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نگاریهمدودگرگونياساسيدرجهانحرفهایمنبهوجودآورد:اول،گرايشبهشیوه


تجربهمردم
امبهدردهاورنجهای


ييازتجاربزيسته؛دوم،رويشعالقه
داستانگو

نوشتارمردمنگارانهبهسوی
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مقدمه :بیحرکتی حمید
منطقهقرهداغ ،روستایماوالن .خودمراآمادهکردهبودمفردابرایبار

 5فروردين ،1393
اميعنيطايفهترکمهبروموپژوهشهایجديدیراآغازکنم


ششمبهجامعهموردمطالعه
که زمین خوردم و پايم به شدت پیچ خورد .قوزک پايم در رفت و استخوان پا شکست.
نمي دانستمکههمینرخدادناخواستهمنراواردمیدانجديدیکردهاست :میداندرد.

اين نوشتار به دنبال طرح دو پرسش اصلي است :اول ،درد ديگری چگونه برای يک
شناسقابلتجربهوقابلفهمميشود؟دوم،تجربهکردندردچگونهبهجامعهوخود


انسان
ارتباطمييابد؟ 

گفتمان و تقسیمبندی حسها به پنج حس که اساساً متأثر از فرهنگ علمي غرب
است ،مانع توجه به حس های ديگری همچون سخن گفتن ،حرکت کردن ،گريه کردن و
غیرهميشود.برایماپنجبیماربخشسومبیمارستانشهدایتبريز،شکستنپاکهمانع

حرکتبودباعثمي شدتامتوجهخاموششدنحسحرکتشويم؛حسيکهاحتماالًدر

حالتعادیبدانبهعنوانيکحسمستقلحساسنیستیم.حرکتکردنوانجامبسیاری
ایپديدميآوردکهدروضعیتماپنجپاشکستهبامشکل


هاباحسحرکتيتجربه

ازفعالیت
هایحرکتچهدرقالبهنریيعنيرقصوچهدرقالبهایورزشيوچه


روبود.لذت

روبه
در زندگي روزمره ،همچون راه رفتن در نسیم روحبخش تبريز ،چیزی است که از جهان
پاشکستههاغايباست؛بنابراينرنجپاشکستگيازيکطرفبعدفیزيکيدارد،وليازطرف

يهمداردوآنمحرومیتازلذتهایحرکتاست .

ديگربعدروان
حرکتدرقالبپژوهشيوعلمينیزاهمیتداردوآنانجامپژوهشمردمنگاریاز

طريقحرکتکردندرمکانها،مسیرها،بیناشیاءوبینافرادموردمطالعهاست؛بههمین

سبب بود که عنوان اصلي يکي از مقاالتم را اتنوگرافي با حرکت :تجارب حسي در
الزماستمردمنگاربرایموضوعاتمتحرک

ماشینهایمناسکيتهران(زيرچاپ)گذاشتم.

شناختيوشناختشناختياستفادهکند(الند2008،؛لي


ازحرکتبهمثابهيکفنروش
؛ايزدیجیران،زيرچاپ)،درسوژههایبدونحرکتنیز

ورگانست2008،؛اينگولد2011،
بايدازبيحرکتيبرایهمیناهدافبهرهببرد .

تجربه ما پنج بیمار از بيحرکتي ،ممانعت از جاری شدن بدن در محیط بود.
منحصربهفردیبامحیطونوعيادغامشدنباآنداشته

حرکتيباعثميشدتاهمراهي


بي
شد.مهمترين


اءوافرادمي
باشیم،امامانعسیالیتوروانيبدنهایمادربینفضاها،اشی

کبارباويلچربهتوالت
تغییرپیشآمده،تغییردرادراکمحیط(اينگولد)2000،بود.وقتيي 

نعمتدیها»([تواناييحرکتکردن]عجب
رفتم،هنگامبرگشتنبهاتاق،حمیدگفت «:
حرکتتر بود ،چون پای راستش با

نعمتي است) .در میان ما پنج نفر ،حمید از همه بي
وزنه ایششکیلوييبهتختبستهشدهبود.اودهروزتمام(پنجروزقبلازعملوپنجروز

بعدازعمل)يکجابستبود .
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بي حرکتيومحصورماندن درفضایبستهبیمارستانيدلتنگي وحشتناکيبرایهمهما

(باالخرهدلتنگيما

لدورهجک»
داشت،بهويژهبرایحمیدکهميگفت«:داريخمابیزیاو 

رو ميکُشد) .برادر مهدی هم ميگفت« :مريضین گوزی همشهقاپیدا اوالر» (چشم بیمار
همیشهبهدردوختهمي شود).حمیدبیشازهمهوبانفرتزيادیآرزویرهاييازبند

طويلهدن چیخسیديخ راحت اوالرديخ» (اگر از اين طويله بیرون
بیمارستان را داشت « :
ميرفتیم ،راحت ميشديم) .بي حرکتي نسبتاً کامل حمید باعث شده بود تا بیش از همه

شکايتکند«:هرکیمبئشگونبیرداقالسادلياوالر» (هرکسپنجروزاينجابماندديوانه
شود).اينهاهمگينشانمي دادندکهتاچهحدیمانیازبهروانشدندرمحیطداريم


مي
وتاچهحدیحرکتدرتصورمااززندهبودنولذتبردننقشيکلیدیدارد .


مبانی نظری :انسانشناسی پزشکی حسها
متمرکزبرآناستکهچگونهسالمتوبهزيستيبهلحاظاجتماعي

انسانشناسيپزشکي1

و فرهنگي پديد ميآيند و شیوههايي را بررسي ميکند که در آنها جامعه و فرهنگ بر
گذارد.انسانشناسي

تجربهبیماری،عملکردپزشکيوفراينددرمانفردواجتماعتأثیرمي
پزشکيبهدنبالآناستتابداندچگونهتجاربوادراکاتازبدن،خودياتصورشخصبر
تجربه بیماری اثرگذار ميشوند (يو سي ال2014 ،؛ ويلي و جان2012 ،؛ سینگر و بائر،
).بنابربخشيازعاليقمبهانسانشناسيحسي،2بهرويکردی

2011؛گودوديگران2010،
ازانسان شناسيپزشکيگرايشدارمکهادراکحسيرادرمسائلسالمتي،بیماریودرد

شناسانحسهابودهاست،به


موردتوجهقراردهد.هموارهپزشکيجزءعاليقاصليانسان
شناسيحسها 3باتوجهدقیقبهتجربهومعنای

صدرمانهایبومي .
انسان

ويژهدرخصو
انسانشناسيپزشکيبهشدتمثمرثمربودهاست (هاوز1995،؛کلسنو
حسيدرحوزه  
درانسانشناسياواخردهه 1980واوايلدهه 1990باعث

هاوز.)1998،چرخشحسي 4
غنای بیشتری در شاخه انسانشناسي پزشکي شد و آثار مهمي (ساکس 1987؛ باينوم و
پورتر1993،؛ويلسون)1999،راپديدآورد .
اهمیت قرار دادن بدن و حسها در مرکز مطالعه اجتماعي پزشکي توسط
انسانشناساني چون روبرت دجاراليس ( ،)1992مارينا رزمن ( ،)1991لیدرمن و رزمن

(،)1996آدلینماسکولر(،)2001جوديتفارکوار()2002ونیچر()2008موردتأکیدقرار
هایمردمنگاریدرحوزهپزشکيازخاللتمرکزبرادراکاتحسي،

گرفت.باافزايشپژوهش
هینتون ،هاوز و کرماير ( )2008برای نخستین بار برنامه کاری انسانشناسي پزشکي
حسها5راطراحيکردند .

1

medical anthropology
sensory anthropology
3
anthropology of the senses
4
sensory turn
5
medical anthropology of sensations
2
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هایمتفاوتميتواند


تجاربحسيافراددرموقعیت
انسانشناسيحسيباتمرکزبر

به ما بگويد که چگونه اعضای جامعه در زندگي روزمره و زمانها و رخدادهای ويژه
شخصيواجتماعيشانرادرککردهوبراساسآنفهمخودازجهانرا

تجربههایزندگي

1
).انسانشناسيحسيدرد وبیماریمتمرکز

شکلميدهند (پینک2009،؛هاوز2003،

بیماریشدهوبهناچاربايستيدردهاييرا

استبرمکانهاولحظاتيکهافراددچاردردو

شناختيبرمکانهاولحظاتدردبخشمهميازتجربیاتافراد


متحملشوند.تمرکزانسان
رزندگيآنهادارد.از

هاومنازلراآشکارميسازدکهنقشياساسيد


بیماردربیمارستان
اين رو از اصطالح فرهنگدرد ياد ميکنم تا از خالل آن نشان دهم که چگونه افراد به
واسطه دردهای پیشآمده ،خود ،جامعه و جهانشان را به شیوه خاصي ميفهمند و گاهي
اوقاتبهشیوهجديدیازنوساماندهيميکنند .
وگروههایمختلفازخاللتجربه

انسانشناسيدرد 2بررسيزمینهمنددرددرافراد 

مردمنگاری است (گودوديگران.)1994،درديکيازتجاربياستکهتنوعبسیارزيادی

دارد؛ در واقع درد ميتواند در تمامي اعضای بدن تجربه شود :در استخوانها ،کلیهها،
چشمها ،گوشها ،نواحي پوستي ،عصبي و غیره که دربرگیرنده دردهای
دندانها ،سر  ،

فیزيکي هستند .برخي از افراد کل عمر خود را در انواع دردها سپری ميکنند ،از جمله
کساني که در فجايع طبیعي مثل زلزله و فجايع اجتماعي -سیاسي مثل جنگ صدمه
ميبینند .مسئله انسانشناختي در اين موارد آن است که چگونه افراد زندگي خود را با

واسطدردتجربهمي کنندواينتجاربدردمندچهتفاوتيباتجاربغیردردمنددارندو

3
توانفهمياززندگيدردمندازطريقپژوهشمردمنگاریارائهداد  .

نهايتاًاينکهچگونهمي
هارامجبوربهتجربهچیزهاييميکندکهبرایافراد


دهدوآن

دردجهانافرادراتغییرمي
رقابلتصور وتخیلاست.افرادبادردبهعنواننوعيهمزادخودزندگيميکنند،
سالمغی 
هابهطورعمیقيميزيد.اينحالتوقتيقابل


هایوجودیآن

تريناليه

چیزیکهدردروني
باوراستکهبیماریراببینیمکهدردردبهخودميپیچید،ياهمچونموردرمضان،يکياز

ميکرد و
ازشدتدرددندانهايشرابهشدتبههمميفشردودادوفرياد  

بیماراناتاق ،5
ياوقتيکهدردچنانوجودفردراتسخیرميکندکههمچونيکيازبیمارانبخش 3که

دراتاقيديگربودومافقطصدايشراميشنیديم،ميگويد«اهللمنياولدورسون»(خدامرا

بکشد) .اين جهان تغییريافته باعث ميشود تا انديشهها ،حسها و رفتارهای بیماران نیز
هابهشیوهایبیمارگونه باجهانبرخوردکنند.ازايننظربايدازشخصیت


تغییريابدوآن
بیمارگونه ياد کنم که تالش ميکند در وضعیت جديد پیشآمده مؤلفهها و ويژگيهای
جديدیبرایخوددستوپاکند .4

sensory anthropology of pain
anthropology of pain
3

يکروزقبلازعملجراحيودرحالتبسترینوشتهام.

دوپاراگراففوقرامورخ1393/1/8
4
اينپاراگرافراساعاتيپسازعملجراحيمورخ1393/1/9حدودساعتهشتعصرنوشتهام.

1
2
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دردمندی به مثابه روش انسانشناختی
بنا بر منطق روششناختي و شناختشناختي انسانشناسي که بر نزديک شدن و در
نگارباموضوعموردمطالعهتأکیددارد،يکانسانشناس

آرمانيترينشکل يکيشدن ،
مردم

زمانيبهبهترينوجهميتواندفهميدرستازدرددرافرادموردمطالعهارائهدهدکهخود

نیزبتواندهماندردهاراشخصاًوبهصوتطبیعيتجربهکند.بههمینسبباستکه
انسانشناسي حسي به جای مشاهده مشارکتي 1از حس کردن مشارکتي 2دفاع ميکند

انسانشناسفقطدردکشیدنافرادرامشاهدهنميکند،بلکه
(هاوز.)1990،دراينروش  ،
خودنیزهماندردهارابابدنخودتجربهکند.اينچیزیاستکهپینک()2009ازآنبه
مردمنگارازمکانيادميکند.بههمیندلیلبودکهوقتيبهعنوان
عنوان«تجربهبدنمند» 3
يکانسانشناسدچارشکستگيپاشدم ،بهترينفرصترايافتمتاازطريقروشحس

کردن مشارکتي در پي فهم افراد دردمند باشم .وقتي خود انسانشناس دردی را تجربه
ميتواند ديگران دردمند را درک کند و نیز در مورد
ميکند ،به سهولت بیشتری  

هایآنهابهتأملبپردازد .4


موقعیت
،شدتهمحسياوازافراد

هایسختيمثلدردميشود


شناسواردحوزه

وقتيانسان
اشبیشترمي شود،چراکهدردهمماندگاریبیشتریداردوهمباشدتبااليي


موردمطالعه
دريافتکنندههای حسي را تحريک ميکند .در مقايسه با موضوع شادی به ويژه شادی

چهارشنبهسوری درپارکنیاوران

جشنوارهای کهچندروز پیشازاينواقعه بهمناسبت

5
بیشازدوسهساعتطولنکشید،درحاليکهدردرابیشازچندروز

تهرانتجربهکردم ،
ترينتجربهبرایفهمديگریانسانشناختيباشد.


تجربهکردم.ازايننظرشايددردعمیق
آنجاکهانسانشناس

اينامربهويژهدرموردانسانشناسحسيجایبررسيبیشتریدارد:

خواهدخودرادرنظامحسيجامعهموردمطالعهقراردهد،چارهاینداردجزاينکهخود


مي
رابهدردهایمدنظرمبتالکردهوآغشتهسازد .
بوميشدنبدوندردممکننیست.اينقاعدهروششناختيهممعنایواقعيداردو

استعاری.معنایواقعيآنبازميگرددبهداشتنوکسبتجربهبدنيازدردهای

هممعنای
يگیرد،ولينکتهاساسيآن
موردبررسي؛امامعنایاستعاریآنطیفوسیعيرادربرم 
فهمیدنمسئلهديگریاست.دراينجاپرسشينظریبرميآيدکهفردياگروهموردمطالعه

شناسچهچیزیرامهمميداندوياچهچیزياچیزهايينقشيحیاتيدرزندگي


انسان
بازیميکنن د.دردبهمثابهروشپژوهشودردمندیبهعنوانتجربهبدنمند

آنها
روزمره  
روششناختيمناسبيبرایگردآوری،تجربهو
ازجامعهموردمطالعهميتوانندراهکارهای  

1

participant observation
participant sensation
3
embodied experience
2

4

يکروزقبلازعملجراحيودرحالتبسترینوشتهام.

اينپاراگرافرامورخ1393/1/8
5
درمیانانواعموادمحترقهوآتشبازی

اينپژوهشمیدانيرامورخ 1392/11/27درپارکنیاورانتهرانو
مردمنگارسايهافکندهبود.
انجامدادهام.ترسوهیجاندرطياينکارمیدانيبرحضوربدنمند 






پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2

54

شناسيشخصیتپژوهشگرراتغییرميدهدکهبايستياز


اينروش
تحلیلدادههاباشند .1

نگار/بیماريادکرد.تنهاموردنمونهکارمردمنگار/بیماردرايرانکار


آنباعنوانمردم
فاضلي() 1385استکهدرآنتوصیفيغنيوتحلیليازدردهایاستخوانيوعصبيو
نگاردرچندبیمارستاندرلندنارائهميدهد .


فرايندبستریشدنوعملجراحيخودمردم
هادفترچهيادداشتقهوهایرنگو

دفترچهيادداشت،دفترخاطرات.تقريباًدراغلبزمان
برداریميکردم.وقتيحمید،يکي


خودکارسیاهدستمبودوبهطورمستمرازرخدادهانت
خاطیرهلرقوتولدی؟»(نوشتنخاطراتتمام

ديدميگفت«:


ازبیماران،چنینوضعیتيرامي
شناختيام را برای بیماران و همراهان فاش نکرده بودم و

شد؟) .دو روز اول هويت انسان
آنها فکر ميکردند که من صرفاً خاطراتم را مينويسم؛ اما با بیشتر شدن حساسیتها

مجبورشدمبگويمکهدرحالنوشتنمقالهایدرخصوصدردوبیمارستانهستم.پساز

گفتندودرفرايندپژوهشبهمنکمکميکردند:ازگرفتنعکس

آنهمهبهمناستادمي
توسط رضا و بلوتوس کردن آن تا تأکید بر افزودن نکاتي توسط مهدی در خصوص
تجربه های خودش .آنچه برای بومیان دفتر خاطرات بود ،برای دانشگاهي انسانشناس،

انشناسثبتدقیقخاطراتدريکيا
دفترچهيادداشتحرفهایبود؛امادرواقع،کارانس 

ترينوعمیقترينشکلممکناست.دفترخاطراتمرارضاخواست


چندمکانمعینبهزنده
وکميخواندودادبهحمیدکهاوهمبخواند .
انتخاب میدان درد و بیمارستان شهدا به هیچ رو از پیش و با برنامهريزی صورت
رسانهاهمهمانپنجنفریبودندکهدر
بهمیدانپرتشد.اطالع 

نگرفت؛درواقعمردمنگار

جاینوشتارمعرفيميشوند.فنونگردآوریدادهها


روشدمکهدرجای

هاروبه
اتاق  5
باآن
دراساسحسکردنمشارکتيبود،همراهبامشاهداتوگفتگوهایصمیميودوستانه .


شرحها و تحلیلهای درد
توپوخ
شکستنپ ا،بستریشدندربیمارستان،تجربهعملجراحيوسپریکردندورهنقاهت
شناسبود؛بزرگترينشانسبرای


ترينمناسکگذاربرایتبديلشدنبهيکانسان

جدی
نشان دادن مهارتهای مردمنگاری (يادداشت میداني 7 ،فروردين  ،1393در بیمارستان).
دورانکودکيونوجوانيمناز1362تا1374درمحلهآخونيدرتبريزگذشتکهبعداز
آنبهکویشادگانحدفاصلچهارراهآخونيوچهارراهدامپزشکينقلمکان کرديم.بهياد
دارمکهدردورهنوجوانيتاچهحدودرچندنقطهسرمبهطوردائمشکستگيهاييرخ

شکستگيها را بشمارند .برای پايم نیز

ميداد ،به نحوی که خواهرانم ميتوانستند جای 

ایرخداد:وقتيکهيکتختهبندبناييرامنودوستمبلندکردهبوديم،تختهروی


حادثه
1

ساعتدوونیمشبوپسازهشیاریکاملبعدازعملجراحينوشتهام.

اينپاراگرافرامورخ1393/1/10
شديدترينسطحدردراتجربهميکردم،بهنحویکهشبتاصبحرا

حیننوشتنايننکاتروششناختي ،
نتوانستمبخوابم.
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انگشتشصتپایراستمافتادوباعثشدتامحلناخنکبودشدهوبعدازمدتيناخن
بیفتد.حادثهبعدیدرزمستان 1390درتهرانرخدادکهدرآندستچپمازمحلآرنج
موبرداشتوبرایمدتيدرگچماندوپسازآنيکدورهفیزيوتراپيطيکردموحادثه
نهايينیزدرفروردين 1393رویدادکهشديدتريننوعجراحتوشکستگيبرایمندر
طيعمرسيسالهامبود .

پنجمفروردين1393وقتيپايمپیچخورد،قسمترويینپابامالیدهشدنمحکمبه
زمین خورد و باعث شد تا استخوان باالی قوزک کشیده شود .من در آن هنگام صدايي
نشنیدم،امابعداًيکيازاطرافیان گفتکهصدایشکستهشدنچیزیرا شنیدهاست.درد
وحشتناکي به سراغم آمد ،کفش را از پايم درآوردم .فشارم به سرعت پايین آمد ،دراز
شکستهبند

کشیدم .لنگ لنگان به خانه آمديم ،خوشبختانه يکي از مهمانان روستايي 
خچي)بود.پیرزن بهمحضمشاهدهورمپایراست،تشخیصدادکهتوپوخ(قوزک
(سینی 
بارتالشکردتااينکهتوانستقوزکپاراجابیندازد.درهربارتالش

پا)دررفتهاست؛سه
نتوانستمدردراتحملکنموبا صدایبلنددادکشیدم،کودکانکه دورهامکرده بودند،
فريادهایناشيازجاانداختنهایدوموسوم

همگيوحشتکردند،ترسیدندوگريهکردند.
خچي معتقدبودکهصرفاً
کلخانهراتکانميدادو همهناراحتومتأثرميشدند.سینی 

قوزک پايم در رفته بوده که جا انداخته است و هیچ جايي نشکسته است .او گفت بايد
گوشتتازهکوبیده شدهوبهقسمتقوزکپاچسباندهشود،اماشببودوگوشتتازهپیدا

نشد.ترکیبياززردیتخممرغوزنجبیلرابادستمالبهقسمتقوزکپابستیمومنتا

نگانراهميرفتم.پسازدو

صبحراحتخوابیدم؛اماديگريکلنگهپاشدهبودمولنگل
روز  7،فروردين،بهبیمارستانشهدایتبريزرفتموعکسگرفتم.عکسراديولوژینشان
مي دادقسمتيازاستخوانباالیقوزکشکستهاست.تشخیصپزشکآنشدکهبايدعمل

جراحيصورتگیرد.اينخبرراوقتيرویتختبخشاورژانسبودمبهمندادندومنکه
تاکنونهیچعملجراحياینداشتمبهشدتترسیدمودلهرهمستمریپیداکردم.پساز

امضایرضايتنامه،لباسآبيعملراپوشیدموبابستهشدنآتلبهبخش،3اتاق،5تخت

18منتقلشدمتافرداعملشوم .
دسقفهای

اتاق 5ششتختداشت،ازشماره 17تا.22اتاقيباسقفسفیدمانن
زيرشیرواني که از سمت در ورودی به طرف پنجرههای مقابل شیب داشت :سه پنجره،
ديوارهایسبزروشن،دوتابلوبرديوارهاباتصويریازيکقووتصويریازدرياورنگین
هایفلزیبارنگسفیدوملحفههاینارنجي،میزغذاخوریبرایهرتخت،میز


کمان،تخت
وسايل شخصي،تلفن،مهتابي،صندليسبزبرایهمراهبیمار،میلهسرم،کلیدوپريز،يک
يخچالويکروشوييبرایکلاتاق.درحدوديکساعتپنجتختپرشد.مهدیدرتخت
،17اصغر(من)درتخت،18رمضاندرتخت،19حمیددرتخت 20ورضادرتخت.21
تختشماره 22تاپنجروزبعدیکهمندربیمارستانبودمچندينبیماربهخودديد.هر
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چهار بیمار ديگر همگي در اثر تصادف و در قسمت پا دچار انواع آسیبديدگي از جمله
شکستگيوخُردشدگيبودند .
مهدی26ساله،اهلتبريز،متأهلومشغولبهتعويضروغنيبودکههمانروزحین
کاردراثربيتوجهيمشتریبینماشینوديوارماندهبودوازناحیهزانویپایچپدچار

آسیبشدهبود.اصغر  30ساله،اهلتبريز،متأهلکهدراثرپیچخوردنپادرناهمواری
زمیندچارشکستگيشدهبود.رمضان 36ساله،اهلمرند،متأهلوکارگرساختمانيبود
کهيکسالپیشباموتوربايکماشینبرخوردکرده بودوپایچپشبهنحویشکسته
هابههمنميچسبیدند.حمید25ساله،اهل


بودکهتاکنونپسازچهاربارعمل،استخوان
میانه ،مجرد  و کارگر ساختماني در تهران که سوار بر موتور با ماشین تصادف کرده بود.
جراحاتاوبهنحویزيادبودکهوزنهسنگینيبهپایراستشنصبکردهبودند.حمیدبرای
چندمین بار بود که سوار بر موتور تصادف ميکرد .رضا  16ساله ،اهل میانه ،مجرد و
دانش آموزبودکهدرنخستینتجربهموتورسواریدراثرسرعتباالباماشینتصادفکرده

بود؛جراحاتوآسیبديدگيهایاوهممثلحمیدزيادبودند .


مفهومبندی و حسبندی درد
بیماری و درد مي تواند بنا بر زمینه وقوع ،افراد مربوطه و شدت آن به گونههای متنوعي
مفهومبندی شده و از طريق اين مفهومبندی پذيرفته شود .زمینه بسیار مؤثر در حادثه

پیشآمدهبرایاغلببیماراناتاق،5بهجزرمضان،عیدنوروزبود؛زمانيازسالکهتحول

گیریميشود؛اماهمگيمابهجایآنکهازخوشينوروز


خوبوروزهایخوشدرآنجای
لذتببريم،ازدردپارنجميبرديم.روزهفتمفروردينعالوهبرماپنجنفر،بخشاورژانس
بیمارستان شهدا مملو از افرادی بود که شکستگيهای مختلفي در قسمتهای مختلف
بدنشان داشتند واغلبدچارحادثهتصادفشدهبودند.ولياينفقطبیماراننبودندکهدر
آنها به ويژه
روزهای خوش سال ،ناراحت بودند؛ بلکه اين ناراحتي کل افراد مرتبط به  
يگرفت .دراينمیانمادرانبیشازهمهدرتشويشو
خويشانودوستانشانرانیزدربرم 
اضطرابودعابودند؛چیزیکه دررفتارهایمادرانمهدی،حمیدورضاقابلمشاهدهبود.
يونالهبرایهمهبیمارانوويژهپسرشدعاميکند،اماجمالتش

دلشکستگ
مادرحمیدبا 
دهدکهاينحادثهراناشيازبختبدخودشانميداند«:شانسیمدیدامنیم...

نشانمي
نئجه بدبختلیخ بیزی توتوب» (اين از شانس بد من است  ...ببین چگونه بدبختي ما را
گريبان گیر  خودشکرده).يکيازنزديکانحمیدکهبهمالقاتآمدهبوداينبالرادفع
شايدقیسمتيدی،بلکهباشونديئیدی»(شايدتقديراينبوده،تو

بالیديگرميدانست«:
فکرکنشايدسرتبهجاييميخورد) .

خودرادرموردمننیزبهنحویديگرنشانميداد،وقتيکهاغلب

اينمفهومبندی 

خويشانميگفتندکهاحتماالًشکستهشدنپايت توراازرفتنبهجاييکهحادثهبدترو

وخیم تریدرانتظارتبودبازداشتهاست.قصدمنبرایفردایروزحادثهرفتنبهمیدان
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ها،قدریمتمايلميشدم


مهبود.منهممتأثرازاينداوری
موردمطالعهاميعنيطايفهترک

تاچنینتفسیریازبیماریاموحادثهداشتهباشم؛امابیشترگرايشدارمتااينرخدادرا

جبرانيبرایگناهانمبدانم،وقتيکهرنجهایايندنیابرایزدودنبخشيازگناهانفردبه

ایديگرازمراجعینومالقاتکنندگاندرقالب


سازند.عده
سویاوميآيندواوراگرفتارمي

راهتخفیفدردوپذيرشآندربیمارانتالشميکردندتااينحوادثرابسیارعادیو
همهشمول تفسیر کنند ،بدين منظور به حوادث رخداده برای خودشان و نیز عملهای

جراحيکهتاکنونتجربهکردهبودنداشارهميکردند .
تفسیرداييرضابهعنوانهمراهاودرکلپنجروزبنابرزمینهتصادفمتفاوتبود.
رضا گواهینامه رانندگي موتور نداشت و در اولین تجربه موتورسواری وارد جاده شده و با
سرعتباالحرکتکردهبود.دايياينرخدادراناشيازعاملیتفردیميدانستوبهطور

مستمررضارامالمتمي کردکهچراسوارموتورشدهوچرابدونتجربهالزمواردجاده
شدهاست.اواينتفسیررابهويژهوقتيرضانميتوانستبرخيازکارهایبسیارعادیرا

مهسن» (آره ،ديگه سوار موتور نميشوی) .ما
انجام دهد بیان ميکرد« :هه دا موتورا مین 
بندیعاملیتيرابهکارميبرديم،چراکهحمیدتاکنون


اراننیزدرموردحمیدمفهوم
بیم
حدودچهاربارسواربرموتورتصادفکردهبودوازهیچکدامازرخدادهایپیشینعبرت

نگرفتهبود .بهاو ميگفتیم«:عشقموتور»؛اماوضعیترمضانبهنحوديگری بود:بنا بر
گفتههای خودشاوخودرابرایرهاييازدرديادردهایديگربهايندردانداختهبود.او

خودراتعمداًبهماشینزدهبودتابهقولخودشبرایمدتيسرگردانشود.استفادهازدرد
منحصربهفردی استکهاساساًدرموارداستثناييرخ

برایتغییردادنسیرزندگيکاربرد
ميدهد :خروج از روال طبیعي زندگي و ورود چندين ساله به فضاهای بیمارستاني و

عملهایجراحي .

مفهومبندی عمیقتر و گسترده تر اصغر از درد فراتر از درد به مثابه جبراني برای

گناهانمي رفت.شکستهشدنپاباعثشدهبودوضعیتمعمولحیاتشخصيواجتماعي

تغییر کند ،تغییری که به سوی تغییر معنای جهان شخصي و جهان اجتماعي حرکت
کرد.اکنونکهسهروزاستدربیمارستانهستماحساسميکنمديدگاهمبهزندگيدر


مي
حالدگرگونياست.ايندگرگونيحاصلدگرگونشدنارزشهاوباورهاست.درواقعبايد

بگويماحساسمنسبتبهزندگيدرحالتغییراست،چوناکنون زندگيوجهانرابادرد
احساسمي کنم،نهبدوندرد.اکنونجهانبرایمنازخالليکبیماربستریدرکنار

چهاربیمارديگردرشرايطبیمارستانياحساسوبیانميشود،شايدتقريباًهمانندوضعیت

يکزندانييايکگمشده .

زماندهيجهاندرسطوحمختلف
هريکازاينوضعیتهاباعثبازتأمليوبازسا 

هایجديداست.ازجملهتصمیمهایمنآنبودکه

تصمیم 
گیری

آنها
ميشودکهمحور  

بايدبتوانبهسراغزندگيبادردهایشديدترآنرفتونترسید.علتاينتصمیم،تجربه
صدماتجسمانيدربدنمبود.اينتصمیمدرلحظاتتجربهبیشتردرديالحظاتيکهدکتر
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هایمختلفبدنوبهويژهپاانجامميدادند،


ياپرستاراعمالپزشکيدردآوریبرقسمت
ساختهمي شدوچیزینبودکهقبالًبررویآنکارفکریشدهباشد.درواقع،اينتصمیم

يک تصمیم حسي بود که در فرايند تغییر ادراک رخ ميداد .اين تصمیمات حسي را
نامم،فلسفههاييکهدراثرتغییراتادراکيپديدآمدهوجهانرااز

فلسفههایحسيمي

خاللوبهوسیلهادراکاتتفسیرميکنند.شايدبدينطريقبهترباشدفلسفهراازتأمليو

انديشه ای بودن محض برهانیم و آن را اندکي به ادراک نزديک کنیم .آنگاه مفهومبندی

لحسبندیجهانصورتخواهدگرفت،همچنانکهادراکحسيشکستگيو

جهانازخال
پیچخوردگي در استخوان و سوزش محل بخیه در پوست باعث ميشود تا مفهوم -حس

ایکههموارهبادردهایمختلفيتجربهميشود،امابه


زندگيدردمندشکلگیرد؛زندگي
واسطهاينتجربهجديدميتوانشیوهتجربهزندگيراتغییردادوبهگونهديگریبهزندگي

حسها ساخته ميشوند اساساً توسط
دردمند نگريست .فلسفههای حسي که با مفهوم  -
تجربه زندگي واقعي شکل ميگیرند و به همین سبب نیز ميتوانند فلسفههای شخصي
منابعاسنادیصورتنميگیرد،

باشند.يادگیریياايجادفلسفههایحسيازطريقاستاديا

بلکه اين فلسفهها از طريق بدن و ادراکات حسي آن پديد ميآيند و ميتوان آنها را
فلسفههای بدني نیز نامید ،فلسفههايي که با بدن و انواع بوها ،مزهها ،بافتها ،صداها و

هامفهومبندیکنند .

تصويرهاسروکاردارندوتالشميکنندجهانراازخاللاي 
ن
بخشيازفلسفهحسيهرپنجبیماراتاق 5چیزیبودکهآنراجهانافقينامیدم.
البتهاغلببیماراندربسترياتختاستراحتميکنند،اماچونهمهمادچارشکستگيپا

شده بوديم اساساً نمي توانستیم با پاهای عمودی جهان را به گونه عمودی تجربه کنیم.
جهانافقيهمانوضعیتخاصبدنيبودکهمادرطيبستریشدنوپسازمرخصياز
بیمارستان بايستي تا چندين ماه تجربه ميکرديم .بدن افقي ،خود و جهان را به گونه
متفاوتي از جهان عمودی درک ميکند .بدن افقي رو به باالست و اين باعث ميشود تا
بیشتربهسقفمتمرکزشدهوفکرکند.همچنینوقتيبدندرازکشیدهورویتختاست،
هاوچشمهاازباالبهپايینخیره


کنندگاندروضعیتمسلطيقراردارندوصورت

مالقات
شوندوايننیزباعثمي شودتاخیرگي بهسقفياخیرگيبیرونيبهخیرگيدروني


مي
تبديلشدهوبهطورمستمربینايندوگفتگوييبرقرارشود .
بدنافقيگوييفردراباعناصرمحیطوباکلیتمحیطادغامميکندودرموقعیت
دهد،چیزیکهدربدنعمودیکمتررخميدهد.بهويژهاينامردرمورد


برابریقرارمي
هایافقيکهپوياييبسیارکمتریدارندصادقاستدرمقابلبدنهایعمودیفعالو


بدن
پويا .وقتي افقي بودن و بيحرکت بودن به طور همزمان در وضعیت بدني پديد ميآيند،
بودگيباپیرامونحاصلميشودمثالًوقتيچندنفرتختبیمارافقيراحرکت

نوعيباهم
ميدهند .شايد بهتر باشد بگويیم وقتي بدن افقي و ثابت است ،ميتواند با دقت بیشتری

درککند؛چوناينادراکحاصلساعتهایمداوميازتمرکزحسيبهتصوير،

محیطرا 
صدا،بو،بافتوغیرهاست.نمونهاينتمرکزحسيزمانيبودکهدرروزسومبرفباريدوما
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هايمانبهطورافقيبربرفپشتپنجرهخیرهميمانديموگاهپنجره


همگيازرویتخت
هترهمدرکميکرديم.درشیوهبدنيفهمجهان،بیمارِافقيافرادرا

کهبازميشدآنراب

نیزبهگونهمتفاوتيدرکمي کند،وقتيکهاززاويهپايینبهباالوبرحدودنیميازبدن
آنها  احاطه ديداری و بساوايي دارد .بدين ترتیب تجربه چهره به چهره تبديل به تجربه

کنندگان)ميشود .


بدن(مالقات
چهره(بیمار)بهنیمياز
تغییرجهانشخصيواجتماعيدراثرشکستنپاودردجنبهديگرینیزبرایمن
داشتوآنبیشترينمدتاقامتمدر تبريزودربینخانوادهام درطي هفتونیمسال
گذشته (از مهر  )1385بود .شهری که آن عمیقاً دوست داشتم و خانوادهای که همواره
هابوده ام،اماتحصیلوکاردرتهرانهمهاينچیزهایمهموارزشمندراازمن

دلتنگ 
آن

گرفتهبودواينجداييازارزشهاراتبديلبهعادتکردهبود.بدينترتیبمندردرانوعي

هشیارسازی تکاندهنده تلقي ميکردم که به واسطه آن مجبور شده بودم تا در مورد
رخدادهایهفتونیمسالگذشتهبیشتربینديشم.روزهایپسازمرخصيازبیمارستانو
ماندندرتبريزباعثشدهبودتامنچیزهاييرابهيادبیاورمکههفتونیمسالازياد
بردهبودم.اينيادآوریازخاللادراکاتحسيميگذشت:ديدنفضاهایشهری،خوردن

وسیقيهایدورهکارشناسي درتبريز،احساسکردننسیمشهر

غذاهای مادرم،شنیدنم
تبريز،بويیدنهواینمناکباراني،حرفزدنباواژگانخاصتبريزی،قدمزدندرفضاهاو
تشکیلدهندهجهانمنپیشازهفتونیم

نها 
لمسکردناشیاءمتعلقبهتبريز.همهاي 
سالبودندوچونهمگيدرطيدورهسکونتوکاردرتهرانبهطورطبیعيقابلیتادراک
حسينداشتند،جهانمننیزتغییريافتهبود.اينوضعیتحسيفقطبهادراکاتسادهو
وهیجانهای

شدبلکهدرکناروهمزمانباادراکات،خاطرهها،باورها،رفتارها


گذراختمنمي
ایزندهميشدکهجهانشخصيواجتماعيمنپیشازهفتونیمسالگذشتهرا


ويژه
بازسازیميکرد .

درطيهفتونیمسالبهطورمتوسطهرسالدوياسهباربهتبريزسفرميکردم،

اماهیچ گاهبهايناندازهدرگیریحسيباتبريزپیدانکردم.شايددلیلايندرگیریشديد

مکانميکرد.ارتباطبیندردوادراک

وضعیتبیمارگونهبودکهمنراواداربهادراکعمیق
مکاني متقابل بود ،بدين معنا که لذتهای حسي تبريز در مقابل رنجهای حسي پا قرار
ميگرفت و آن را تعديل و قابل پذيرش ميساخت .من درد را در شهری آشنا تجربه

اموباگذشتهامپیوندهای متنوعيداشتودرددر


هایمختلفهويتي

کردمکهبااليه

مي
زمینه و بستری فرهنگي و اجتماعي قرار ميگرفت .احتماالً اگر دوره درد و نقاهت را در
شدوشايدرنجهای


کردم،وضعیتبهگونهديگریمي

شهریغريبههمچونتهرانتجربهمي
بدنيتعديلنمي يافت.بدينترتیببايدگفتکهگرچهشايددردصرفاًيکامرفیزيکي-

عصبيباشد،اماتجربهدردبامداخلهگریمسائلفرهنگيواجتماعي(بیتس1995،؛کاکلي

بندیميشود.درددرموردمنباعثشدهبودتا


)ونیزشخصيصورت
وشلمای2008،
ادراکحساس تریازمکانداشتهباشمودرمقابل،همینادراکحساسباعثتغییرتجربه
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بنابراينمکاندردنیزجزئيازدرداست.رويکردمکانمندی(1پینک)2009،نیز

دردشد؛
ایمکانمندهستندوآغشته


گیریاست.درواقع،همهتجاربماتجربه

همیننتیجه
مؤيد 
بهمکانشدهاند .


اجتماع حسی درد
پنجنفرباموضوعومسئلهمشترکشکستنپابهاتاق 5ازبخش 3بیمارستانشهدای
تبريزمنتقلشدهبودند.بهتدريجآشناييوپسازآنپیوندهایدوستيبینمابرقرارشد.
ميشد؛همراهانعبارتبودند
آنها 
اجتماعدردمتشکلازاينپنجبیماروهمراهانثابت  
از:پدررمضان،برادرانحمید،داييرضا،برادرانمهدیوپدروبرادرمن.عناصراصلياين
ها،نالهها،صدای


ها،تخت

ها،آمپول
هایبیمار،گفتگوها،کمکها،غذاها،قرص


اجتماعرابدن
ها،روايتهایدرد،اتاقششتخته،کارکنان بخش،همراهان،پزشکانوغیره


آهنگموبايل
تشکیل ميدادند .فاصله رابطه بین فردی در اين اجتماع به لحاظ فضايي خیلي کم بود.
بدن ها از نزديک کنار هم قرار گرفته بودند .همین نزديکي فضايي باعث ميشد

خصوصي ترينرفتارهامثلادرارومدفوعتبديلبهکنشيدرمعرضديدودرمواردیدر

معرضاستشمام،درمورديکيازبیمارانکهبرایاوظرفمخصوصاينعملآوردهبودند،
قرارگیرد.رضانیزبايستيازظرفاستفادهميکرد،اماخجالتيبودنونیزنزديکيبیشاز
اشازاينرويهميشد.رفتنبهسرويسبهداشتيتبديل


ها،مانعازاستفاده

حدفضاييبدن
شدچونهمراهبانالههای


وزجرآوربرایاوونیزبرایمابقيبیمارانمي
بهتجربهایپررنج

شديداوبیمارانديگرهمباتخیلحسيشدتدردشرنجميکشیدندودراغلبمواردنیز
هایدردمندانهباعثميشدتاپیوندهای


کردند.همینهمراهي

بااوهمدليوهمدردیمي
شبکه ارتباطي در اجتماع درد هر بار قدرتمندتر شود .اين دردهای ماست که ما را يکي
کند،اجتماعميسازد.تق ريباًهرپنجبیماربهطورمستمرازبیمارديگرميپرسیدکه


مي
میزان دردش چقدر است ،آيا درد متوقف شده يا نه آيا پرستار را صدا کنیم تا قرص يا
آمپولمسکنبیاورديانه وهرنوعکمکديگر.ايناجتماعبادردشکلگرفتهبود،هدف
تداوممييافت .

آنتحملوتقلیلدردبود،امابادردنیز
2
اجتماعدردمتشکلازتجربهایچندحسي ازبیمارستانبود.بویاجتماعدرد،بويي

استآغشتهبهبویخون،کمپوت،سرمودرمورداتاق،5بویسیگار.وقتيهمراهانونیز
چندتنازبیمارانبههمراههمسیگارميکشیدند،مهغلیظيازدودسیگاربرفرازتختو

گرفت.دراينمیان،وقتيبویبارانميتوانستازپنجرهبهدرون


برباالیسرمانشکلمي
نفوذکند،قدریازنامطلوبیتبوياييراتقلیلميداد .بافتاجتماعدردبیشازهمهدر
بافت بدن آسیبديده خود را نشان ميداد و بعداً در تخت ،عصاها ،ويلچر ،توالت فرنگي،
لباسعمل،لباسبخشوپتو .
emplacement
multisensory experience

1
2
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صداهایداخلاتاقونیزصداهاييازاتاقهایديگرِبخش،بعدشنیداریاجتماعدرد

را تشکیل ميدادند .صداها اغلب نالههای خفیف و در مواردی فريادهايي بلند بودند که
همگيوضعیتاحساسيبیمارانديگروهمراهانراتحتتأثیرقرارميدادند.درواقعشکل

هاوفريادهاييبودندکهميتوانستنداحساسدردراازطريق


يافتهدردهاهمانناله

تجسم
تخیلحسيدرديگریشکلدهند.درکنارايننالههاودادها،سکوتهمبخشمهمياز

بعدشنیداریاجتماعبودکهبدانگاهآرمیدگيشنیداریوگاهفضاييابهامآلودراتلقین

تاريکدرمیانهروزودرشبها


هایخاموشوفضايينیمه

کرد.سکوتهمراهباچراغ

مي
وضعیتيپديدمي آوردکهمیلبهتمامشدناينوضعیتراخواستاربود:تمامشدندوره

بیمارستانيوخارجشدنازاينسکوتِناروشن(تصوير.)2متأسفانهواژگانينمييابمکه
بتوان ماينوضعیتويژهرابیانکنم،وضعیتيکهبهطورکلياحساسخوبيبهفرددست
هایالتیامبخشروحياز

دهدوفقطميخواهداينوضعیتتمامشود.درواقعکنش


نمي
سویاعضایايناجتماعبرایتحملوازسرگذراندنچنینوضعیتهاینامساعداحساسي

رقصیدم،وقتيکهحمیدترانههاييازموبايلپخش


اعصاهامي
وحسيبود:وقتيکهمنب
ميکرد ،وقتي که مهدی اشعاری ميخواند ،وقتي که رضا از آينده تحصیلي از من سؤال

ميکرد،وقتيکهرمضاندائماًغذاميخواست ووقتيکهمنخودمراسرگرمنوشتناين

مقالهميکردم .

تصوير:1فضایخاموشينوروصدا؛ساعتيکشب،تختحمید 

منبع:نگارنده9،فروردين 1393





آنها افراد درد
تصاوير اجتماع درد اغلب دردناک بودند :صحنههايي که در  
يهوش بودند،به
کردند،بهسختيغذاميخوردند،ب 


کردند،شکايتمي

کشیدند،نالهمي

مي
تخت بسته شده بودند ،ميخواستند حرکت کنند اما نميتوانستند ،از سر و صدا ناراحت
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بودند ،از بوی سیگار اذيت ميشدند ،از تزريق آمپول ميترسیدند ،در تالطم زمان عمل
بودند ،به دنبال خالصي زودهنگام از بیمارستان بودند ،با ناراحتي با دوستانشان تلفني
صحبت ميکردند ،ازدحام مالقاتکنندگان که همگي حالت غم و اندوه داشتند و تالش
ميکردند به شیوههای گوناگون رخداد درد را کمرنگ کنند و تصاوير ديگر .اين تصاوير

قدرتمندبودندوحتيهنگامخوابنیزدررؤياهاخودرانشانميدادند.همگياينتجارب
يدادند .
ديداریصحنههایدردآلودیبودندکهسیمایايناجتماعراتشکیلم 

مزه هاچندانمطبوعنبودند؛غذاهاهمخوشمزهنبودندوهمبهموقعنبودند.روزاول

کهشامراعصرپخشکردند،بیشازچندقاشقنتوانستمازسوپوبرنجبخورموپساز
آن از خانوادهام مي خواستم که غذای خانگي بیاورند .در مقابل همراهان و نیز
هاوتنقالتميآمدندو

ها،آب 
میوه


ها،شیريني

هاييپرازانواعمیوه

انبادست
مالقاتکنندگ

شد.خوراکيهاونوشیدنيهایهريک


بدينترتیبکامناخشنودبیماراناندکيخشنودمي
بیماران به بیماران ديگر نیز ميرسید؛ اما طعم اين خوردنيها نسبت به وضعیتهای
رستانيتفاوتداشت.درواقع،مکانبیمارستانيووضعیتدرد،طعمخوردنيهاو

غیربیما
آنهالذت
بخشخوردنرابرایبیمارانتغییرميداد،بهنحویکهازخوردن  


تجربهلذت
شد.عالوهبرمکان،ايناجتماعدردبودکهبرمفهومخوردنيهاوتجربه


کاملبرآوردهنمي
يگذاشت.اجتماعمابهمثابهيککلدرحالخوشينبودوخوردنبهترين
خوردنتأثیرم 
خوراکيها نیز نمي چسبید؛ گويي که معده کوسیبدی (معده قهر کرده است) .بارها مادر

خورد؛همینطورداييرضا،


خواستبهفرزندشغذادهد،امامهدینمي

مهدیبااصرارمي
میانامارمضانخوشاشتهابودومنهمهموارهبهاوآذوقه

مادرحمیدوپدرمن.دراين 
ميرساندم .


دردنگاری
بعدازعملجراحيسوزشهاودردهایوحشتناکيدارم؛حدودساعتدوازدهشباستکه

گويد،حاکيازرنجهاييکهکشیدهاست.دراين


رمضانچیزهاييازگذشتهوحالشمي
لحظهبهلحظه پايمرابادستمچند ثانیه باالترنگهميدارمتابرایچند
لحظاتدردآلود ،
ثانیه درد نکشم و مينويسم« :چیز مسخرهای بنام فرهنگ وجود ندارد ،چیزی که هست
تجارب متنوع و جهانهای متفاوت افراد است و لذا تالش انسانشناس بايد برای يافتن
بخشيهمینانسانهاازدرد،محرومیتو...باشد»(از

مسیرهاوابزارهاوزمینههایرها 
يي

دفترچه يادداشت ،صفحه  .) 24رمضان نخوابیده و من هم از شدت درد خواب را کنار
زنموگريهميکنم«:همچنان


پردازم،بهاوزلمي

اموبهمشاهدهدقیقرمضانمي

گذاشته
کهدردميکشم،برایرمضاندردلوچشمگريهميکنموبايدبرایهمهفرزنداندردمند

وطنمگريهکنم»(ازدفترچهيادداشت،صفحه .)24
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تصوير:2رمضان،يکيازبیماران 

منبع:نگارنده7،فروردين 1393




رمضانخوابید،وليرضابیدارشد؛دستشرارویسرشگذاشتهومدامپایچپش
رابهمیلههایکناریوباالیتخت

دستهايم 
رابرایتخفیفدردتکانميدهد.منهم 

گیرموميکشمتابتوانمدردمراکمترکنم .


مي
حدودساعتششصبح«آغریآمانیميکسیب،نفسدنسالیب،اعصابیميقاتیب»
(دردامانمرابريده،ازنفسانداخته،اعصابمراخردکرده).ياداينشعرباياتيترکيميافتم:

« مناولدومآغالماخدان،باغاسوباغالماخدان/باغداخزلقالمادی،ياراماباغالماخدان»(از
بسگريهکردممُردم،ازبسکهبهباغآببستم/درباغبرگخزانينماند،ازبسکهبه
زخمهايمبستم).ساعتيکظهرحمیدازعملبرگشت،فريادش«وایننه»بود.تاعصر،

حمید ،رضا و من درد ميکشیم .به طور مستمر بايد نفس عمیق بکشم تا درد برود و
پیچمکهدلرمضانهمميلرزدوميپرسد«:آغرير؟»


برگردد.چنانازدردبهخودممي
آن قدر مسکن زدهايم که معدههايمان داغان شده؛
(درد ميکنه؟) .ميگويم« :هه» (آره)  .
هاوشیافهاخیليزودازبین


ها،آمپول

امااثرمسکن
ادهميکنم؛

گاهيهمازشیافاستف
رودوچیزیکهميمانددرداست؛ امادردکشیدنرمضانبعدازعملبیشازهمهبود:


مي
ساعتدهونیمبودکههوارهایرمضانراازسالنشنیديم.رمضانحدوديکساعتيک
کردوميگفت«:نییهبوجورعملالیب»(چرااين طوریعملکرده).

ريزدادوفغانمي
کرد.دکتررابهبادفحشهایرکیکگرفتهبود .


باررمضانگريهمي
اين
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نتیجهگیری 
هاوتحلیلهاکشیدهنشدهبود.سراسربافت


درشیوهنوشتارمقالهمرزدقیقيمیانتوصیف
بدني مقاله هم شرح بود و هم تحلیل .تقال کرده بودم تجارب زيسته بنیاد ساخته شدن
مفاهیم تحلیلي جديدی همچون فرهنگ درد ،دردمندی ،حسبندی ،فلسفههای حسي،
جهانافقي،بدنافقي،اجتماعحسيدردودردنگاریباشند.نوشتنمتنمردمنگاریاساساً

ژهاستکهميتوانآنرا

نگاروبیانآنهادرقالبوا


استواربرفراخوانيتجاربمیدانيمردم
تخیلحسينامید.تخیلحسيمبتنيبرفشارذهنيبرایتجسمرخدادها،رفتارها،مکانها

آنهاراتجربهکردهاست.تخیلحسي
واشیائياستکهمردمنگاردرمیدانموردمطالعه  

واسطفرايندتبديلتجربهمیدانبهنوشتنمیداناست؛امامورددردوبیمارستاندراين
آنهادرخود
مقالهاساساًمبتنيبرتجربهحسيبود؛بدينترتیبکههمهتجاربوتحلیل 
میداننوشتهمي شدوصرفاًبههنگامتايپمقالهبودکهتاحدبسیارنازليازتخیلحسي

استفادهشد.تقريباًکلمقالهدرمیداننوشتهشدوشايداينتوصیهخوبيبرایمردمنگاران
باشدکهتالشکنندبههمراهتوصیفات،بهتدريجتحلیلهاونیزنگارشمتنرانیزدرخود

میدانانجامدهند.بدينترتیبفاصلهبسیارکميبینمیدانونوشتهخواهدبود .
دردفیزيکيدرکالفيازمسائلغیرفیزيکيپیچیدهکهميتوانندتجربهآنرامتفاوت
هاياانسانشناسيحسيدردهممتمرکز


شناسيپزشکيحس

سازند.انسان
منحصربهفرد 

و
بر ب سترهای بیمارستاني است و هم بسترهای غیربیمارستاني يعني بسترهای اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي و شخصي .مهدی ،اصغر ،رمضان ،حمید و رضا هر کدام زندگينامه و
فهمیدندوباآنکنارميآمدند.درد


اسآندردرامي
جهانبینيمتفاوتيداشتندکهبراس

نیزهمچونديگرتجاربزندگيروزمرهآغشتهبهانواعادراکاتحسياست،گرچهکهخود
ازجملهشديدتريننوعتجاربحسيبهحسابميآيد؛امادرد تفاوتياساسي باتجارب

حسيديگردارد:دردجهانرابرایفرددگرگونميکند؛بدينترتیبدردقدرتمنداستو

آنتواناييرادارد که فردو گروهاجتماعيرا واردصحنههایحسيوفکریجديدیاز
بودندرجهان،ازتجربهجهانوازعملکردندرجهانکند.درديکمجموعهحسياست
کهباعثمي شودفردرنجبدنيراجزئيازعملکردخود،جامعهوجهانبداند؛عملکردیکه

بناکنندهيکيازفلسفههایحسيدرزندگياست .

انسان شناسانوظیفهوتعهددارندتافقطدرسالمتوشادکاميبهمطالعهجوامعو

افراد نپردازند ،بلکه شايد حضور ما انسانشناسان وقتي اهمیت بیشتری مييابد و وقتي
تریبهخودميگیردکهبردردها،رنجهاومشکالتمتمرکزشويم،چراکه


ضرورتگسترده
هاراتشکیلميدهند.مشاهدهوگفتگوباافرادبههنگام

اينهابخشيمهمازحیاتانسان

دردکشیدنورنجبردنمنجربهثبتوتجربهچیزهايياززندگيميشوندکهاغلبدر

پژوهشها چندان بدانها پرداخته نميشود و اين نقصي برای جهان دانشگاهي است؛ اما

هاوحالتهایدردآلودیاست


هاهمراهيباوضعیت

کشیده
همراهبودنبادردمندانورنج
شناستجربهميکند.متعاقباًوظیفهانسانشناستبديل

کهيکانسانبهمثابههمنوع 
انسان
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ميشودتابدينطريق
سیاستمداران  

بهبیانجهانآلودهبه دردبهعموممردموبهويژه
آنهابرانگیزد.بیانهردردی
بتواندحساسیتهارانسبتبهوضعیتموجوددردهاوکاهش 

ميتواند در حوزه وظايف رشته انسانشناسي به عنوان رشتهای انساني و لذا اخالقي قرار

گیرد:ازدردهایفیزيکي -حسيوروانيتادردهایاجتماعي،سیاسيواقتصادی.گرچه
موضوعاينمقالهاساساًمتمرکزبردردهایفیزيکي -حسيبیمارانشکستگيپاشده،اما
ايندردهایبدنيبادردهایاجتماعيوفرهنگي نیزپیوندمييابند؛ وقتيدردهایاولي
انسانشناس
ترميسازند .


کنندووضعزندگيکليفردراوخیم

دردهایدوميراتشديدمي
ازبیماریهایمختلفيرنج

آنها
ايرانيباجوامعمختلفيدرايرانروبروستکههرکداماز 
1
ميبرند ،به ويژه بیماراني که در جنگ ايران -عراق مجروح ،معلول و شیمیايي شدند .

وگروهها

انسان شناسانبهدلیلبعدانسانيرشتهخودوظیفهدارندتاهمراهدردمندانافراد

باشند.اينوظیفهرابسیاریازکنشگرانوبسیاریازمردمعادیبدونهیچادعاييانجام
.
ميدهند،همچونداييرضاکههمراهدردهایماپنجنفردرپنجروزدراتاقپنجبود



1

اينپاراگرافمورخ  1393/1/11سهروزپسازمرخصيازبیمارستانودرمنزلپدرمدرتبريزنوشتهشده
است.





2شماره،6دوره،هایانسانشناسيايران


پژوهش
66

منابع
پژوهشهای

 ،» مردمنگاری حسي غذای نذری در تهران: «چشیدن مناسک.)1392(  اصغر،ايزدی جیران
.45-25:)6(3،انسانشناسيايران

.»تجاربحسيدرماشینهایمناسکيتهران:اتنوگرافيباحرکت

«.)اصغر(زيرچاپ،ايزدیجیران
جهاددانشگاهيدانشکدهعلوم،فصلنامهانسانشناسي،»مردمنگاریيکبیماری
 «.)1385(نعمتاله،فاضلي

.170-113:5،اجتماعيدانشگاهتهران
Bates, Maryann S (1995). Biocultural Dimensions of Chronic Pain: Implications for
Treatment of Multi-Ethnic Populations, New York: State University of New York Press.
Bynum, W. F & Roy Porter, (eds) (1993). Medicine and the Five Senses, Cambridge:
Cambridge University Press.
Classen, Constance & David Howes (1998). Vital Signs: The Dynamics of Traditional
Medicine in Northwestern Argentina, The Third Wave of Modernization in Latin America,
edited by Lynne Phillips, Wilmington, DE: Jaguar Books, pp. 141–154.
Coakley, S., & Shelemay, K. K. (2007). Pain and its transformations: The interface of
biology and culture (Vol. 4). Harvard University Press.
Desjarlais, R. (1992). Body and emotion: The aesthetics of illness and healing in the Nepal
Himalayas. University of Pennsylvania Press.
Farquhar, J. (2002). Appetites: Food and sex in post-socialist China. Duke University
Press.
Good, Byron et al (eds) (2010) A Reader in Medical Anthropology: Theoretical Good, B.
J., Fischer, M. M., Willen, S. S., & Good, M. J. D. (Eds.). (2010). A reader in medical
anthropology: theoretical trajectories, emergent realities (Vol. 15). John Wiley & Sons.
Good, M. J. D., & Brodwin, P. E. (1994). Pain as human experience: An anthropological
perspective (No. 31). Univ of California Press.
Hinton, D. E., Howes, D., & Kirmayer, L. J. (2008). Toward a medical anthropology of
sensations: Definitions and research agenda. Transcultural Psychiatry, 45(2), 142-162.
Howes, D. (1990). Controlling textuality: a call for a return to the senses. Anthropologica,
55-73.
Howes, David (1995) .The Senses in Medicine, Culture, Medicine and Psychiatry, 19:125–
133.
Howes, D. (2010). Sensual relations: Engaging the senses in culture and social theory.
University of Michigan Press.
Ingold, Tim (2000). Perception of Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill,
London: Routledge.
Ingold, Tim (2011). Being Alive: Essays on Movemnts, Knowledge and Description, New
York: Routledge.
Laderman, Carol (1991). Taming the Wind of Desire: Psychology, Medicine, and
Aesthetics in Malay Shamanistic Performance, Berkeley: University of California Press.
Laderman, Carol, and Marina Roseman, eds (1996). The Performance of Healing, New
York and London: Routledge.
Vergunst, J. (2008). Taking a trip and taking care in everyday life. Ways of walking.
Ethnography and practice on foot, 105-121.
Lund, K. (2008). Listen to the sound of time: walking with saints in an Andalusian village.
Masquelier, A. (2001). Prayer has spoiled everything: possession, power, and identity in
an Islamic town of Niger. Duke University Press.
Nichter, M. (2008). Coming to our senses: Appreciating the sensorial in medical
anthropology. Transcultural psychiatry, 45(2), 163-197.
Pink, Sarah (2009). Doing Sensory Ethnography, London: Sage.
Roseman, M. (1991). Healing sounds from the Malaysian rainforest: Temiar music and
medicine (Vol. 28). Univ of California Press.
Milstein, V. (1987). The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical
Tales. Journal of Clinical Neurophysiology, 4(1), 85.
Singer, M., & Baer, H. (2011). Introducing medical anthropology: a discipline in action.
Rowman Altamira.
University College London (2014). Medical Anthropology, at
www.ucl.ac.uk/anthropology/about/medical-anthropology.





67...اجتماعيحسيدرددربیمارستاني:5اتاق،3بخش
Wiley, Andrea & Allen, John (2012). Medical Anthropology: A Biocultural Approach,
Oxford: Oxford University Press.
Wilson, Frank (1999). The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human
Culture. New York: Vintage Books.

