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 چکیده
پزشکينانسيشپرهیوزشناسانسانموقعیتبدندرعصرحاضرازديدگاهتحلیلقالههدفاينم

قرنبیستموپسازآن،فرايندجهانيشدنوازاواسطرشدسريععلموفناوریبهدنبالاست.

شگرفيبرموقعیتانسانوبدناونهادندوپیامدهاييتأثیراتتحوالتبنیادیدرپزشکيمدرن

پیشرفتهپزشکي،پزشکيشدنزندگيوجامعه،بیگانگيهایفناوریبهکمکبدنکاریدستچون

نزولموقعیتبدنواجزایآنوکاال دربازارهایمليوجهانياششدگيانسانازبدنخودش،

داشتهکهبابههمراهپزشکيراشناسيانسانويژهبهمختلفهایحوزههموارهواکنشمتفکريندر

پیشهایگارینمردم در وضعیت اين به نسبت فعال موضعي انتقادیخود و سیاسي کاربردی،

تأکیدباازآثاروآراینانسيهیوزعمدتاًخودراهایدادهاسنادیاستکهمطالعه.اينيکاندگرفته

است.راموردتحلیلقراردادههاآنآوردهوبهدستجهانيهایبازارکاالشدگيبدندرموضوعبر

عنوانبهتقدمامراخالقيبرامرفرهنگيواجتماعيکهاينمطالعهايناستهایيافتهترينمهماز

 فلسفيفرضپیشيک را هیوز نانسي سمت، شناسيانسانبه و سیاسي درگرستیزهانتقادی،

 عصر موقعیتبدندر نسبتبه ٴجهانيشدهداریسرمايهاعتراضآشکار است.سوقدادهمتأخر

سنتيشناسيانسانمقايسه انواعمرسومو اخالقيراسؤالکاربردیاينشناسيانسانانتقادیبا

بهطرفانهبيآيابايددرعصرحاضرچیست؟نگارمردموشناسانسانواقعيوظیفهکهکندميمطرح

هاگزارشکندوکاربردیبسندهکنديااينکهدرصورتلزومقضاوتاخالقيهاینگاریمردمتهیه

تحلیليوانتقادیخودرادرجهتتغییرواصالحوضعموجودتنظیمنمايد؟

کلیدواژگان انتقادیشناسيانسان: شدگي،شناسيانسان، کاال شدن، جهاني بدن، پزشکي،

 .،نانسيهیوزالبديافتگيک
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 مقدمه
داندميزشکيمدرنشروععصرپآنراقرنهجدهمکهمیشلفوکوهایسالازواپسین

آنرا2واکانکيلوو1هیوزنانسيقرنبیستمکههایسال(تاواپسین1392:30فوکو،)

اند)خواندهجهانيداریسرمايهاوجبیگانگيانساندرنظامپیشرفته :2003هیوزوواکان،

تاينتحوال.پشتسرنهادتحوالتمهميرامدرنپزشکي،يعنيدرطيدويستسال؛(1

یشازهرچیزدرتغییرگفتمانيريشهداشتکهدرنسبتبینعلتومعلوليابیماریوب

براساسشناساييهایماریبيابيعلتکهدرآنپاستور3بدنبرقرارشدهبود.پارادايمجرم

بهيکقرننزديکازنیمهدومقرننوزدهموگرفتيمصورتزایماریبمیکروارگانیزمهای

قرنبیستمگفتمان دوم نیمه در زيستپزشکيبود حوزه غالبدر با1953ازیقاًدقو

ای نردبانيدیان توسط4کشفساختار 5واتسونجیمز و(1953)6ريککفرانسیسو

زيستي،مهندسيجديدهایفناوریوابستهنظیرهایحوزهرشدروزافزونژنتیکنووسپس

 ژنتیک 7سازیهمسانو رويکردیپذيرای که کاریدستشد بدن را8ژنومويژهبهدر

جسمانيوهایيينارساوهایماریبسازیکنريشهمنظوربهخوديمطالعاتراهبردترينمهم

سالمانسانيقرارداد؛هاییتجمعوتولیدبجایپرداختنبهمعلولترفععلازطريقرواني

هاييیتجمع اصالًکه و نباشند بیماری لحمستعد رفتاریهایويژگياظبه و رواني

جامعهباشند.اهدافودرخدمتيرپذکنترل

باپیشرفتراستاهمدرادامهياتوانيمرادربدنوژنومکاریدستهایفناوریرشد

فنون و کليعلوم مدرندر منطقعصر عنوانبهآنگرسلطهو منظوربهنوعيراهبرد

2001،گکینکرد)علمپزشکيوژنتیکقلمدادبرپايهوجامعههابدنمديريت :172.)

اطالعاتيهایفناوریدرحوزهويژهبهفنونوعلومیانفجارگونهرشدفرايندجهانيشدنو

درکنارتجربیاتتلخيکهانساناروپاييازوقايعنیمهاولقرن1950ازدههوارتباطي

مدرنیستکهاپساساختارگراوپسهاینظريهوهاايدهظهورفراگیرهمچنینوبیستمداشت

وسوژه،عقالنیتومفاهیميچوناومانیسمهایعصرروشنگرینسبتچندانيبافراروايت

                                                           
1 Nancy Scheper Hughes 
2 Loic Wacquant 
3 germ paradigm 

4
 DNA (DeoxyriboNucleic Acid):مولکولدرهستهمادهياينتردیاکسيريبونوکلییکاسید،مهم

کهحولمحورطوليشوديبسیارقویبهشکلنردبانيديدهمهاییکروسکوپبدنکهدرزيرمیهاسلول

 خودپیچیدهاستوحاویاطالعاتوراثتياست.
5 James Watson 
6 Francis Crick 

7
 cloning:ازجملهانسانازدیانایياسلولياارگانیزمسازیيدربیوتکنولوژیبهفرايندکپ(human 

cloning)شوديزيستيدرآزمايشگاهوبدوننیازبهآمیزشدوجنسگفتهمهایپیشرفتهیبهکمکفناور

 .(1996:65کمپلوهمکاران،)
8

 genome :دییهاشاملمولکولعمدتاًشودکهيمگفتهيکارگانیزمیهابهموادژنتیکيموجوددرسلول

بروزيوس،غیراکتسابيازنسليبهنسلبعداست)ياوظیفهژنومانتقالصفاتوراثتيينترممهشود.يمانای

2009:186). 
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مرکزيتانساننداشتند مساعدیبرایمجموعاًتوانيمرا درجديدپارادايمايجادزمینه

ورابطهاوبابدناو،انسانبهموقعیتیرانسبتجديدوبرخوردنگاهدانستزيراپزشکي

پیرامونش همراهمحیط گفتمانداشتبه در اين از پیش که موقعیتي به نسبت که

.متفاوتبودکامالًاومانیستيآغازمدرنیتهداشت

تااستخريدوفروشبرایمهندسيوایسوژهبیشتر،بدنجديدپزشکيپارادايمدر

البتهبود.جرمپارادايمترمتناسبباشونظارتکهبیبندیدستهبرایمشاهدهدقیق،ایابژه

ودرمانيمرتبطباآنازروزگارانقديمحتيدرطببقراطيهایروشبدنوکاریدست

هایپزشکي مثالًسنتي درمان مفاصل،استخوانهایيشکستگدر دررفتگي ماساژو

محدودوجودهایجراحيييادرقالبتجويزداروهایگیاهيوحت(1،2007:165نپتم)

قرنبیستماين؛داشت دوم نیمه اتفاقجديددر سايراستاما فنونو و علوم کهرشد

بدندرکاریدستشرايطيرافراهمکردتامداخالتداروييواشارهکرديمقبالًعوامليکه

یهاشاخه پزشکيبهجايگاه برسديمهمیاربسمختلفعلوم میانعوا. ملبدونشکدر

دیانکشفساختارتحولدرعلمژنتیکمتعاقبکاریدستپارادايمگیریشکلمختلف

کهسرانجامدراينحوزهبهژنتیکنوومهندسيژنتیکمیکروسکوپالکترونيبهکمکای

ازدوويژگياصليدريکيکهدهدميايننشانداشتهاست.ایبرجستهنقشمنتهيشد

ارپزشکيجديدپارادايم نظراتاوژنیستيهاانگیزهتباطآنبا قرنبیستمرايجو آغاز در

آندرخصوصنقشبرانگیزسؤالوآمیزمبالغهفرضپیشوديگری(2،2003:469)اپشتین

وبودهانساناعمازجسمي،رواني،اخالقيورفتاریهایويژگيژندرتعیینفردمنحصربه

درويژهبهمختلفهایحوزهکثیریازمتفکرانرادرانتقادجمعهایويژگيهمینبهدلیل

.هاستعلیهخودبرانگیختشناسيانسانعلوماجتماعيو

پیشرفتهدرپزشکيامکانهایفناوریرشددرحالحاضرکهروندجهانيشدنو

متقابالًاندساختهفراهموفرايندهایبیولوژيکآنانسانرابرایمداخلهدربدنایگسترده

نشانایويژهمیدانيخودبهاينموضوعاتتوجههایپژوهشدرنپزشکينیزشناساانسان

نانسيپزشکيشناسانسانبررسيوتحلیلمفاهیم،آراورويکرداينمقالههدف.دهندمي

 هیوز بهشپر استناد هایپژوهشبا و کشورهایاوهاینگاریمردممیداني و جوامع در

استکهدمختلف موقعیتبدندرعصرجهانيشدنهاآنر ارتباطبا در هایفناوریرا

جديدپزشکيو داده قرار ازشناسانسانانتخاباين.استبازارهایجهانيموردمطالعه

وسیعمطالعاتمیدانياوگسترهعمقوبهعلتنخستوهلهدرسوینگارندگاناينسطور

درسايرمختلفوکشورهایجوامعگاهاوستبلکهيکایشماليکهزادکهنهتنهاآمراست

تجربيقابلتوجهيبرخوردارپشتوانهازراویجهانرانیزدربرگرفتهاستونظراتنقاط

اينانتخابريشهدرشخصیتفراگیراينمحققدانشگاهيداردکهنهتنهاثانیاً.استکرده

 را خود چارچوبآکادميو علميدر بهکار هاتمانگفمحدود آنهایپارادايميا رايجدر

                                                           
1 Erland pettman 
2 Charles J. Epstein 
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 را خود بلکه کهشناسانسانيکعنوانبهنکرد نمود معرفي اخالقي و سیاسي منتقد،

ورفعتبعیضونابرابریدرجوامعاقدامعمليجهتهرچیزخودراقبلازنهاييوظیفه

نراستادرکنارودرايداندميدرسطحجهانواحیایکرامتانسانيتغییروضعموجود

درنهايت؛ونیزپرداختایرسانهسیاسيوهایافشاگریمیدانيخودحتيبههایپژوهش

انتقادیخودبدونآنکهخودراشناسيانسانيشپرهیوزانتخابشدچونبرایتوجیهسنان

 ازآنآنرافلسفيهایپايهغرقنمايدتوانستراديکالمدرنیسمپستورطهدر مطرحو

 دفاع کندمجدانه سؤال. شناسيانساناساسيايناستکه سیاسيو گرمداخلهانتقادی،

 بر تکیه با توانسته هایفرضپیشچگونه در مشخص سطحترينعمیقفلسفي

شناختيمعرفت در شپرنانسيشناسيانسان، يک اين چون شود. پديدار مطالعههیوز

اسنادیاستلذهایدادهتحلیليومتکيبر وآندرقالبمعرفينانسيهیوزهایيافتها

تادستمايهشودميتحتسهعنوانجداگانهآوردهيلذمفاهیمونظراتاوتأثیرگذارترين

دربخشنهاييفراهمشود.هايافتهالزمبرایتحلیل
 

 نانسی شپر هیوز و کاال شدگی بدن
ازپزشکيشناسانسان(-1944)یوزهشپرنانسي هربرکلي-کالیفرنیادانشگاه بیشاز

 دلیلچیز تمرکزشبه بدن، چون موضوعاتي شدگبر آن،يکاال اجزای قاچاق و بدن

 نابرابری، خشونت، نشینيحاشیهگرسنگي، و کودکي اسکیزوفرني، نظیر رواني ناخوشي

شدتانتقادیواجتماعيهپزشکيبشناسيانسان.رويکردنظریاودرمطالعاتشهرتدارد

دراس را او مطالعات محور ايدز و زودرس مرگ رنج، خشونت، نظیر موضوعاتي و ت

تشکیل آفريقایجنوبي و کوبا برزيل، ايرلند، انددادهکشورهاييچون . بادانشگاه برکلي

پسآنپزشکيشد،رويکردیکهازشناسيانسانهیوزپذيرایرويکردیتلفیقيدرنانسي

ازمواضعانتقادیمتأثرودشتقادیاجتماعيتوامابرخوردارازوجهتفسیری،کاربردیوان

موضعيانتقادیدرپیشگرفتعمل-بهجداييسنتيدردوگانهنظريهنسبتهیوزنانسي

تغییربهدنبالچنینموضعي.گرفتمينظرناپذيردرجداييورازوجهمبستهايندوزيرا

انجامصرفمطالعاتمیدانيوحتيکاربردپذيریدرمیدانوجامعهموردمطالعهاستوبه

هایيافته معنایآن به در آن نشناسيانسانرايج بسنده کندميکاربردی لحاظو به

آرایازمتأثرو1980دههاواسطتعلقداردکهازنگاریمردمبهپارادايميازشناختيروش

 فلسفي در1گادامرهانسگئورگ فلسفي هرمنوتیک 2يا اخالقيگیری حتي و ونظری

شمرديمالزمبلکهاجتنابیرقابلغتنهانهراتحقیقسوژهبامیدانيا3محققبخشرهايي

.(12-5،2007:14وهمرسلي4تکینسونا)

                                                           
1 Hans Georg Gadamer 
2 philosophical hermeneutics 
3 emancipatory 
4 Paul Atkinson 
5 Martyn Hammersley 
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1960دردههآمريکاهایدانشگاهپزشکيدرشناسيانسانیستأسبهتاريخچهاگر

کهيابیميدرمتوجهکنیم از رسمیتاسيشنانساناينشاخه شرايطيشکلگرفتو در

هایکمکدولتيتوسعهکهپسازجنگدومجهانيباهدفیهابرنامهدانشگاهييافتکه

رسیدهبهتصويبسالمتجهانيتأمینخدماتمختلفازجملهدرزمینهارائهوالملليبین

 نیازمند گیریشکلبود بخشناسيانساننوعي در که بود توسعه محوريت شسالمتبا

مردمي پزشکي مطالعات حوزه اجتماعي، علوم 1بتواند درارائهو پزشکي مدرن خدمات

مثالجورجعنوانبهآورد.درزيريکچترگردمجموعاًرایافتهنتوسعهجوامعبهاصطالح

شاخهدراينگذارانیانپزشکيويکيازبنبزرگشناسانسانازيکسو2مکلالندفاستر

سيشناانسان استآمريکا از عنوانبهسويگردو صاحب پرتالشو کتابيکمحقق

تغییراتفنيارزشمند 3جوامعسنتيو شودميشناخته موفقیتکه کمکبه زمینه در

توسعههایبرنامه و جوامع یهافرهنگدر شدهنوشتهمختلف محصول مطالعههاسالو

آفريقايي مختلفآسیايي، جوامع در او میداني ايران جمله از آمريکايي استو بنابراين؛

ازآغازباکارمیدانيوتلفیقنظريهوعملعجینبودهاستاماوجهعمليوشناسيانسان

نگرشمرسومدربرپايهجهانيوهایسیاستعمدهدرراستایطوربهدرآغازکاربردیآن

ارداشت.زيستپزشکينسبتبهمقوالتمرتبطباسالمتوبیماریقر

هیوزنانسييدگاهدلفیقنظريهومیدانيانظريهوکاربردازرغماينپیشینه،تعلي

سازديموجهانتقادینگاهاوازمفهوممیدان،عملوکاربردچیزیزيراچیزیفراتراست

وتغییروضعموجودوانسانيکردنهاسیاستکهنهدرراستابلکهبیشتردرجهتافشای

.گیردميقرارانسانوبدناوجوامعموردمطالعه،نسبتبههایستمسسايرپزشکيونگاه

ا نگاه برين کهاایفلسفهمتکي انتقادیشناسيانسانست هیوز نانسي سویبهرا

نظامي،جویزهستشناسيانسان يا 4مسلح داده هماناست)سوق رويکرد،(13: اين در .

دبدوتوانميپژوهشمیدانين از بهتراستکهتأثیراتر انجامگیردو ابژه و متقابلسوژه

وبانیتتغییرواردمیدانوازآغازبارويکردهاینظریواخالقيخاصخودشناسانسان

اينمنظرعملشود. از دانشگاهيعنوانبهپزشکيشناسيانسانگرچهظهور يکحوزه

جهانيدومجنگناشيازفجايعانسانيبمتعاقنیازهایعمليوکاربردیبهدلیلنخست

همبستگي اينوجود، نظربودهاستبا رويکردانتقادیواخالقيکارعمليویکار بهبا

جنگيانظیربهشرايطخاصانسانيمحدودهایپژوهشدرنیستکهیامقولهيطورکل

خشونتروزمرهدرازبدوفعالیتدانشگاهينانسيهیوزبههمیندلیلاستکه.صلحباشد

 یهاخسارتروابطاجتماعيو انساني از راناشي آن سیاسي،همواره راديکال، نگاهي با

سیاسيو،نقداوبرخشونتساختاریتاآنجاکهموردمطالعهقرارداد5ووجودیگراعمل

                                                           
1 ethnomedicine 
2 George McClelland Foster 
3 traditional societies and technological change 
4 militant anthropology 
5 existantial 
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شدکهماهیت1پنهانهایيکشنسلخردویهاجنگمفهومگیریشکلروزمرهمنجربه

اوجویستیزهشناسيانانس دهدمينشانيخوببهرا ا. قاچاقالملليبینفشایيکباند

برجستهازاينهاینمونهازديگريکيهیوزنانسيازسویاجزایبدنانساندراسرائیل

 استکهشناسيانساننوع اعتراضبه بدنکاالشدندر بازارهایهاانسانسالمتو در

 جهاني شد انجام موو از سویهابازداشتجي از آمريکا در دررا فدرال بازرسي دفتر

همراهآمريکامتحدهياالتا ویآوردبه . دهه طول شبکه2000در روی بر تحقیقاتي

درآمريکاواسرايیلهاآنانسانيانجامدادکهسرنخهایاندامقاچاقالملليبینغیرقانونيو

واعضایبدنانسانباصدهافروشندهاندامدارامنهدمیدانيیهاپژوهشقرارداشتوطي

وضعیتنامطلوبسالمت از و داد انجام مصاحبه کشورهایمختلفجهانسوم هاآندر

ازهاآنپزشکيوناتوانيیهامراقبتمتعاقبفروشانداموهمچنینازعدمبرخورداریاز

 که نمود روشن و داد خبر شغل کردن پیدا يا کار سویادامه از فروشندگان از برخي

 مجبور اسلحهتهديدو عضواندشدهقاچاقچیانبا ايندروغکهاهدا تصور با برخينیز و

نانسيهیوزبیمارستانبزرگشهراندخوردهيبفرخطریبرایسالمتوآيندهآنانندارد .

کارکنان آنرانیويورکو علمبه با که غیرقانونيیرانسانيغمتهمنمود بودنکلاينو

 قرار شبکه اين اختیار در را خود جراحي امکانات درانددادهجريان که کرد افشا او .

کهباسراناينشبکهدراسرايیلانجامدادهاستآناندردفاعازاينبازارهاييمصاحبه

هدراشارعمدتاًيکشيهودکهجهانبهازایوقايعهولوکاست)موجگستردهاندکردهاظهار

يهودياندرزمانجنگجهانيدومازسویرژيمآلمانهیتلری(بهمابدهکارکشينسلبه

وی؛است مختلفخودازاينهایگزارشچشمدرمقابلچشمودنداندرمقابلدندان.

گستردههایدستگیریبه2009تاسرانجامدرسالدادميقرارآیيبافشبکهرادراختیار

رشدکهعالوهبردالالنوکارگزاراناينبازاردربروکلینبسیاریازمقاماتدرآمريکامنج

نیزشامل (ودرآنروزها2009جوالی23دریقاًدقشد)ميرسميورهبرانمذهبيرا

 شپرهیوز شناسانسانعنوانبهنانسي هایرسانهدر حاضر آمريکا درشدميخبری و

 اقدامات پلیسحمايتاز شرح يکاینمونهخودشهایفعالیتو از شناسانسانکامل

ب را جنگنده بسیار و اخالقي متعهد، از2.گذاشتمينمايشه يکي را هیوز شپر نانسي

وهاآموزه،نظرات،هانوشتهکهاندبرشمردهاندرسيسالاخیرشناسانسانتأثیرگذارترين

درشناسانسانجديدیازرويکردهاینويندرنسلبخشالهامرويکردجديداو اننهتنها

(.2013:756)گلداشتاين،کشورآمريکابلکهدرسراسرجهانبودهاست





                                                           
1
 small wars and invisible genocides 

 درهایریدستگيکروزپسازشروع2009جوالی24دراومثالمراجعهکنیدبهمصاحبهباعنوانبه 2

 (http://www.wnyc.org/story/31028-illegal-organ-trafficking) 
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1نانسی هیوز و مفهوم بدن/ ذهن
درمقالهمعروفوطوالنيمفهوماينبسطبا(1978)2همراهبامارکارتالکهیوزنانسي

ب خود آنامه کارهای برای مفصل يکمقدمه ذهن: بدن در 3پزشکيشناسيانسانينده

متأثرکهيعنيجداييذهنوبدندرسنتمطالعاتعلوماجتماعيديگرایدوگانه(1987)

اجازهدادکهنگاهانتقادیهاآناينمفهومبه.بهچالشکشیدبودراسنتفلسفيدکارتاز

 پزشکيو حوزه به را بیمنگسترشدهپزشکيروانخود سالمتو مفهوم و درد اریرا

ایینهزم بدن پیوستار جایاز ذهن نده/ بستر يک در که -فرهنگيیزآمخشونتد

باشدبیاناينبسترازسویآنپیوستارمثابهبهدتوانمياجتماعي کهخودگونههمانيا

استهااندامزبانت...شکليازارتباطاس،منفکنیستیاحادثهمريضي»:اندنمودهاظهار

)هیوزوالک،«گويندميسخنزمانهمطوربهزخاللآن،طبیعت،جامعهوفرهنگکها

درمقدمهپزشکيروانپزشکيوشناسانسان4توماسسورداسکهگونههمان(.1987:31

1970هایدههاشارهکردهاستکالبديافتگيوتجربه:زمینهوجودیفرهنگوخودکتاب

 استرويکرگیریشکلشاهد1980و نگاهيجديدنسبتبهبدنبوده آغاز دیجديدو

شاملمطالعاتفمینیستي،نقدایرشتهینببدنبیشازپیشدرمرکزتوجهمطالعاتيعني

 و روانشناسي فلسفه، اديان، مقايسه تاريخ، اجتماعيادبي، وعلوم است گرفته قرار

ابهعنوانموضوعمطالعاتوآثارمختلفازاينحوزه،بدنرهایشاخهاننیزدرشناسانسان

.(1994سورداس،اند)دادهخودقرار

موقعیتبدندرجوامعامروزیباتمرکزبرالکمارگارتهیوزونانسيمقالهمشترک

سورداستوماسکهازنگاه5يافتگي.برخالفمفهومکالبدرودميشمارهبایبرجستهنمونه

هستاریکهموجوديتوعنوانبهآنپديدارشناسانههجنبووبدنبرزمینهوجودیذهن

،درمفهومداللتدارديابديبازمتعريفخودراازناحیهارتباطوجودیبافرهنگوجامعه

وبرفهمرابطههژمونیکيگیرديمبهخودیترملموسوترینيعجنبهداللتذهن/بدناين

فرهنگ مويژهبهمتمرکزاستکهجامعهو با اقتصادیبا /پیوستاربدناهیتسیاسيو

تعريفکردهبرقرارذهن آنرا افرادنسبتبهبدنومفاهیممرتبطبکندمي، آونگاه نا

 شکل را بیماری و سالمت دهدمينظیر دو اين مشترک وجه .( ومفهوم کالبديافتگي

                                                           
1 mindful body 
2 Margaret Lock 
3 the mindful body: a prolegomenon to future work in medical anthropology 
4 Thomas Csordas 

5
 Embodiment: هدرکهفرهنگوجامعاستمفهومکالبديافتگيازديدگاهتوماسسورداسبهاينمعنا

درارتباطباآنبلکهبستروجودیفرهنگ،مولدصرفاًوبدننهابژهفرهنگياشونديمزيستهوتجربههابدن

 دریرکنندهتکثو سورداس تفسیری رويکرد است. رواني و جسمي اجتماعي، فردی، سطوح همه در آن

ومناسکآيینيوزبانيمرتبطباآنشفاوالتیاميندهایفراپزشکيودرمطالعاتيکهبررویيشناسانسان

 و معاصر سنتي جوامع برخي پارادايمیهاگروهدر در همگي خودش گفته به است داده انجام خاص

کهیارابطه؛گیرنديمتلقيمذکورازرابطهوجودیبینذهنوبدنوفرهنگقرارکالبديافتگيودرراستای

 (.1990:8سورداس،ت)اسیکتفکقابلتنهادرسطحانتزاعذهني
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ذهن/بدن( دو، هر در وفرضپیشايناستکه بدن از فرهنگازدکارتيجداييذهن

.دراينگیرندميهمقرارادامهطولودرهادوگانهطرفینوشودميطبیعتکنارگذاشته

و2،بدن/جامعه1مفهوميازبدنشاملبدن/خودگانهسهبندیتقسیمراستاهیوزوالکيک

3بدن/سیاست دهندميارائه از ذهن/بدن بسطمفهوم واقع، در طريقکه سه يا سهنگاه

اينسه.دهندميزاويهنگرشمختلفنسبتبهرابطهذهنوبدنراتشکیلدياسهرويکر

سلطه.فناوریاز:پديدارشناسانه،نشانهشناسانهواندعبارتبهترتیبرويکرد

همانبدنگیردميسطحقرارترينملموسبدن/خودکهنسبتبهدومفهومديگردر

 شخصياستکهبرایهرفردبديفردیيا عنوانبهکالبديافتگيخودمنزلهبههيبوده،

 ساير کنار در اما هایبدنموجوديتيجدا پديدار شودميشخصيفهمو بدن/خود صرفاً.

عالوهبرجسمومادهشاملذهن،روح،رواناشسازندهنوعيتعینمادینیستبلکهاجزای

بینعناصرمادیوغیرمادیدر.ارتباطشودميوهرچهدرحیطهفرديتقابلتجربهباشد

 مثالدرشیوهخاصيکهيکبدنشخصيمفهومسالمتوعنوانبهتوانميبدن/خودرا

بررسيکرد.ايناولینسطحيازاويهنگرشاستکهماراکندميناخوشيرادرکوتجربه

نوعيبهه.دردومینسطحمفهومبدن/جامعهقرارداردککندميبهمفهومذهن/بدننزديک

 ذهن/بدندرگیر مفهوم با را ما اينسطحبدنکندميديگر در نمادیطبیعيمثابهبه.

 شودميقلمداد آن خالل از دنیایتوانميکه و طبیعي دنیای بین معنا مبادله فرايند

درست را فرهنگي گونههماناجتماعي انسانکه مطالعهشناسيدر ساختارگرا و نمادين

صرفاًاشناخوشيدبررسيقرارداد.ازاينزاويه،ذهن/بدنازخاللسالمتيامورشودمي

ن بیان را ناهماهنگياجزایخود برکندميهماهنگييا عالوه انسجامبلکه کلیتو اين،

سومین.کندميرهنگيومعنايينیزبیاناجتماعي،فبهلحاظخودرارفتهازدستبازيافتهيا

بدن/سیاستاست.مثابهبهتلقيازبدنکندميمفهومذهن/بدننزديکسطحيکهمارابه

وانضباطاستکهازسوی،طرددراينبدنآنچهموردتوجهاستمفهومکنترل،سلطه

 ماقبلصنعتيباهایسیستمقدرتو صنعتيو از اعم جوامع تمام اجتماعيسیاسيدر

مرتبطهایعرصهمثالدرحوزهپزشکيووانعنبهرامواذهانمطیعهایبدنهدفتولید

.دراينسطحمفهومذهن/بدندرشودميباسالمتودرماننسبتبهافرادجامعهاعمال

 مفهوم هایفناوریتروسیعادامه و فوکو میشل پانضباطي حوزهيدر در آن بسط

انضباطيکهشناسيانسان بهنظرپزشکياست. واقعنوعيقدرت، برایاییوهشفوکودر

دخودرادرقالبپرسشانضباطيتوانميیدرکاربستآناستوفناوراعمالآنونوعي

(.1378:268فوکو،دهد)بهنجارونابهنجاردرحوزهبدنوپزشکينیزنشان

ومبتاليانبهجنونپژوهاندانش،دارانديننامهبهیوزدراولینکتابخودنانسي
رو ناخوشي ايرلندجواني: روستاهای در 1979)4اني که روینگاریمردمهایيافته( بر

                                                           
1 body-self 
2 body-social 
3 body-politics 
4 saints, scholars and schizophrenics: mental illness in rural ireland 
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راهفروپاشيخانوادمتعاقباًروانيوهایناخوشيکردهاست،کشاورزانايرلندیرامنعکس

موردداریزمینمشخصباپديدهاقتصادطوربهدررابطهبايکعاملاجتماعياقتصادیو

عاملاصليداریزمینکهانسداداقتصادیناشيازايننوعدهدمينشانوهتحلیلقرارداد

فروپاشيروانيواجتماعي،مهاجرت،تجردناخواسته،رهاکردنکودکان،ترسازآمیزشبا

 است. بوده اسکیزوفرني و خودکشي ديگران، اين نظیر نگاریمردموی رویرا نوعيبر

عمدیدرمراقبتتوجهيبيصورتبهدراخوکهانجامدادهبرزيليخشونتدرمیانمادران

 نشان ناتوانشان و مريض کودکان دهدمياز اينجا. در هیوز دلیلنانسي که داد نشان

استانتخابعقالنيبرخاستهازنوعيمادراننسبتبهمرگفرزندانضعیفخودتوجهيبي

 شرايط تحت بارفالکتکه بهتر کهبینندمياقتصادی صرفدخومادرانهعشق تنها را

شانس که ماندنکودکانيکنند مرگکودکانبیشتریبرایزنده روند حتيبه و دارند

ناتوانوبیمارخودکمککنندو ايناينویسرعتبخشند. موقعیتخشونتهرروزهو

 بیولوژيکختم فروپاشي به که را اجتماعي 1شیونمرگبدونراشودميآسیبخورده

قرارداردناظربهنوعيجنوناينمفهومدربطنمضمونيکه(.1993)هیوز،هاستنامید

کشيکودکبهوکودکانومیرمرگبهرامادرانهغريزهبرخاستهازفقروگرسنگياستکه

دهدميپیونددرماندگيوعقالنیتازایآمیزهدرمادرانخودخواسته بخشکليطوربه.

مطالعاتمیدانيقابلتوجهي سيناناز هیوز تنها آمريکایالتیننه دردر آفريقایبلکه

 ايننکتهمتمرکز اروپایشرقيبر ايرلندو کهچگونهخشونتاجتماعيدراستجنوبي،

 و متنوع اشهرروزهاشکال بر را خود بههایبدنداغ اجتماعي حقوق از محروم

نوعيبازنمايييابیانورتصبهذهن/بدنمثابهبهوبدنزندميهاشیوهترينوحشتناک

شود.يمنمادينيازشرايطفرهنگياجتماعيوتجربهزيستهافراددراينشرايطظاهر



 نانسی هیوز و پایان بدن
 از برایترينمهميکي موضوعات بدننانسي پايان 2هیوز وضعیتيکه کاالنتیجهاست؛

استبیگانهشدنانسانبابدنخودوپیونداعضا،جهانيهایبازاردرآنواجزاشدگيبدن

.(2003:1،وواکانهیوزاست)دنانسانقربانيکرواوشکليازخشونتپنهانبهنظرکه

درهمهامورداغنوعينماد،استعاره،متنکهذهن)بدن/مفهومازکليبرداشتدراينجااو

برخودداردویشرفتهپداریسرمايهموجوددرعصرجهانيشدنوبستراجتماعيفرهنگي

يکابژهويککاالیجهانيمثابهبهازبدنخاصدرقالبمفهومي(رادهدميارجاعبهآن

کليياصورتبهالملليبینددربازارهایمليوتوانميکهدهدميشرح3وارهوبشدتبت

اينقابلقسمتبهاجزایخودموردمعاملهقرارگیرد 4مدرنخواریمآدروندهپیشروند.

                                                           
1 death without weeping 
2 the end of body 
3 fetish 
4  modern cannibalism 
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درواقعشودميبرخورداراستوازهمهسوبازتولیدالملليبینسیاسيوهایحمايتکهاز

.همان(گذارد)مينمايشهرابنوينداریسرمايهموقعیتبدندراوج

 اينجا توانميدر تأثیرپذيرییم هیوز آپادوراینانسي آرجون نظرات )آپادورای،1از

تعريفکاالوزندگياجتماعيکاالهارامالحظهکنیميعنيآنچهيکدرخصوص(1986:3

لکهآنبنهارزشاخالقي،انسانييامنزلتکندميرابهيککاالبرایمبادلهتبديل2چیز

واستآناذهانجامعهدرموردتقضاوکهبرخاستهازارزشسوبژکتیواقتصادیآناست

هنيذ.رساندميبهکالبديافتگيدراينجابدن(کاال)رادرفرايندمبادله،اينارزشوقضاوت

زمینهبهمعنایبودناينارزش نامسلمبودن، مندبودنوبهبیانديگربهمشروطبودن،

 مانند و برخالفچیز کاال اجتماعيوهاآدماينمعناستکه دارایيکحیاتبسترمند

کههاييسیاستدمارابهاينبستروتوانميکهنگاهدقیقبرکاالیاگونهبهفرهنگياست

 جريان آن مقطعيخاصدر هدايتکنددارددر هیوز نانسي راستا اين در . بربا تکیه

اگرکهنشاندهدخواهدميوبدن/ذهنبدنکاالشدگيمفهومبسطدوومیدانيهایيافته

 آرجونآپادورایبدنانسانباشددر نظر رتاينصوکاالیمورد بايدتوانميچگونه یمو

جهانيوبسترهایداریسرمايهنظامهایسیاستکالبديافتگي،بتوانیمدرعصرجهانيشدن

افشاشوندميمبادلهالملليبینکههرروزدربازارهایمليوهاانسانمحليآنرادربدن

کنیم نظر. به او وضعیت سیاست اين یاگونهبهدر خورديمرقم مثالعنوانهبکه

بازپرداختديونوتهیهغذایخانوارمنظورهبخودراهاییهکلفروشندگانکلیهدرهند،

کلیهفروشنديمبهقیمتياندک نهايتکننديموسودهنگفتينصیبدالالنبازار در و

هتاجایدوکلیهسهکلیهنداشتهتنهاافسوسآنانازانجاماينمعاملهايناستکهچراب

بتواننديکيديگرراهمبفروشند.

بدنيااجزایابژه)درسطحزمانهمپیوستهوطوربهدراينروند،کاالشدگيبدن

شدگيودرحقیقتفرايندکااليکديگرپیوستهآن(وسوژهبرقراراستوعینیتوذهنیت

اننسبتبهبدنشقرار.درسطحسوژههماننگاهبیگانهسازانسکنندميبازتولیدبدنرا

نشانهرفتهوداردوبت وارگيتمنیاتانسانامروزیکهبهاشکالمختلفبدنخودشرا

بدنشگسستايجادکردهبین اوبا وداریسرمايهسازوکارهایاقتصادبدينترتیباست.

جبشدهومواجههبابدنراموهاانسانبازارآزاددرعصرجهانيشدن،شکليازروابطبین

بیگانگيشوندمينمايشگذاشتههمتفاوتبهایزمینهاستکهگرچهبهاشکالودر اما

مضمونيکهايننظاماغلبدهدميراتشکیلهاآنانساننسبتبهبدنمضمونمشترک

راکندميسعي آن دادن، هديه مفاهیمينظیر توسلبه لذتدوستينوعبا انسانیتو ،،

شوارونهجلوهدهد. اينسطحاز اجزایهابدنيشدگيروابطاستکهدر ديگرهاآنو

چیزی کاال نیستندجز و محتاج فقیر، فروشندگان نگاه از هم که کاالهايي اصطالحاً،

مصرفيب که ثروتمند خريداران نگاه از هم عمدتاًو هستند غربي جوامع يراحتبهاز

                                                           
1Arjun Appadurai 
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هبهجريانبیفتندودرازایپرداختپولمعاملهنددربازارهایجهانيدرحجمانبوتوانمي

ازسویمعتقدينبهيکآيینوبهنیتيشدهگاهارهواينبدنشو.اينکاالیبتشوند

 مندیبهرهرستگاریجمعمقدسو سوزانده قربانيو معنوی، سود شودمياز برایگاه،

وياشودميسالخياندکشیدهصفاهبافتوهااندامفروختهشدنبهمشتريانکهدرانتظار

جنسيیهاسلولوهاژنبهدنبالخريدارانيکهبرایبرایکمکبهباروریوادامهنسل

بهيادرهمکاریبادالالنوگردانندگانبازارسکسشودميذخیرهآمادهومرغوبهستند

طور قرار خود مشتريان اختیار در رينگگیردميکامل در يا لهپارهپارهزنيمشتو و

.(8-2003:1)هیوزوواکان،تاطبققراردادوشرايطبازارورزشعملکردهباشدگرددمي

،داریبردهنظیرمبادلهزنان،بسکهنداردایسابقهکاالشدگيبدندرتاريخبشر

وشدناماجهاني...ودرپزشکيکالسیکهاآنکالبدشکافيوهاگورستانربودناجساداز

،نظامزيستيپیشرفتهدرپزشکيهایفناوریارتباطي،ترابریوهمچنینهایفناوریرشد

بهمتأخرداریسرمايه قادر گستردهکاریدسترا ودسترسيسريعوآسانبههابدندر

نشاننیزباتوجهبهآنچهبازارهایجهانيوکردهفراسویزمانومکانهاانساناجزابدن

1،2011ويسندارد)رسیدهکهدرتاريخسابقهیادرجهکاالشدگيوبیگانگيبهددهنمي

ويژهبهاجزابدنخريدوفروشدرحالحاضردرايراننیزبازار.(2003:3وهیوزوواکان،

بهاينترنتنظریاندازيمتاانواعاستيکافبسیارگرماستدرسطحبازارهایداخليکلیه

تبلیغا اخبار، و دربارههايتروات دالالن، خريداران، فروشندگان، و بازار ،هاقیمتاين

هاسرگذشت هابیمارستان، مراکزو مشاهدهمؤسسات، آنرا غیررسميمرتبطبا رسميو

روشمند،کیفيوعمیقانجامشدهطوربهمطالعاتيکهکمبودامااينبازاردرايرانازکنیم

باايبردميباشدرنج (بررویکیفیتزندگي2001)يزرگوشکميجوادمطالعهنوجود.

اهداکنندگان همچنین و ايران در مطالعهکلیه و فرایکیفي سیگريد خانم میداني

شدهدرآمريکامنتشرآنراانجاماماگزارشنگاریمردمروشه(درايرانکهب2014)2ورير

ذکرنداستقابل صففروشندگانکلیهوجودداردبالحنيازاينکهدرايرانمحققاخیر.

کهچگونهاستکهپرسدميآمريکا(خود)ودرانتقادبهوضعجامعهکردهيادآمیزتحسین

بهخاطرطويلاهداکنندگانکلیهوجودداردامادرآمريکابیمارانکلیویهایصفدرايران

بههمکاریمیرندميکمبودکلیه اينتفاوترا او مشار؟ فائقآمدنکتو ايراندر مردم

بابرداشتي.اينبرداشتازبازارکلیهدرايراندهدميديگرنسبتهممتقابلبرفقرومرگ

متفاوتاست.ماهیتپیچیدهکامالًدرسطحجهانداردهااندامهیوزازتجارتنانسيکه

ايران.کندميطلبدراينخصوصرامندنظامدرايرانانجاممطالعاتکیفيوموضوعاين

اجزابدنتحتعنواناهداعضوراآزادوخريدوفروشتنهاکشوریبودکه2013تاقبلاز

وپسازاينتاريخنمودهاستدولتيوقانونيبرخوردارهایحمايتوهابرنامهاينبازاررااز

                                                           
1 Margot Weiss 
2 Sigrid Fry-Revere 
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 نظیر کشورها از معدودی تنها چننیز ایيهروینسنگاپور پرا )گرفتهیشدر يوسوفاند

(.505-2،2007:502گريفینو1،2013زايي

جهانهرفرصتيراسطحدربدنیچیدهپبهرشدوتجارترونانسيهیوزبهنظر

اوکرددشانمنتفيخواهخودسرزمینيمحدودهحتيدرهادولتبرایدخالتوکنترل .

میانمتقابلاجزایبدنهووطلباندایکهدرادامهخواهیمگفتتنهاطرفداراهداطورهمان

آشناياناست اعضایفامیلو انساني.دوستانو علوماجتماعيو حوزه اکثرمحققیندر

الزمهانجامپژوهشدراينهاآنمختلفاخالقيکهپذيرفتنیهاپروتکلوهابرنامهبانواهم

هستند.بااينموافقداموزدرموردتجارتجهانيانباموضعانتقادینانسيهیاستحوزه

 از محققیني دارندهایحوزهوجود وجود نیز مختلف بکداش تعريف شناسعصبنظیر

اينبازارحمايتدردانشگاهداماسکوسسوريه3کودکانومتخصصاخالقزيستي کهاز

.کنندمي هايناموضع زيستي اخالق جنبه اساساز بر وچهار فروشندگان برای حق

حقرهاييوحقمالکیتانسانبربدنخودش،حقانتخابآزاددرزندگيعنيخريداراني

درخصوصکهقرارداردوحقادامهحیاتبرایخريداراننیازمندازفقربرایفروشندگان

ايندستهازمحققینبهنظر.کندميتأکیدبرمفهومتجربهزيستهازفقرحقوقفروشندگان

ازبدوتولدمحکومبهزندگيدرتوسعهدرحالرایکشورهایفقجهانکهدروضعیتفعلي

-کهدارندایسرمايهمحرومکردنآنانازفروشتنهاهستندفالکتوتبعیضشرايطفقرو

نهتنهادردیازسازددگرگونيکلبهراهاآندزندگيخودوخانوادهتوانميکهایسرمايه

 دوا نخواهدکردآنانرا انتوميبلکه ايدهد نوعيبرخورد دردناکازهایواقعیتالیستيبا

تجربهنرنجگاههیچکهقلمدادشودسویکساني اندکردهفقررا کهبرخوردهاييواقعیت؛

کمتادستالملليبیندرسطحمليوهاآنفرهنگي-باعواملمختلفاجتماعيایريشه

موضوعبهتراصلجایمحکومکردنهبراينبناب؛ينیستعملنزديکقابلتصوروایيندهآ

دالالنوقاچاقچیانمبارزهباوهادولتازسویکنترلوتنظیمبازارهایسیاستاستاز

وهمچنینازخدماتپزشکيوبیمارستانيبتوانندازبهتراندامحمايتکنیمتافروشندگان

بکداشوگردد)عايدشاننیزتریعادالنهمختلفحمايتيبرخوردارشوندومبلغهایبرنامه

(.2006هیوز،

را استثمار و فقر شرايط در آزاد انتخاب مفهوم يکسو از پاسخ در هیوز نانسي

پذيردنمي اينموضعرا بعد گام در پايهو کشورهاييمانندمطالعاتصورتبر در گرفته

 پاکستان برزيل، فیلیپین، ترکیه، روماني، مولداوی، هند، ايران، سطح چند از غیره بهو

نوعيتابووزندهماندنبهنوعيسطحتبديلشدنمرگبهترينعمیق.درکشدميچالش

وارهدنبهکاالیبتباوعاملاصليدرتبديلشدنبهنظراسطورهدرپزشکيمدرنکه

نوبدپزشکيشناسيانسانکهازديدگاهکندميتأکیدوبراينمفهومکندمينقدرااست

دونبايدبهکاالتبديلتوانميقیمتنیچبههکليموجودزندهتحتهیچشرايطوطوربه
                                                           

1 Rashida Yosufzai 
2 Anne Griffin 
3 bioethics 
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نبايدازطريقسازوکارهایتوسعهدرحالفقردرکشورهایوضعیتشودوراهکارمبارزهبا

غیرانساني خود بازاریکه شود؛ انجام متأخرداریسرمايهبازویترينمهمعنوانبهبازار

مطالعاتبررویصدهافروشندههایيافتهدرسطحبعدیاست.اصلياينوضعیتمسبب

 اينکشورها در حکايتکلیه هایسیستمیناکارآمداز کنترل کلیهاجتماعيدر وبازار

پسهایپیگیریاتاقعمل،جراحيواتاقعمل،قبلازمراحل)مديريتانسانيآندرهمه

منفيفروشوازدستدادنتأثیراتسطحترينبیرونيودردازمرخصيازبیمارستان(دارن

ازجمله:عوارضاستبروجوهمختلفزندگياينافراددرازمدتومدتکوتاهيککلیهدر

روانينظیرنومیدی،افسردگي،بروزاختالالتجسميماندگارنظیردرد،خستگيوضعف،

بهشغلازدستدادنبهعلتاقتصادیعصبانیت،خشموتنفرازجراحوخريدار،فالکت

علت بدن علتضعیفشدن به از يکي دادنهاکلیهفقدان دست از اجتماعي، انزوای ،

خانوادهياعدمموفقیتدرازدواجوپیداکردنکاربهدلیلضعفياداغننگناقصبودن،

ردالرقیمتکلیهدراستهزاوغیره.تماماينعوارضفردیواجتماعيتنهابهازایچندهزا

کهزندگيکنندهيتحماکههیچنهادگیردميرااهداکنندگانحاليگريبانفروشندگانيا

تعقیبکندودرصورتنیازهاآن تحتپوششقراردهدوجودهاآنرا همان(.ندارد)را

 ذکرالزم به از يکي ايران مورد منابعاستدر مطالعات هیوز نانسي استناد وادجمورد

.است(2001)يزرگوش

تلويزيونيايرلندوهایشبکهمختلفازجملهبايکيازهایمصاحبهنانسيهیوزدر

بارتوزکو الکساندرا عنوان1همچنیندرمصاحبهبا کنفرانسيبا اينخريدوفروشدر بدن،

ازموضعيک قرارموردانتقاديداًشدپزشکيشناسانسانروندجهانيوروبهگسترشرا

 اين در هیوز انتقاد اصلي مضمون است. شکلايمصاحبهداده به روند اين که است ن

غربيعمدتاًبینفقیروغنيوبینثروتمندانکشورهایمراتبسلسلهجديدیازتبعیضو

ومردمنیازمندکشورهایآسیايي،آفريقاييوآمريکایالتینمنتهيشدهاست.ویضمن

ا که مطلب اين کهقبول فقیری جوامع بر حاکم شرايط دارد، را بدنش اختیار نسان

کلیه(درازایمبلغناچیزپنجهزاردالرحاضربههمکاریبادالالنمثالًعضو)اهداکنندگان

مارکسشوندميالملليبین گفته اين به استناد با هاانسان»را را نهسازنديمتاريخ اما

کهاينافرادآزادانهدستبهچنینکندميارزيابينیاونهبهگ«استکهمطلوبشانگونهآن

انتخابازسرناچاری کهاگرکشدمياخالقيراپیشسؤالاينیقاًدقانتخابيزدهباشند.

 غربخواستار یامبادلهثروتمنداندر را اينمبادله هستندچرا ازگونههمانعادالنه که

روندبرپايهآنرادداشتهومارسلموسنیزمنطقدرمیانجوامعبشریوجواالياميمقد

درازمدتنزديک دين2مبادلهو و ارزیبینهديه هم 3و بدهدميتوضیح جایمردمه

کهدهندميانجامنشانمحرومدوردستبايکيازافرادخانوادهياخويشاونداننزديکخود

                                                           
1 Aleksandra Bartoszko 
2 exchange 
3 loan 











 2،شماره7شناسيايران،دورههایانسانپژوهش64

رزیومبادلهانسانيبهيکمیزاندهندهوگیرندهازنزديکودرمدتطوالنيازاينهما

باشند.مندبهره

استایشناسانهانسانهمانمعنایهنظرنانسيشپرهیوزکمابیشبازمفهوممبادله

2درخصوصمراسممبادلهدرجوامعسنتيمانندمراسمپتالچ(1954)1کهمارسلموس

 از است. داشته نظر در شمالغربيآمريکا جوامعساکندر مارسلموسمراسمدر نظر

آناستاگرهاینمونهمبادلهدرجوامعسنتيکهمراسمازدواجومبادلهزنانتنهايکياز

پايهصرفاً هایارزشبر نوعي شوند تبیین زيستي و انگاریسادهمادی گراييتقلیليا

ادلهدلیلمباشاقتصادیمادیوهایارزش،صرفاً.کاالشدگيچیزیکهشودميمحسوب

بهوصنعتيشدنجوامعاست.داریسرمايهومربوطبهدورهمتأخرتوجیهکندامریآنرا

دلیلمارسلموسمراسممبادلهاشیاوخدماتارزشمنددرجوامعسنتيرادراصل،همین

 ق)يندنوعيمبادلههديهو نمادينداندميرض( وظاهر پشتکارکردهایآشکار کهدر

درجرياناستمستمراًآنچهيابدميلببازتوزيعثروت،منزلتوقدرتنمودکهدرقاهاآن

فراينداحیاوتداومجامعهوفرهنگدرتمامابعادوسطوحآناست.ارزشمبادلهدراين

بي،جادويي،جوامعدارایابعادمختلفاقتصادی،اخالقي،منزلتيياحیثیتي،سیاسي،مذه

اجتماعياست فردیو اين. نظرمبادله بخشیدنهديه،به اجباری: اصل ویحاویسه

بخششمتقابلهديهازسویپذيرنده استاالجراالزميکدينعنوانبهپذيرفتنهديه،

(.1954)موس،



 ها تحلیل یافته
 شناسانانساندرحالحاضر و کشورها مختلفجهانمتناسبباهایدانشگاهپزشکيدر

هاييتفاوت لحاظکه بالینيبه متفاوت رويکردهای با دارند موضوع و میدان ،3روش،

پزشکيمردمي انتقادیوکاربردی4تفسیری، ، اينحوزه رويکرداندمشغولبهمطالعهدر .

نگاهيرانسبتبهبدنو5درتقابلبارويکردخردنگرومکانیکيبیومديسنپزشکيمردمي

دنبا درمان بیماریو سالمت، مرتبطبا امور کندميل نسبتبه فرهنگي،هایزمینهکه

فردیحساساست.درايننگاه،پزشکيهایتفاوتاجتماعيواکولوژيکوحتينسبتبه

بايدهماهنگبااينسیستمومحیطيکهایزمینهجزئيازسیستمفرهنگياستودرهر

فاهیممرتبطبابدنم اينفرهنگرادردلخودپروراندهاستبررسيشود.رويکردانتقادی

 ازروابطهاآنتأثیرپذيریدرجوامعمدرنازحیثبرساختهبودنوويژهبهوپزشکيرا

نقطهآغازکندميباماهیتسیاسيواقتصادیمطالعهوافشاويژهبهاجتماعيهژمونیک .

ا دارنيندر بیولوژيک ماهیت که اندازه بهمان پزشکي مفاهیم که است اين درويکرد

                                                           
1 Marcel Mauss 
2 Potlach 
3 interpretative 
4 ethnomedical 
5 biomedicine 
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اجتماعيمعطوفبهپولوقدرتنیزباشند.تمرکزدررويکردبالینيهایبرساختهندتوانمي

بینپزشکوبیمارويژهبهکهدراينفضااستبرفراينددرمان،فضایدرمانيوروابطي

یدسترسيهاشیوهخدماتپزشکيودهندهارائه،همچنینمراکزونهادهایشودميبرقرار

 به هاآنمردم قرار مطالعه مورد مريضي،دهدميرا بین معنايي تمايز بر رويکرد اين .

رويکردتفسیریتأکیدناخوشيوبیماریباهدفارائهانسانيخدماتپزشکي کامالًدارد.

 استو مطالعاتسوبژکتیو در دنبالنگارانهمردمعمیق وبه فرهنگي معانيذهني، فهم

مرتبط مفاهیم به نسبت محلي بدن پزشکبا علتيو ناخوشي، بدني، فرايندهای نظیر

سرانجام، کلیتيکفرهنگاستو در غیره فرايندشفايابيو ناخوشي، فرايند ناخوشي،

درگروکارومراقبتپزشکيهایبرنامهموفقیتدراجرای رويکردکاربردی ازسالمترا

برمسئلهنابرابریدردسترسيبهوداندميمیدانيوتوجهبهمقتضیاتفرهنگيگروههدف

(.76-1،2001:74)الکساندراکیسمتمرکزاستهابرنامهاينخدماتپسازاجرای

پزشکيشناسيانسانيکيازاهدافاصليومشترکدرتمامرويکردهایموجوددر

مرتبطبامسائلايناستکهبدنوشناسيانساندررشتهینگرکلدرهماهنگيبااصل

درموقعیتيقراردهدوپز ويژهبهاجتماعيهایسیستمطرحکندکهیابهگونهشکيرا

؛ابژهمکانیکيمنفکوکثیراالجزاءيکعنوانبهپزشکيباانسانوبدناونههایسیستم

مختلفابعادباموجودیعنوانبهبلکهشود،مينگاهاوبهمدرنپزشکيدراغلبکهگونهآن

شوندروهروباواجتماعيوفرهنگيکلیتدرومعناييارتباطي،ي،روحجسمي، میاناز.

بهکهرويکرداجتماعيانتقادیقرارداددرتوانميهیوزرابیشترنانسيشپررويکردهااين

کهدراستنگاریمردمدر2انتقادی-ازرويکردجديدبرساختگرامتأثرشناسيروشلحاظ

کهکميوکیفيهایپارادايموگرايانهتجربهدودرکناررويکردهایآمبهوجود1980دهه

بهشناسانانسانبسیاریازدههدراين؛قرارگرفتحاکمبودندهانگاریمردمدرآنزمانتا

 برایتحققايننتیجهرسیدندکه تغییر پژوهشاجتماعيايجاد يينظیرهاايدههدفاز

عدالتبايد برابریو رهايي، و هاینگاریمردمباشد از را لفنظریمختهایدريچهخود

فمینیسمیسممارکسمانند ناتوانانو، درراستایرويکرداقلیتهایگروهومطالعاتزنان،

.(14-2007:13)آتکینسنوهمرسلي،جديدهدايتکردند

آشکارکامالًاوستیزهجویشناسيانساندربهاينرويکردجديدنانسيهیوزگرايش

وتبعیضاتيهاستم،هارنجاخالقينسبتبهجامعهموردمطالعهوبهلحاظخودرااستزيرا

نانسيهیوزداندميملزمهاآنوجهترفعمسئولشوندميکهافرادمتحمل فرضپیش.

:پیشنهادهاييبرایيکتقدمامراخالقيمقالهدروضوحبهاينرويکردراخوددرفلسفي
3جنگندهشناسيسانان که واقع راتوانميدر بآن اییانیهبمنزلهه در يا اعالممعرفي

گرستیزهشناسيانسانموجوديت بیان استبرشمرد نهادهایکرده درباره نتوانیم اگر ؛

 و ب،هاکنشاجتماعي انديشیدن یوهشه معنوی يا رااخالقي در کنیم صورتآغاز اين
                                                           

1 Othon Alexandrakis 
2 Critical Constructivist 
3 the primacy of the ethical: propositions for a militant anthropology 
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نمايدمياستفادهبيیارضعیفوبرایمنبسشناسيانسان بهاذعان(.1995:410)هیوز،

بودنبهقائلبهمعنایتقدمامراخالقيبرفرهنگوجامعهيابرامرفرهنگيوامراجتماعي

پیشافرهنگي ديگران1امری حضور اخالقي تحمل سنخ استاز پیشاز گیریشکلکه

باشد؛کردهرافراهمهاگیریشکلزمبرایاينالزمینهوفرهنگوجامعهبايدوجودداشته

پیشافرهنگي اينامر کنشانتقادیوتوانميلذا تبع، به دمبناييبرایقضاوتاخالقيو

دهد،بهدستجهتتغییروضعموجوددرجامعهموردمطالعهراشناسانسانسیاسيبرای

اخالق،فرهنگرا»کردهاست(اظهار1987:100)2لويناسامانوئلکهفیلسوفطورهمان

.«کندميبهفرهنگتعلقندارد:اينفردراقادربهقضاوتومیرمرگممکنکردهاست:

 میان تغییرشناسانانساندر معطوفبه انتقادیو اخالقيو موضع از دفاع سابقه

رددرنظراتادواکمابیشآنرامضامینتوانمياستوحتي1980ازدههتریشپبسیار

کاملطرفيبيبريمبتنکهمسلطدرآنزمانگرايایتجربهدرمخالفتباسنت3برنتتايلر

رويکردموردبحثبیشتردرويژهبهمتأخراهمیترويکردهایانتقادی.4يافتبودمحقق

جهانيشدندردرشرايطباریکهايناستکهموضعانتقادیراباتوجهبهوضعیتفاجعه

 بین هاانسانروابط اساس بر شده تدوين،هایفرضپیشحاکم مشخص، فلسفي

رويکردهایاست.کردهپردازینظريه با را خود مشخص مرزبندی تنها نه رويکرد اين

متأثربرخالفرويکردهایانتقادیبلکهکندميازنوعاولیهوخامحفظويژهبهگرايانهتجربه

 مدرنیسمپستاز برای راهي متقکه فهم متقابلهافرهنگابل داوری برای معیاری و

يابندنمي و کلیفوردپروژهنظیر مارکوس5جیمز جورج 1992)6و مکالمهنگاریمردم(

فرهنگيو،مالکيفلسفي،میانکنندمينگارپیشنهادمردممداخلهرابدورازداوریو7محور

.دهدميدستبهپیشافرهنگيبرایفهممتقابل،داوریوبهتبع،مداخله

همکاریباوذکرشدهدومحققازسویدرآمريکا1984درنگارشفرهنگهپروژ

محققین از ويژهبهآشنانامبرخيديگر حوزه پلرابینوشناسيانساندر وينسنت8نظیر ،

نگارانه،انتقادیدرخصوصچگونگيتولیدمتونمردمهایبحثبا10رناتورزالدوو9کراپانزانو

تار نگاریمردميخ اندازچشم، پیشنهاد و خصوصآينده وهایروشدر متن تولید نوين

مردم انهنگارگزارش خورد نتیجهکلید و هابحثآن سوی از جیمز، و جورجکلیفورد

و1985هایسالکتابيباهمینعنواندردرمقالهسپسيکمارکوسنخستدرقالب
                                                           

1 the precultural 
2 Emmanuel Levinas 
3 Edward Brent Taylor 

4
يکعلماصالحگراستودرجهتکمکبهضرورتاًمعتقداستکهيشناسانسانادواردبرنتتايلردرتعريف 

تيکهنسبتبهمقالهمثباظهارنظردر Marvin Harris ازبهنقلپیشرفتجامعهورفعموانعفعالاست.

 (.1995:424هريس،است)کردهيراداتقدمامراخالقينانسيشپرهیوز
5 James Clifford 
6 George Marcus 
7 discursive ethnography 
8 Paul Robinow 
9 Vincent Crapanzano 
10 Renato Rosaldo 
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درپروژهبود.کنندهشرکتلميکيازدهمحقققهمنتشرشدکههرفصلکتابب1992

داشتبهدنبالانتقاداتيراازسویسايررويکردهایانتقادیاينپروژههایيدگاهدانتشار

نگارشدرمقابلتحتعنوانایمقالهفمینیستدرشناسانسانمثاللیالابولقودعنوانبه
قبالمفهوجیمزموضع(1991)1فرهنگ در تفاوتکلیفورد فرهنگو هافرهنگم بهرا

هاآنوابزاریبرایتمايزوجداييدشومیهافرهنگنوعيتابوکهمانعفهممتقابلمثابه

ديگریعمل-درراستایتقويتدوگانهسنتيخودچراکهکشیدبهچالشراآورديمفراهم

کند)مي 1991ابولقود، ان(.470: ديدگاه از درچندیبعدنانسيهیوز تقادیلیالابولقود

.حمايتکردبااينعباراتانتقادیاخالقيخوديکردروجهتهمسوييباهپروژهبآنمقابل

پوششيبررویروابطاجتماعي،اقتصادسیاسيونهادهایعنوانبهمفهومفرهنگاغلب»

است مشقتانسانشده گرفتهوموجبرنجو مفهومفرهنگبرای...رسميخشونتبکار

کارهومردمانموردمطالعهبانشناسانسانبینهاتفاوتجلوهدادنیزرازآمبزرگنماييو

 استکه شده تلويحاًگرفته چون که ايندارد به فرهنگديگریهستندهاآناشاره از

.(1995:417)هیوز،«ديگروزمانديگرتعلقدارندیایبهدنبنابراين

 منگاریمردمدر محور فرهنگمکالمه مانند عنوانبهفاهیمي يا قابلایابژهمتن

زمینه،موقعیتازمتأثرنمايشيمنزلههوفرهنگدرپوياييوبشودمينفييترؤتفسیرو

تأکیدنگاریمردماينلذادرشودميتغییرازصداهاوسخناندرنظرگرفتهدرحالمندو

هامکالمهشبرداشتهوبهسمتشنیدنصداها،مبناینوشتنگزارعنوانبهازرویمشاهده

به(.اين1992:12کلیفوردومارکوس،)شودميمختلفمعطوفهایزمینهدرهامصاحبهو

(.25همان:است)کنشيتاريخيوبرهمامریمثابههدرکيجديدازمفهومفرهنگبمعنای

،نهادی،ایزمینهتأثیراتعاریازدتوانميازسویمحققننگاریمردمگزارشارائهنوشتنو

غیرواقعيهایجنبهژانری،سیاسي،تاريخيوغیرهباشد.اينامرگزارشمحققراآمیختهبا

بامجازتنیدهدرهمبرساختهاماکامالًنهکندميارائهلذاواقعیتيکهسازدميدارانهجانبو

است) 1992:6کلیفورد، رويکردن(. ايندرتعارضبا اساساًانسيهیوزاستکهمحققرا

عمليدرگیریاخالقيویدارجانبخنثيوشرمگینوگرمشاهدهرهاکردننقشملزمبه

(.1995:419هیوز،است)غیرانسانيهایموقعیتشاهدکهداندميدرشرايطي

مقايسه در هایرويکردبا در کاربردی شناسيانسانمرسوم درطوربهو اخص

وکمکبهاجرایبهدنبالکهبیشترپزشکيناسيشانسان وهاسیاستتسهیلفرآيندها

هدفکاهشهابرنامه روهاآسیببا هستند سیاسيوبیشترگرستیزهشناسيانسانيکرد

بیشتردرپيشناخترويکردکاربردیمثالعنوانبهبسیاربیشترجنگندهوانتقادیاست.

موجوددرمحلبرخوردوهاییتموقعشناسيیبآسدنوفرايندجهانيشهاییچیدگيپ

هایسیستمبرایمدرنهایفناوریبرهمکنشامرجهانيباامرمحليباهدفکاربردپذيری

)ياجتماع رساندن حداقل به برای محلي( و اينهایآسیبجهاني از ناشي انساني

بیشتراخالقينانسيهیوز-یرويکردانتقادامااستهابرهمکنشوهاتداخلها،پیچیدگي

                                                           
1 writing against culture 
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وظالمانهبینصاحبانقدرتوثروتازيکسویرانسانيغافشایمناسباتوروابطبهدنبال

؛استضعیفوفقیرازديگرسونهتنهادرسطحجوامعبلکهدرسطحجهانیهاانسانو

درنظاماوبدنکاالشدگيوازخودشانسانامروزگسستمناسباتيکهحکايتازاوج

اينرويکرد،درتلقينانسيهیوزازدارند.الملليبینمليووبازارهایمتأخرداریسرمايه

بسترهاکنندهیانبونماتمامآيینهمثابهبهبدن/ذهنهمچنینمفهوممفهومکالبديافتگيو

فرهنگيو -روابط که شدنويژهبهاجتماعي جهاني عصر در پارادايم درکاریدستو

نیزخودرانشانگذارنديمونوعمواجههبابدنروانداغخودرابرجسم،پزشکيمدرن

.دهدمي کالبديافتگي مفهوم اينجا در هایجنبهو در شدنهژمونیک جهاني وفرايند

داریسرمايهدرعصرموقعیتبدنويابنديم/ذهنبدنمحلتالقيخودرادرپزشکيمدرن

شکلمتأخر بدندرجهتخواستکاریدستتجارتويهپاموقعیتيکهبر؛نددهميرا

قدرتمندانوثروتمندانوافزايشنابرابریقراردارد.



 گیری نتیجه
درمقايسهبارويکردهایشناسيانساندرتاريخرشته رويکردانتقادینانسيشپرهیوزرا

ويکردپسامدرنبشمارآوردنوعيرتوانميديدهاستبهخودسنتيومدرنکهاينرشته

کهپیشازايننیزاشارهرفتبارويکردهایانتقادیدرانواعافراطيازطورهمانکهالبته

برخوردبامفاهیمينظیرفرهنگوجامعهواخالقوچهازنظربهلحاظچهیسممدرنپست

رويکردهاييکهمرزعلهایپايه باعمیقنظریوفلسفيتفاوتزيادیدارد. ،علمیرغمرا

 با شناسيانسانوقرائتواقعیترا ادبیاتوروانشناسينگاریمردميا هنرو با طوربهرا

شباهتچنداني؛انديافتهراهمطالعاتدانشگاهيدرايرانبهیراًاخوکنندکاملمخدوشمي

هرامحصولوبارويکردانتقادیاخالقينانسيشپرهیوزندارند.ویوجودفرهنگوجامع

 انسانیت و اخالق ملکه داندميمرهون اساسشناسيانسانو بر نه را خود انتقادی

سومبرمفهومتأکیدپايهنفيدومفهوماول)فرهنگوجامعه(بلکهبرفردپردازیمفرطو

داده قرار است،)اخالق( بر اتکا با ایفلسفهالبته دفاع قابل کهاستکه است امید .

بهايرانهایدانشگاهمطالعاتعلوماجتماعيوانسانيدردرشناسيانساناینوينرويکرده

ويژه انتقادی،شناسيانسانفراگیررشتهدر ارزشمندرارشتهاينٴوظلمستیزانهکارکرد

شکليبپزشکيازاينرشتهقراردارندنهدرخدمتشاخههمچوننانسيشپرهیوزکهدر

روابطانسانیتدربلکهدرراستایرشداخالقونفيمفاهیماساسيآنورشتهايننمودن

کهييهاانسانبین هاجامعهدر دهند.کنندميزندگيهافرهنگو انتقادیبودندرقرار

رادرسطحموضوع،روشوکاربردبهمطلقوابهامشکلييبقالبپسامدرنیزمافراطينوعي

مستعدسرسپردگيوکاربردپذيریبهسهولتآنرادتوانميکهکندمياينرشتهتحمیل

هایسیستموهاقدرت،غیرانسانيوهژمونیکيضدفرهنگهایبرنامهدرراستایاهدافو

کند.سیاسيواقتصادی











 69نانسيشپرهیوزوموقعیتبدندرعصرجهانيشدن

کاربردیشناسيانسانانتقادیسیاسيباانواعمرسوموسنتيشناسيانسانمقايسه

کهموقعیتسوژهشرايطيدر،لنظراتنانسيهیوزانجامشدتحلیبهانهکهدراينمقالهبه

نهايتدرجهسقوطکرده خودبیگانگيانسانبهاوجگسستو،ازمرکزيتعهدمدرنتا

قربانيودرنهايت،شدگيشيمداخله،معامله،مستعدوپذيرایایابژهبهسوژه/ورسیده

سؤالاستاينتبديلشدهحجهاندرسطاجتماعيواقتصادیپایساختارهایبهشدن

برای کندميمطرحشناسيانساناخالقيرا شناسانسانواقعيوظیفهکه بهنگارمردمو

هاینگارمردمتهیهبهطرفانهبيبايدصرفاًآيادرعصرحاضرچیست؟ازنوعپزشکيآنويژه

يااينکهدرکندرکتکاربردیبسندهودرخدمتقدرتوساختارهایموجودحهاگزارشو

تحلیليوانتقادیخودرادرجهتتغییرواصالحهاگزارشصورتلزومقضاوتاخالقيو

ازشناسانسانکههراستيسؤالبدونترديداين؟کندوضعموجودتنظیم متعهدبارها

خودپرسیدهاست.
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