هینتون1،2011کند)بکرصادقاست،جهانهمدرساختبدنمامشارکتميآننیز

درکبدن1999 بدانیماعمالبدنبهعنوانيکموجود(. مندیمشروطبهآناستکه

زيستيودرعینحاليکموجوداجتماعيچیست؟ازبعدزيستيبدنموجودیاستزنده

وانفعاالت؛وازایازفعلیدمثلوتواناييانجاممجموعهدارایتواناييرشدونمو،تواناييتول

اندازبودندريکزمینهاجتماعي،تولیداجتماعي،مصرفبعداجتماعياعمالبدنعبارت

مندی(.ايننگاهدوگانهمستتردرمفهومبدن3،2004اجتماعيوبازتولیداجتماعي)کريجر

درتحلیلودرکبدنبسیارمؤثراست.

روندسکوالردر»هایمطرحدررويکردزيستيفرهنگيدرموردبدن،يازنظريهيک

ايننظريهبیناندازه«4رشد عواملفرهنگيمانندنامدارد. بدنوسنبلوغازيکسوبا

مي برقرار ارتباط ديگر سوی از شهرنشیني و )مالینامدرنیزاسیون 5کند ،2004.)

بهبررسياينرابطهدر2002)7(وکولمن2008)6کیمشناسانبسیاریازجملهانسان )

آمريکاييوآسیاييپرداخته بهعنوانمثاليکيازبیماریجوامعمختلفاروپايي، هایاند.

دهيفرهنگيدرشکل-رابطهزيستيدهندهبهخوبينشان8اشتهاييعصبيمعروفبانامبي

آگاهانه اينبیماریفرديا در نميبهبدناست. سعيغذا درصورتخوردنغذا خورديا

کندآنرااستفراغکند.اينبیماریدرنهايتدراثرازدستدادنويتامینوپروتئینومي

علتاينبي اشتهاييالگوهایتبلیغاتيديگرموادالزمدربدنمنجربهمرگخواهدشد.

روبدونچربيرامعیارزيباييبرایداشتنبدنزيبادرفرهنگغربيبودهاستکهبدنالغ

ایبهکشورهایغیرغربينیزگسترشنشاندادهاست.اينبیماریازطريقتبلیغاترسانه

(.2013يافتهاست)استاندفوردوديگران،

استفادهاززبان،مصرفغذا،رفتارهایجنسي،نوعتفريحوسرگرمي،تجربهخشونت

اندوبرهمگيمشروطبهقواعدوهنجارهایاجتماعيماازاحساساتوهیجاناتوتجربه

تنانه مياعمال تأثیر بدنما فرايند بررسي بنابراين مفهوميگذراند؛ عنوان به مندی،

هاورفتارها،بسیارمفیدترازبررسيمنتزعومجزایهريکها،ذهنزمانژنهمدربرگیرنده

کازوجوهزيستيوفرهنگيبهطورجداگانه(.بررسيهري2004هااست)کريجر،ازاين

باعثتنزلدادنبدندريکحوزهخاصخواهدشدکهدرعینآنکهدرجایخودالزم

هایفوقومندیدرهريکازمثالهايينیزداشتهباشد.مفهومبدنتواندکاستياست،مي

هایمختلفبدنجنبهکندکهطيآنمواردیازاينقبیلبدنرادرفرايندیمطالعهمي

شود.تریازآنارائهميشوندوتحلیلجامعوکاملزيريکچترجمعمي
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شناسیتغذیهانسان
شناسيمطرحشد.ایمشخصدرانسانبهعنوانحوزه1970شناسيتغذيهازسالانسان

اودریريچاردشناسانيانسان1970قبلاز چونمارگارتمیدو بر تمرکز نگاریردممبا

بهعنوانسیستمپرداختهجوامعکوچک،بهمطالعه بهخصوصغذا ازتغذيهوغذا بودند.

بهبعداينحوزهبیشتربهتطوررژيمغذاييومسائلتغذيهدردنیایمعاصرپرداخته1970

شناسيتغذيههنوزدورانهایمختلفاست.انساندرشاخهتوسعهدرحالاستواکنوننیز

حوزهکودک ديگر به نسبت را خود انساني ميهای سپری ازشناسي غذا اهمیت کند.

تشکیلميجنبه زيستيواقتصادیموضوعاصلياينحوزهرا دهد.هایمختلففرهنگي،

نهادهایاجتماعي، عواملمحیطي، عواملمختلفيدروضعیتتغذيهانساندخالتدارند.

نظام ذخیرههایسیاسي،ساختارهایاقتصادی، توزيع، تولید، در استفاده وفناوریمورد

هایفکریوايدئولوژيکمرتبطباغذاازقبیلترجیحاتغذايي،روابطسازیغذا؛نظامآماده

شمارديگر،عوامليغذاومواردبياجتماعيمؤثردرغذاخوردنواعتقاداتمذهبيدرباره

شکلدادنبهشیوه 1اندخالتدارند)گودمنانستغذيههستندکهدر لوفور، (.2013و

زيستي رويکرد اما اينعواملبپردازند برخياز ممکناستبه فرهنگيدر-بعضيعلوم

پردازد.متقابلوچندجانبهمیاناينعواملميشناسيبهرابطهانسان

توانبهچنددستهتقسیمکرد.دستهشناسيتغذيهراميتحقیقاتاصليدرانسان

پردازندوتأثیرعواملمختلفمانندتغییرمعیشت،ایميهایتغذيهولبهتغییراتشیوها

توريسموماننداين براينتغییراتمطالعهميجهانيشدن، را دستهها دومبريککنند.

تغذيه مينظام تمرکز نظام آن پیامدهای و خاص برای اجتماعي عوامل نقش و کنند

برشکل چهعواملاجتماعيوفرهنگيباعثکمبوديافقررسيميگیریآنرا کنند.مثالً

دسته است. کودکانشده در کوتاهيقد يا چاقيو بهآهن، که تحقیقاتيهستند سوم

مينظاممطالعه تغذيهمتمرکز باورهایمرتبطبا دستههایفرهنگيو و بهشوند؛ چهارم

هایمعیشتيمختلفهایتاريخيودرشیوهورهموضوعسازگاریفرهنگيغذایانساندرد

)مي لوفور و گودمن مهم2013پردازد. از انسان( فرهنگيترين زيستي رويکرد شناسان

بندیفوقرامعرفيکردهوشرحودستهشناسيتغذيهانسانهستندودراثرخودباعنوان

اند.بسطداده

 

2شناسیشناسیعصبانسان
فرهنگ-ناختيازجملهعلومجديدیاستکهبرایدرکرابطهمغزششناسيعصبانسان

داده اصلياينعلمرافرهنگيکمکمي-هایزيستياز سؤالمهمکههسته دو گیرد.

مي تشکیل است اين مشترک1دهد اجتماعي لحاظ به که کردارهايي و معاني چطور )

                                                           
1 Goodman

 

2 neuroanthropology 
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منعکسمي مغز کارکرد و ساختار چطو2؟شوندهستنددر کردارهای( اعصابمعانيو ر

کنند؟اجتماعيراپردازشمي

 سال از انسان1970اينعلم از پايهتوسطگروهي )الفلینشناسان و1گذاریشد

2دآکیلي پارِدز1974، هپبرن3؛ 4و ،1976 ديگران، و داکیلي ديگران؛1979؛ و الفلین ؛

(.7،1976،1985،1992،1999وتنهوتن6،2002؛رينا5،1983،1985؛ترنر1990

الگوهایقبلي به دادن باعثشکل تنها فرهنگنه اينحوزه پژوهشگران نظر از

کند.اينتغییرشکلالگوهاگیریالگوهایجديدنیزکمکميشودبلکهبهشکلمغزیمي

شود.قواعدفرهنگيتوسطفرهنگباعثتغییرساختارمغزیدرجهتتغییرکارکردآنمي

شکلم شناختيانسانشکلميبه عملکرد به غیرمستقیم )دومینگوئزستقیمو و8دهند

نوروآنتروپولوژيست2009ديگران، (2008(،هِدِن)2007(،گو)2006هاييمانندگوچز)(.

ابعادمختلففعالیت هایعصبيازسطوحمعتقدندفرهنگبهشکلفراگیریبرسطوحو

مانندزبان،محاسبهرياضيوموسیقيتأثیردارد.پايینادراکيوحسيتاسطوحپیچیده

مي نشان اخیر تفاوتتحقیقات مدارهایدهند متفاوت آرايش ايجاد باعث فرهنگي های

(.2010شوند)دومینگوئزوديگران،عصبيمي

انسان حقیقت عصبدر مطالعهشناسي عصبجنبهشناسي و تجربي شناختيهای

پردازد.هایمغزیبادرنظرگرفتنفرهنگميشففعالیتکردارهایفرهنگياستوبهک



اجتماعینگاهبهعلومزیستیازمنظرعلوم

شناسانبهجدايکيازداليلاحترازعلوماجتماعيازعلومزيستي،تمايلدورکیميجامعه

شناسيبودهاست.دورکیممعتقداستبرایبررسيموضوعاتاجتماعيبايدشدناززيست

شناختيراکنارگذاشتوبهعواملاجتماعيتوجهکرد.شناختيوروانرهایزيستتفسی

جامعه اجتماعي، بررسيوقايع اينصورتدر غیر داشتکهدر شناسيموضوعينخواهد

زيست قلمرو روانخاصآنباشدو آمیختهخواهدشد)دورکیم،شناسيبههمشناسيو

جامعه1385 میان تقابل اين زيستشناس(. و شکلي موانع از يکي علومشناسي گیری

زيسترشتهبین و فرهنگ با مرتبط گرايشای نتیجه در و شد مانندشناسي هايي

عصبمحیط و رفتارشناسي پزشکي، تغذيه، علوم زيرمجموعهزيست، بیشتر علومشناسي

تييکوجهفرهنگيهاعالوهبروجهزيساينحوزهکهدرهمهاند.درحاليزيستيقرارگرفته

انسان مثال عنوان به شود. گرفته ناديده نبايد که دارد وجود عصبينیز شناسيدستگاه

                                                           
1 Laughlin

 

2 d’Aquili
 

3 Paredes
 

4 Hepburn
 

5 Turner
 

6 Reyna
 

7 TenHouten
 

8 Domínguez 
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دادههمان از استفاده با شد، گفته باال در که عصبگونه روانهای وشناسي، شناسي

گیریمغزودستگاهعصبيوشناختيدرطولمدتشناسيبهتأثیرفرهنگبرشکلانسان

وچگونگيتأثیرفرهنگبرشکلسانميرشدان احساساتراپردازد و رفتارها گیریمغز،

موجبشدهاستانديشمندانهابیزاریازپژوهشدراينحوزهدهد.موردمطالعهقرارمي

پیشرفت از اجتماعي عصبعلوم و شناختي علوم حیاتهای قلبتجديد در که شناسي

ترازحدالزماثربگیرند.ايندرحاليلعهقراردارند،کماخالقیاتبهعنوانيکموضوعمطا

برريشهامروزهديگرنمياستکه هایتوانبهراحتيدرموردرفتارهایانسانيکهعالوه

روان و بهژنتیکي استناد با فقط قبل، مانند دارند، اجتماعي و فرهنگي علل شناختي،

بیزاریتنهايکنتیجهداشتهاست:ازدستدادنهایزيستيقضاوتکرد؛بنابرايناينداده

موقعیتتفسیروتحلیلمسائلومعضالتاجتماعيکهبهطورمستقیمتحتتأثیرشرايط

زيستيهستند.

هاييماننداخالقتواندمانعيبرسرراهرشدحوزهاينجدايي،برخالفتصورحتيمي

(2013)1شوند.استیونهیتلینحسوبميباشدکهدرظاهرکامالًمتعلقبهحوزهفرهنگم

شکلدهديکيازموانعجديدجامعهشناسيکهسعيداردحوزهجامعه شناسياخالقرا

داند.بهنظراوشناسانازعلومزيستيميایرافاصلهگرفتنجامعهگیریچنینحوزهشکل

جامعه رودرروی موانع از جامعهيکي بودن محتاط اخالق باشناسشناسي رويارويي در ان

دلیلواردکنندهشناسيروشنبدگمانيزيادبهعلومشناختيوزيستشناسياست.زيست

بیشازحد»اخالقاستکهخطرایدربارهرشتهوگویمیانشناسانبهگفتنشدنجامعه

بهعقیدهالگوهایتوسعه2«اجتماعيکردن نهیتلینکنارگذاشتیانسانيرادرپيدارد.

محیطيازطرفمتفکرانعلوماجتماعيتوانتوصیف،هایزيستهایمربوطبهعاملبحث

سنجشآننظريه کردنو ضعیفميمند را راها اينرويکرد خود مقاله هیتلیندر کند.

کشد:چنینبهچالشمي


« غلط–واقعیتآناستکه بخشاعظمکارهایاخیر–درستيا

هایمرتبطباعلومزيستي[انجامشدهجاها]رشتهاخالق[،درآن]درباره

گذاشتنآن صرفکنار با بنابراين، بهاست. مورد تخصیصهر )و ها

مصرفخانگي» با« اما ماند؛ باقينخواهد برایما زيادی چیز خود(

یشناختيدرحوزههایزيستباپژوهش–وانتقادی–پايدارمواجهه

خ کسب زيادی چیزهای کهاخالق، است حالي در اين کرد. واهیم

اززيست الگوهایاخالقمتأثر دربسیاریاز علومشناختي، شناسيو

اين روشنيبرایتعاملبا به بلکه عواملاجتماعينیستند تعارضبا

شده طراحي حوزهعوامل ساير پژوهشگران شد، گفته چنانکه ها،اند.

هاینوسنجشمؤثرعاملمندکردالزمرابراینظريهآموزشوتجربه

                                                           
1 Hitlin 
2 oversocialization 
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ديدگاه وجود ما گرچه رااجتماعيندارند. اينموضوع در هایمتنوع

برآنهستیمکهمشارکتجامعهتصديقمي اينکنیماما شناسانهدر

شناسانمحدودشدهاست.فائقاولتوسطخودجامعهحوزهدردرجه

پیش بر درونداوریآمدن عاملگروهيهای علیه هایمان

تقلیلزيست به رشتهگراييشناسانه، زوال به و رايج منجرهای ما

موجبمي بلکه شد، واقعنخواهد پیوند در بتوانیم میانگراشود تری

اخالقيمشارکتکنیم.چنینشناختيپديدهتوضیحاجتماعيوزيست

گراترکمکخواهدکرد،بلکهبهپیوندینهتنهابهپرورشالگوهایواقع

ک بینشمکميما تا جامعهکند بههای مؤثرتر نحوی به را شناختي

همسايهرشته آنجاهای تا فقط اتفاق اين اما کنیم؛ صادر نیز خود

نشاندهیمخواهانمشارکتواقعيهستیمومي تواندرخدهدکهما

«خواهیمبشنويموبیاموزيممي



واندصادقباشد.مشارکتدوحوزهتهانیزميحوزهاينموضوعغیرازاخالقدربقیه

تواندبهحلمسائلوایميرشتهایوبینهایچندرشتهزيستيوفرهنگيباايجادحوزه

شناسيازمشکالتمتعددیکهدرنتیجهفرهنگانسانيايجادشدهاستکمککند.انسان

نهنیازبهادغامتوانددرآنصورتگیرد.خوشبختاهايياستکهاينادغامميجملهرشته

شناسانامروزیزيستيوفرهنگيازموضوعاتموردعالقهدربینبسیاریازانساندوحوزه

ازحوزه اقتصاد،سیاستورفتار امروزهرابطهمتقابلزيستانساني، هایبسیارفعالاست.

روند.برایتحقیقبهشمارمي



شناسیزیستیدرایرانانسان
زيستيانسان زيرشاخهشناسي از يکي ايران در دانشگاهي سیستم رشتهدر های

شناسي(استکهتاکنونتنهادردانشگاهتهرانوچندمرکزدانشگاهشناسي)مردمانسان

واحدیارائهمي بهعنوانيکدرسدو آزاد رشتهانسان1395)سالراًیاخشود. شناسي(

يک عنوان به دانشکدیارشتهنیبزيستي در زيستمستقل دره تهران دانشگاه شناسي

مي ايناتفاقرا است. توانگاميدرجهتتخصصيمقطعکارشناسيارشدتصويبشده

يدانشگاهشناسيدرايرانتلقيکرد.اينحوزهدرخارجازدانشگاهوسیستمشدنانسان

يکيازداليلاصلياينناشناختگيچهبیناهاليعلموچهکامالً عمومناشناختهاست.

شناسيزيستيوتعدادکمافرادیاستکهدرزمینهانسانمنتشرشدهمردمکمبودنمنابع

هایشغليوتحقیقاتيکهمشغولفعالیتعلميهستند.اينعدمشناختباعثشدهزمینه

 ايران از خارج مرتبطکامالًدر حوزه اين انسانبا همکاری با و انجاماند زيستي شناسان

بمي حوزهشوند، هاييمانندپزشکيدونحضورايشانواستفادهازايندانشانجامشوند.

باستان قانوني، و پزشکي ميستيزطیمحشناسي، انسانکه علم از زيستيتوانند شناسان
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بهدلیلناشناختهبودناينرشته،برايشجاييدرنظرگرفتهمتأسفانهاستفادهکنندولي

نشدهاست.

اندشناسيزيستيدرايرانبیشترمعرفيشدهميکهتاکنوندرانسانهایمهزيرشاخه

انسان ديرين ژنتیکانساني، محیطشامل خطوطپوستي، آنتروپومتریو شناسيشناسي،

هايينیزانجامهایگذشتهپروژهشناسيپزشکياست.دراينراستادردههانسانيوانسان

بهعنوانمثالمي بررسيومقايسهخطوطپوستيکهتوسطعسکریتوانبهشدهاست.

هایايرانيانجامشدهاست،اشارهکرد.(درجمعیت1373خانقاهوشريفکمالي)

شناسيزيستيمانندژنتیکهایانساندرچندسالاخیرگرايشبهبرخياززيرشاخه

اسکلت انسانانساني، و مورشناسي در است. شده بیشتر بدن ژنتیکشناسيپزشکيو د

باستانيباوجودانجامچندينپژوهشبرایاستخراجژنباستاني،بهدلیلنبودنامکاناتو

تجهیزاتالزمتاکنوننتايجزيادیبهدستنیامدهاست.ازجملهتحقیقاتدراينزمینه

توانبهوحدتينسبوکهبیشترينمیزاناستخراجژنباستانيرابهخوداختصاصدادهمي

نمونه19(اشارهکردکهمنجربهاستخراجوتوالييابيژنوممیتوکندريايي1395اران)همک

ازديگرمواردیکهتاکنوندر انسانيدورهآهندرمحوطهگوهرتپهمازندرانشدهاست.

نميباستان زيادی توجه آن به ايران درشناسي انسان استخواني بقايای بررسي شد

پیشمحوطه تاريخيو سالهای در است. بوده تاريخ بیناز جديدیدر نگاه اخیر های

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

انساندرباستانمي شناسي)وحدتينسبوگیرند.کتابراهنمایکاربابقايایاستخوانيِ

 حاصلتالشياستک1395هاشمي، دردستچاپ(، شوداسکلتانسانيدرهباعثمي؛

کناربقیهاشیاءکشفشدهدريکمحوطهحفظوموردمطالعهقرارگیرد.

زيرشاخه-درموردرويکردزيستي ايرانتنها در شناسيپزشکي،هایانسانفرهنگي،

بدنوتغذيه،هرچندهنوزراهزيادیبرایرسیدنبهاهدافخوددارند،درچندسالاخیر

گرفتهمور محققینايرانيقرار توجه عنوانمثالميد به زمینهاند. تحقیقاتيدر به توان

(1390(وبدن)ودادهیروهمکاران،1395؛ودادهیروهمکاران،1394ناباروری)کريمي،

اشارهکرد.

گیریشناسيزيستيازابتدایشکلانسانيافتگيتوسعهبنابرايندرايرانبهدلیلعدم

ک نميتا تطوریمشخصمانندنون، است،آنچهتوانيکسیر رخداده ديگرکشورها در

فرهنگينیزبههمیندلیلتاکنوندرايرانمطرحنشدهو-مشاهدهکرد.رويکردزيستي

زيرشاخه از بعضي در تنها هرچند است. ناشناخته ورويکردی پراکنده شکل به هايش

يا و حدیغیرمنسجمکارهاييانجامشده در اينتحقیقاتهنوز استاما حالانجام در

نیستندکهبتوانندنگاهِبهعنوانمثالسیستمپزشکيرادرجهتکاربستمسائلاجتماعي

هاتغییردهند.وفرهنگيدردرمانبیماری
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گیرینتیجه
نیمهانسان از زيستي نوزدهمشناسي قرن از متفاوت مسیری در تاکنون بیستم قرن

حوزهعهتوس و بینهایچندرشتهيافته اينمسیررشتهایو است. آورده پديد ایمختلفي

بهشکل قرنبیستممنجر اواخر از زيستيمتفاوت، نام مهميبه فرهنگي-گیریرويکرد

هایزمانويژگيشدهاست.اينرويکردموضوعاتموردبررسيخودرابادرنظرگرفتنهم

مطالعه جسماني و فرهنگميفرهنگي بدون امروزی انسان زيست منظر، اين از کند.

کنندهانسانبررویزمیننقشيتعیینگونهغیرممکناستونقشفرهنگبرزيستآينده

شودودرنتیجهدرنظرگرفتنآندراست.فرهنگمنجربهتغییرمحیطوجسمانسانمي

 ناپذيراست.شناسيزيستياجتنابهایانسانپژوهش

حوزه قبیلانسانزير از شناسيپزشکيوهایمهميذيلاينرويکردشکلگرفته

انسان محیطبدن، تغذيه، انسانشناسي و انساني عصبشناسي زيرشناسي اين شناسي.

شوندشناسيدرقرنمعاصرمحسوبميهایانسانترينزيرشاخههاازجملهکاربردیحوزه

وسیله به ميآنکه بحها زيسترانتوان بیماریهای شیوع ومحیطي، معاصر قرن های

هاراکنترلکرد.هایناشيازآنهایغذاييوبیماریبحران

همه با رويکرد واين نشده معرفي الزم قدر به تاکنون ايران در اما اوصاف اين ی

ملعدماصحابعلوماجتماعيازعلومزيستييکيازعواتوسعهنیافتهاست.احترازيادشده

فراگیریانسان توسعهتمايلبه است.شناسيزيستيو دانشگاهيايرانبوده نظام آندر

شناسيزيستيضعیفباشد.بهانسانهمینموضوعباعثشدهتولیدادبیاتعلميدرحوزه

فعالیت پژوهشو کمبود علتبا روبههمین زمینه اين در دانشگاهي کههای هستیم رو

جديداينرشتهشدهوآنرادرمیاندانشجويانودرهایمناسبحوزهموجبعدممعرفي

ايراناستعدادبسیاریاستکهجامعهمحیطدانشگاهيمهجورگذاشتهاست.ايندرحالي

هادارد.برایبهکاربستندستاوردهایاينحوزه
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