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مقدمه
سالهای قرنهجدهمکهمیشلفوکوآنرا شروععصرپزشکيمدرنميداند
ازواپسین 
2
1
سالهای قرنبیستمکهنانسيهیوز ولويکواکان آنرا
(فوکو)30:1392،تاواپسین 
خواندهاند(هیوزوواکان:2003،

سرمايهداری جهاني

اوجبیگانگيانساندرنظامپیشرفته
)1؛يعنيدرطيدويستسال،پزشکيمدرنتحوالتمهميراپشتسرنهاد.اينتحوالت
ب یشازهرچیزدرتغییرگفتمانيريشهداشتکهدرنسبتبینعلتومعلوليابیماریو
یماریها براساسشناسايي

علتيابي ب
بدنبرقرارشدهبود.پارادايمجرم3پاستورکهدرآن  
يگرفتوازنیمهدومقرننوزدهمنزديکبهيکقرن
یماریزاصورتم 

میکروارگانیزمهایب
گفتمان غالب در حوزه زيست پزشکي بود در نیمه دوم قرن بیستم و دقیقاً از  1953با
کشف ساختار نردباني دی ان ای 4توسط جیمز واتسون 5و فرانسیس کريک )1953( 6و
فناوریهایجديدزيستي،مهندسي

حوزههایوابستهنظیر
سپسرشدروزافزونژنتیکنوو 
8
دستکاری در بدن به ويژه ژنوم را
همسانسازی 7پذيرای رويکردی شد که  

ژنتیک و 
یماریهاونارساييهایجسمانيو

کنسازیب
ريشه 
مهمترينراهبردمطالعاتيخودبهمنظور 

یتهایسالمانسانيقرارداد؛
روانيازطريقرفععلتبجایپرداختنبهمعلولوتولیدجمع 
ويژگيهای رواني و رفتاری

یتهايي که اصالً مستعد بیماری نباشند و به لحاظ 
جمع 
کنترلپذيرودرخدمتاهدافجامعهباشند .

همراستاباپیشرفت
يتواندرادامهيا 
دستکاریدربدنوژنومرام 
فناوریهای 

رشد
سلطهگر آن به عنوان نوعي راهبرد به منظور
کلي علوم و فنون در عصر مدرن و منطق  
بدنها وجامعهبرپايه علمپزشکيوژنتیکقلمدادکرد(کینگ.)172:2001،
مديريت 
فناوریهایاطالعاتي

بهويژهدرحوزه
انفجارگونهیعلوموفنون 

فرايندجهانيشدنورشد
وارتباطي ازدهه  1950درکنارتجربیاتتلخيکهانساناروپاييازوقايعنیمهاولقرن
نظريههایپساساختارگراوپسامدرنیستکه
ايدههاو 
بیستمداشتوهمچنینظهورفراگیر 
نسبتچندانيبافراروايتهایعصرروشنگری ومفاهیميچوناومانیسم،عقالنیت سوژه و

1

Nancy Scheper Hughes
Loic Wacquant
3
germ paradigm
2

4

دیاکسيريبونوکلییکاسید،مهمترينمادهيامولکولدرهسته

):DNA (DeoxyriboNucleic Acid
یکروسکوپهایبسیارقویبهشکلنردبانيديدهميشودکهحولمحورطولي

سلولهایبدنکهدرزيرم

خودپیچیدهاستوحاویاطالعاتوراثتياست.

7

James Watson
Francis Crick

5
6

يسازی ازدیانایياسلولياارگانیزم ازجملهانسان (human
:cloningدربیوتکنولوژیبهفرايندکپ 
يشود
یهایپیشرفتهزيستيدرآزمايشگاهوبدوننیازبهآمیزشدوجنسگفتهم 
)cloningبهکمکفناور 
(کمپلوهمکاران.)65:1996،
8
شاملمولکولهایدی

بهموادژنتیکيموجوددرسلولهایيکارگانیزمگفتهميشودکهعمدتاً

:genome
مترينوظیفهژنومانتقالصفاتوراثتيياغیراکتسابيازنسليبهنسلبعداست(بروزيوس،
يشود.مه 
انایم 
.)186:2009
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يتوان مجموعاً زمینه مساعدی برای ايجاد پارادايم جديد در
مرکزيت انسان نداشتند را م 
پزشکيدانستزيرا نگاهوبرخوردجديدیرانسبت بهموقعیت انسان ،بدناو ورابطهاوبا
محیط پیرامونش به همراه داشت که نسبت به موقعیتي که پیش از اين در گفتمان
اومانیستيآغازمدرنیتهداشتکامالًمتفاوتبود .
سوژهای برایمهندسيوخريدوفروش است تا
درپارادايم جديدپزشکي،بدن بیشتر 
دستهبندیونظارتکهبیشترمتناسبباپارادايمجرمبود.البته
ابژهایبرایمشاهدهدقیق ،

روشهای  درمانيمرتبطباآنازروزگارانقديمحتيدرطببقراطي و
دستکاری بدنو 

يهای استخوان ،دررفتگي مفاصل و ماساژ
پزشکيهای سنتي مثالً در درمان شکستگ 

1
جراحيهای محدودوجود

(پتمن )165:2007،يادرقالبتجويزداروهایگیاهيوحتي
داشت؛ اما اتفاق جديد در نیمه دوم قرن بیستم اين است که رشد علوم و فنون و ساير
دستکاریبدندر
عوامليکهقبالًاشارهکرديمشرايطيرافراهمکردتامداخالتداروييو 
شاخههای مختلفعلوم پزشکيبهجايگاهبسیار مهمي برسد.بدونشکدرمیان عوامل

شکلگیری پارادايم دستکاری تحولدرعلمژنتیکمتعاقب کشفساختار دیان
مختلف 
ایبهکمکمیکروسکوپالکترونيکهسرانجامدراينحوزهبهژنتیکنوومهندسيژنتیک
ميدهد کهيکي ازدوويژگياصليدر
برجستهای داشتهاست .ايننشان 

منتهيشدنقش
انگیزهها و نظراتاوژنیستيرايج درآغازقرنبیستم
پارادايم جديد پزشکي ارتباطآنبا 
سؤالبرانگیزآندرخصوصنقش
مبالغهآمیزو 

پیشفرض
(اپشتین)469:2003،2وديگری 
ويژگيهایانساناعمازجسمي،رواني،اخالقيورفتاریبودهو

منحصربهفردژندرتعیین

بهويژهدر
حوزههایمختلف 
بهدلیلهمینويژگيهایانتقادجمعکثیریازمتفکرانرادر 
انسانشناسيعلیهخودبرانگیختهاست .
علوماجتماعيو 
فناوریهای پیشرفتهدرپزشکيامکان

درحالحاضرکهروندجهانيشدنورشد
ساختهاندمتقابالً

گستردهایرابرایمداخلهدربدنانسانوفرايندهایبیولوژيکآنفراهم

ويژهای نشان
پژوهشهای میدانيخودبهاينموضوعاتتوجه 

انسانشناسانپزشکينیزدر 

انسانشناس پزشکي نانسي
ميدهند .هدف اينمقالهبررسيوتحلیلمفاهیم،آراورويکرد 

نگاریهای او در جوامع و کشورهای

پژوهشهای میداني و  
مردم

شپر هیوز با استناد به 
فناوریهای

آنها موقعیتبدن درعصرجهانيشدنرادرارتباط با
مختلف استکهدر 
انسانشناس از
جديد پزشکيو بازارهایجهانيموردمطالعه قراردادهاست .انتخاباين 
سوینگارندگاناينسطوردروهلهنخستبهعلتعمقوگسترهوسیعمطالعاتمیدانياو
است کهنهتنهاآمريکایشماليکهزادگاهاوستبلکهجوامعوکشورهای مختلفدرساير
نقاطجهانرانیزدربرگرفتهاستونظرات وی راازپشتوانه تجربيقابلتوجهيبرخوردار
کردهاست.ثانیاً اينانتخابريشهدرشخصیتفراگیراينمحققدانشگاهيداردکهنهتنها
پارادايمهای رايجدرآن

تمانها يا 
خودرامحدودبهکار علميدر چارچوبآکادميو گف 
Erland pettman
Charles J. Epstein

1
2
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انسانشناس منتقد ،سیاسي و اخالقي معرفي نمود که
به عنوان يک  
نکرد بلکه خود را  
وظیفهنهاييخودراقبلازهرچیز اقدامعمليجهترفعتبعیضونابرابریدرجوامعو
ميداند ودراينراستادرکنار
تغییروضعموجودواحیایکرامتانساني درسطحجهان  
رسانهاینیزپرداخت؛ودرنهايت
افشاگریهایسیاسيو 

پژوهشهایمیدانيخودحتيبه

انسانشناسيانتقادیخودبدونآنکهخودرا
نانس يشپرهیوزانتخابشدچونبرایتوجیه 
پايههای فلسفيآنرا مطرحوازآن
پستمدرنیسم راديکال غرقنمايدتوانست 
درورطه  
مداخلهگر

انسانشناسي انتقادی ،سیاسي و 
مجدانه دفاع کند .سؤال اساسي اين است که  
عمیقترين سطح
فرضهای فلسفي مشخص در  
پیش 
چگونه توانسته با تکیه بر  
انسانشناسي نانسي شپر هیوز پديدار شود .چون اين يک مطالعه
معرفتشناختي ،در  

يافتههای آندرقالبمعرفينانسيهیوز و
دادههای اسنادیاستلذا 
تحلیليومتکيبر 
ميشود تادستمايه
تأثیرگذارترين مفاهیمونظراتاوذيل تحتسهعنوانجداگانهآورده 
يافتههادربخشنهاييفراهمشود .
الزمبرایتحلیل 

نانسی شپر هیوز و کاال شدگی بدن
انسانشناس پزشکي از دانشگاهکالیفرنیا -برکلي بیشازهر
نانسي شپر هیوز (  ) -1944
چیز به دلیل تمرکزش بر موضوعاتي چون بدن ،کاال شدگي بدن و قاچاق اجزای آن،
حاشیهنشیني ،کودکي و ناخوشي رواني نظیر اسکیزوفرني

گرسنگي ،خشونت ،نابرابری ،
انسانشناسيپزشکيبهشدتانتقادیواجتماعي
شهرتدارد.رويکردنظریاودرمطالعات 
اس ت و موضوعاتي نظیر خشونت ،رنج ،مرگ زودرس و ايدز محور مطالعات او را در
دادهاند .دانشگاه برکلي با
کشورهايي چون ايرلند ،برزيل ،کوبا و آفريقای جنوبي تشکیل  
انسانشناسي پزشکيشد،رويکردیکهازآن پس
نانسيهیوزپذيرایرويکردیتلفیقيدر 
ازوجهتفسیری،کاربردیوانتقادیاجتماعيتوامابرخوردار شد ومتأثر ازمواضعانتقادی
نانسيهیوزنسبتبهجداييسنتيدردوگانهنظريه-عملموضعيانتقادیدرپیشگرفت
ميگرفت.چنینموضعيبهدنبال تغییر
جداييناپذيردر نظر  

زيرا ايندو رازوجهمبستهو
درمیدانوجامعهموردمطالعهاستوبهانجامصرفمطالعاتمیدانيوحتيکاربردپذيری
ميکند و به لحاظ
انسانشناسي کاربردی بسنده ن 
يافتههای آن به معنای رايج آن در  

مردمنگاریتعلقداردکهازاواسطدهه1980ومتأثرازآرای
روششناختيبهپارادايمياز 

2
1
فلسفي هانس گئورگ گادامر يا هرمنوتیک فلسفي در گیری نظری و حتي اخالقي و
يشمرد
یرقابلاجتناب بلکه الزم م 

رهاييبخش محقق3بامیدانياسوژه تحقیق را نه تنها غ

5
4
(اتکینسون وهمرسلي  .)12-14:2007،

1

Hans Georg Gadamer
philosophical hermeneutics
3
emancipatory
4
Paul Atkinson
5
Martyn Hammersley
2
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دانشگاههای آمريکا دردهه1960

انسانشناسي پزشکيدر
اگربهتاريخچهتأسیس  
انسانشناسي در شرايطي شکل گرفت و رسمیت
ييابیم که اين شاخه از  
توجه کنیم درم 
کمکهای
برنامههایدولتيتوسعهکهپسازجنگدومجهانيباهدف 
دانشگاهييافتکه 
بینالملليوارائهخدماتمختلفازجملهدرزمینهتأمینسالمتجهانيبهتصويبرسیده

انسانشناسي با محوريت توسعه بود که در بخش سالمت
شکلگیری نوعي  
بود نیازمند  
1
بتواند علوم اجتماعي ،حوزه مطالعات پزشکي مردمي و ارائه خدمات مدرن پزشکي در
به عنوان مثالجورج
توسعهنیافته رامجموعاً درزيريکچترگرد آورد  .

جوامعبهاصطالح
یانگذاران اينشاخهدر
انسانشناس بزرگ پزشکيويکيازبن 
مکلالندفاستر 2ازيکسو 
انسانشناسي آمريکا است و از ديگر سو به عنوان يک محقق پرتالش و صاحب کتاب

ميشود که در زمینه کمک به موفقیت
ارزشمند جوامع سنتي و تغییرات فني 3شناخته  
سالها مطالعه
نوشتهشده و محصول  

فرهنگهای مختلف 

برنامههای توسعه در جوامع و 

میداني او در جوامع مختلف آسیايي ،آفريقايي و آمريکايي از جمله ايران است؛ بنابراين
انسانشناسي  ازآغازباکارمیدانيوتلفیقنظريهوعملعجینبودهاستاماوجهعمليو

کاربردیآندرآغازبهطورعمدهدرراستایسیاستهایجهانيوبرپايهنگرشمرسومدر
زيستپزشکينسبتبهمقوالتمرتبطباسالمتوبیماریقرارداشت .
عليرغماينپیشینه،تلفیقنظريهومیدانيانظريهوکاربردازديدگاه نانسيهیوز

يسازد
چیزیفراتراست زيرا  وجهانتقادینگاهاوازمفهوممیدان،عملوکاربردچیزیم 
سیاستها وتغییروضعموجودوانسانيکردن

کهنهدرراستابلکهبیشتردرجهتافشای
ميگیرد.
یستمها نسبتبهجوامعموردمطالعه،انسانوبدناوقرار 
نگاهپزشکيوسايرس 
انسانشناسي انتقادی نانسي هیوز را به سوی
فلسفهای است که  

اين نگاه متکي بر 
4
یزهجو ،مسلح يا نظامي سوق داده است (همان .)13 :در اين رويکرد،
انسانشناسي ست 

ميتواند بدورازتأثیرات متقابلسوژهوابژهانجامگیردوبهتراستکه
پژوهشمیدانين 
انسانشناس ازآغازبارويکردهاینظریواخالقيخاصخودوبانیتتغییرواردمیدانو

انسانشناسي پزشکيبه عنوان يکحوزهدانشگاهي
عملشود .ازاين منظر گرچهظهور 
نخست بهدلیل نیازهایعمليوکاربردیمتعاقبفجايعانسانيناشيازجنگجهانيدوم
بودهاستبااينوجود،همبستگيکارنظری و کارعملي بارويکردانتقادیواخالقي به
پژوهشهای انسانيمحدود بهشرايطخاصنظیر جنگيا

مقولهای نیستکهدر
طورکلي  
صلحباشد.بههمیندلیلاستکهنانسيهیوزازبدوفعالیتدانشگاهيخشونتروزمرهدر
خسارتهای انساني ناشي از آن را همواره با نگاهي راديکال ،سیاسي،

روابط اجتماعي و 
5
عملگرا ووجودی موردمطالعهقراردادتاآنجاکه نقداوبرخشونتساختاری ،سیاسيو

1

ethnomedicine
George McClelland Foster
3
traditional societies and technological change
4
militant anthropology
5
existantial
2
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يهای پنهان 1شدکهماهیت
نسلکش 
جنگهای خردو 
شکلگیری مفهوم 
روزمرهمنجربه 
بینالمللي قاچاق
به خوبي نشان ميدهد .افشای يک باند  
ستیزهجوی او را  

انشناسي 
انس 
نمونههای برجستهازاين
اجزایبدنانساندراسرائیل ازسوینانسيهیوزيکي ديگر از 
انسانها در بازارهای
انسانشناسي است که در اعتراض به کاال شدن سالمت و بدن  
نوع  
بازداشتها را در آمريکا از سوی دفتر بازرسي فدرال در

جهاني انجام شد و موجي از 
ياالتمتحده آمريکا به همراه آورد .وی در طول دهه  2000تحقیقاتي بر روی شبکه
ا 
آنهادرآمريکاواسرايیل
اندامهایانسانيانجامدادکهسرنخ 
بینالملليقاچاق 
غیرقانونيو 
امنهدار باصدهافروشندهاندام واعضایبدنانسان
قرارداشتوطيپژوهشهای میدانيد 
آنها
در کشورهای مختلف جهان سوم مصاحبه انجام داد و از وضعیت نامطلوب سالمت  
آنها از
مراقبتهای پزشکيوناتواني 

متعاقبفروشانداموهمچنینازعدمبرخورداریاز
ادامه کار يا پیدا کردن شغل خبر داد و روشن نمود که برخي از فروشندگان از سوی
شدهاند  وبرخينیزباتصورايندروغکهاهدا عضو
قاچاقچیانبااسلحهتهديدومجبور 
خوردهاند.نانسيهیوزبیمارستانبزرگشهر

خطریبرایسالمتوآيندهآناننداردفر 
يب
نیويورک و کارکنان آن را متهم نمود که با علم به غیرانساني و غیرقانوني بودن کل اين
دادهاند .او افشا کرد که در
جريان امکانات جراحي خود را در اختیار اين شبکه قرار  
مصاحبههايي  کهباسراناينشبکهدراسرايیلانجامدادهاستآناندردفاعازاينبازار

کردهاندکهجهانبهازایوقايعهولوکاست(موجگستردهيهودکشيعمدتاًدراشاره
اظهار 
نسلکشي يهودياندرزمانجنگجهانيدومازسویرژيمآلمانهیتلری)بهمابدهکار
به 
گزارشهای مختلفخودازاين

است؛ چشمدرمقابلچشمودنداندرمقابلدندان.وی
دستگیریهایگسترده

ميدادتاسرانجامدرسال2009به
يآیقرار 
افب 
شبکهرادراختیار 
درآمريکامنج رشدکهعالوهبردالالنوکارگزاراناينبازاردربروکلینبسیاریازمقامات
ميشد(دقیقاً در 23جوالی)2009ودرآنروزها
رسميورهبرانمذهبيرانیزشامل 
ميشد و در
رسانههای خبری آمريکا حاضر  
انسانشناس در  
به عنوان  
نانسي شپرهیوز  
انسانشناس
نمونهای کامل از يک  
فعالیتهای خودش  

حمايت از اقدامات پلیس و شرح 
2
ميگذاشت .نانسي شپر هیوز را يکي از
متعهد ،اخالقي و بسیار جنگنده را به نمايش  
آموزهها و
نوشتهها،نظرات ،

برشمردهاند که

انسانشناساندرسيسالاخیر
تأثیرگذارترين  
انسانشناساننهتنهادر
الهامبخش رويکردهاینويندرنسلجديدیاز 
رويکردجديداو 
کشورآمريکابلکهدرسراسرجهانبودهاست(گلداشتاين .)756:2013،



2

small wars and invisible genocides

1

یریهادر
بهعنوانمثالمراجعهکنیدبهمصاحبهبااودر24جوالی2009يکروزپسازشروعدستگ 
)(http://www.wnyc.org/story/31028-illegal-organ-trafficking
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نانسی هیوز و مفهوم بدن /ذهن 1
نانسيهیوز همراهبامارکارتالک )1978( 2بابسط اينمفهومدرمقالهمعروفوطوالني
انسانشناسي پزشکي3
خود به نام بدن ذهن :يک مقدمه مفصل برای کارهای آينده در  
دوگانهایديگردرسنتمطالعاتعلوماجتماعييعنيجداييذهنوبدنکهمتأثر

()1987
آنهااجازهدادکهنگاهانتقادی
ازسنتفلسفيدکارتبودرابهچالشکشید.اينمفهومبه 
روانپزشکي گسترش دهند و مفهوم سالمت و بیماری را در
خود را به حوزه پزشکي و  
خشونتآمیز فرهنگي -

ینهای از پیوستار بدن  /ذهن جای دهند که در يک بستر 
زم 
همانگونه کهخود
ميتواندبه مثابه بیاناينبسترازسویآنپیوستارباشديا 
اجتماعي 
اندامها است
حادثهای منفکنیست ،شکليازارتباطاست ...زبان 

نمودهاند«:مريضي
اظهار 
ميگويند» (هیوزوالک،
همزمان سخن 
کهازخاللآن،طبیعت،جامعهوفرهنگبه طور  
روانپزشکي درمقدمه
انسانشناس پزشکيو 
همانگونه که توماسسورداس  4
 .)31:1987
دهههای 1970
کتابکالبديافتگيوتجربه:زمینهوجودیفرهنگوخوداشارهکردهاست  
شکلگیری رويکردیجديدوآغاز نگاهيجديدنسبتبهبدنبودهاست
و 1980شاهد 
رشتهایشاملمطالعاتفمینیستي،نقد
ین 
يعنيبدنبیشازپیشدرمرکزتوجهمطالعاتب 
ادبي ،تاريخ ،مقايسه اديان ،فلسفه ،روانشناسي و علوم اجتماعي قرار گرفته است و
شاخههایمختلفازاينحوزه،بدنرابهعنوانموضوعمطالعاتوآثار
انسانشناساننیزدر 

دادهاند(سورداس .)1994،
خودقرار 
مقالهمشترکنانسيهیوزومارگارتالکباتمرکزبرموقعیتبدندرجوامعامروزی
.برخالفمفهومکالبديافتگي5کهازنگاهتوماسسورداس

ميرود
برجستهای بهشمار 

نمونه
برزمینهوجودیذهنوبدن وجنبه پديدارشناسانه آنبه عنوان هستاریکهموجوديتو
تعريفخودراازناحیهارتباطوجودیبافرهنگوجامعهبازمييابد داللتدارد،درمفهوم
يگیردوبرفهمرابطههژمونیکي
ملموستریبهخودم 

ینيترو
ذهن/بدناينداللتجنبهع 
متمرکزاستکهجامعهوفرهنگبه ويژه باماهیتسیاسيواقتصادیباپیوستاربدن/
ميکند ونگاهافرادنسبتبهبدنومفاهیممرتبطباآن
ذهن برقرار کرده،آنراتعريف 
ميدهد .وجه مشترک اين دو مفهوم (کالبديافتگي و
نظیر سالمت و بیماری را شکل  
1

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

5

 :Embodimentمفهومکالبديافتگيازديدگاهتوماسسورداسبهاينمعنااست کهفرهنگوجامعهدر
يشوندوبدننهابژهفرهنگياصرفاً درارتباطباآنبلکهبستروجودیفرهنگ،مولد
بدنهازيستهوتجربهم 

و تکثیرکننده  آن در همه سطوح فردی ،اجتماعي ،جسمي و رواني است .رويکرد تفسیری سورداس در
انسانشناسي پزشکيودرمطالعاتيکهبررویفرايندهای شفاوالتیام  ومناسکآيینيوزبانيمرتبطباآن

گروههای  خاص انجام داده است به گفته خودش همگي در پارادايم
در برخي جوامع سنتي معاصر و  
رابطهای که
يگیرند؛ 
کالبديافتگيودرراستای  تلقيمذکورازرابطهوجودیبینذهنوبدنوفرهنگقرارم 
قابلتفکیکاست(سورداس.)8:1990،
تنهادرسطحانتزاعذهني 
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پیشفرض دکارتي جدايي ذهن از بدن و فرهنگ از
ذهن/بدن) اين است که در هر دو  ،
ميگیرند.دراين
دوگانهها درطولو ادامه همقرار 

ميشود و طرفین
طبیعتکنارگذاشته 
2
1
سهگانهمفهوميازبدنشاملبدن/خود ،بدن/جامعه و
تقسیمبندی 

راستاهیوزوالکيک
ميدهند که در واقع ،بسط مفهوم ذهن/بدن از طريق سه نگاه يا سه
بدن/سیاست 3ارائه  
ميدهند.اينسه
رويکردياسه زاويهنگرشمختلفنسبتبهرابطهذهنوبدنراتشکیل 
عبارتانداز:پديدارشناسانه،نشانهشناسانهوفناوریسلطه .

رويکردبهترتیب
ميگیردهمانبدن
ملموسترينسطحقرار 

بدن/خودکهنسبتبهدومفهومديگردر
به عنوان
فردیياشخصياستکهبرایهرفردبديهيبوده،به منزله کالبديافتگيخود 
ميشود .بدن/خود صرفاً
بدنهای شخصي فهم و پديدار  
موجوديتي جدا اما در کنار ساير  
سازندهاشعالوهبرجسمومادهشاملذهن،روح،روان

نوعيتعینمادینیستبلکهاجزای
ميشود.ارتباطبینعناصرمادیوغیرمادیدر
وهرچهدرحیطهفرديتقابلتجربهباشد 
ميتوان به عنوان مثالدرشیوهخاصيکهيکبدنشخصيمفهومسالمتو
بدن/خودرا 
ميکند بررسيکرد.ايناولینسطحيازاويهنگرشاستکهمارا
ناخوشيرادرکوتجربه 
بهنوعي
ميکند.دردومینسطحمفهومبدن/جامعهقرارداردکه 
بهمفهومذهن/بدننزديک 
ميکند .در اين سطح بدن به مثابه نمادی طبیعي
ديگر ما را با مفهوم ذهن/بدن درگیر  
ميتوان فرايند مبادله معنا بین دنیای طبیعي و دنیای
ميشود که از خالل آن  
قلمداد  
همانگونه که در انسانشناسي نمادين و ساختارگرا مطالعه
اجتماعي فرهنگي را درست  
ناخوشياش صرفاً

ميشود موردبررسيقرارداد.ازاينزاويه،ذهن/بدنازخاللسالمتيا

ميکند بلکه عالوه بر اين ،کلیت و انسجام
هماهنگي يا ناهماهنگي اجزای خود را بیان ن 
ازدسترفتهخودرابهلحاظاجتماعي،فرهنگيومعنايينیزبیانميکند.سومین

بازيافتهيا
بهمثابهبدن/سیاستاست.
ميکندتلقيازبدن 
سطحيکهمارابهمفهومذهن/بدننزديک 
دراينبدنآنچهموردتوجهاستمفهومکنترل،سلطه،طرد وانضباطاستکهازسوی
سیستمهای اجتماعي سیاسي در تمام جوامع اعم از صنعتي و ماقبل صنعتي با

قدرت و 
عرصههایمرتبط
بدنهایرامواذهانمطیعبهعنوانمثالدرحوزهپزشکيو 
هدفتولید 
ميشود.دراينسطحمفهومذهن/بدندر
باسالمتودرماننسبتبهافرادجامعهاعمال 
فناوریهای انضباطي میشل فوکو و در پي بسط آن در حوزه

وسیعتر 
ادامه مفهوم  
یوهای برای
انسانشناسي پزشکياست.انضباطيکهبهنظر فوکودرواقعنوعيقدرت،ش 

ميتواندخودرادرقالبپرسشانضباطي
اعمالآنونوعيفناوریدرکاربستآناستو 
بهنجارونابهنجاردرحوزهبدنوپزشکينیزنشاندهد(فوکو .)268:1378،
دانشپژوهان ومبتاليانبهجنون
دينداران ،
نانسيهیوزدراولینکتابخود بهنام 
مردمنگاری بر روی
يافتههای  
جواني :ناخوشي رواني در روستاهای ايرلند )1979( 4که  
1

body-self
body-social
3
body-politics
4
saints, scholars and schizophrenics: mental illness in rural ireland
2
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ناخوشيهای روانيومتعاقباً فروپاشيخانواده را

کشاورزانايرلندیرامنعکسکردهاست،
زمینداریمورد
دررابطهبايکعاملاجتماعياقتصادیوبهطورمشخصباپديدهاقتصاد 
زمینداریعاملاصلي
ميدهدکهانسداداقتصادیناشيازايننوع 
تحلیلقراردادهونشان 
فروپاشيروانيواجتماعي،مهاجرت،تجردناخواسته،رهاکردنکودکان،ترسازآمیزشبا
ديگران ،خودکشي و اسکیزوفرني بوده است .وی نظیر اين مردمنگاری را بر روی نوعي
بيتوجهيعمدیدرمراقبت
خشونتدرمیانمادرانبرزيليانجامدادهکهخودرابهصورت 
ميدهد .نانسي هیوز در اينجا نشان داد که دلیل
از کودکان مريض و ناتوانشان نشان  
بيتوجهيمادراننسبتبهمرگفرزندانضعیفخودبرخاستهازنوعيانتخابعقالنياست

ميبینند که عشق مادرانه خود را تنها صرف
فالکتبار اقتصادی بهتر  

که تحت شرايط 
کودکاني کنند که شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند و حتي به روند مرگ کودکان
ناتوانوبیمارخودکمککنندو سرعتبخشند.وی اينخشونتهرروزهواينموقعیت
ميشود را مرگ بدون شیون1
آسیب خورده اجتماعي را که به فروپاشي بیولوژيک ختم  
نامیدهاست (هیوز.)1993،مضمونيکهدربطن اينمفهومقرارداردناظربهنوعيجنون
کودککشي

مرگومیر کودکان و به 
برخاستهازفقروگرسنگياستکهغريزه مادرانه را به  
آمیزهای از عقالنیت و درماندگي پیوندميدهد.به طور کليبخش
خودخواسته مادران در  
قابل توجهي از مطالعات میداني نانسي هیوز نه تنها در آمريکای التین بلکه در آفريقای
جنوبي،ايرلندواروپایشرقي برايننکتهمتمرکزاست کهچگونهخشونتاجتماعيدر
بدنهای محروم از حقوق اجتماعي به
هرروزهاش داغ خود را بر  

اشکال متنوع و 
ميزند وبدنبه مثابه بدن /ذهنبه صورت نوعيبازنمايييابیان
شیوهها  
وحشتناکترين  

يشود .
نمادينيازشرايطفرهنگياجتماعيوتجربهزيستهافراددراينشرايطظاهرم 


نانسی هیوز و پایان بدن
2

مهمترين موضوعات برای نانسي هیوز پايان بدن است؛ وضعیتي که نتیجه کاال
يکي از  
شدگيبدنواجزاآندربازارهایجهاني،پیونداعضاوبیگانهشدنانسانبابدنخوداست
کهبهنظراوشکليازخشونتپنهانوقربانيکردنانساناست(هیوزوواکان.)1:2003،
اودراينجابرداشتکليازمفهومبدن/ذهن(نوعينماد،استعاره،متنکهدرهمهامورداغ
سرمايهداریپیشرفتهبرخودداردو

بستراجتماعيفرهنگي موجوددرعصرجهانيشدنو
ميدهد)رادرقالبمفهوميخاصازبدنبهمثابهيکابژهويککاالیجهاني
بهآنارجاع 
3
بینالمللي به صورت کلييا
ميتوانددربازارهایمليو 
ميدهد که 
وبشدتبتواره شرح  

4
پیشرونده آدمخواری مدرن 
قابلقسمتبهاجزایخودموردمعاملهقرارگیرد.اين روند 

1

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





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،7شماره2

60

ميشوددرواقع
بینالملليبرخورداراستوازهمهسوبازتولید 
حمايتهایسیاسيو 

کهاز
ميگذارد(همان) .
سرمايهدارینوينرابهنمايش 

موقعیتبدندراوج
1
ميتوانیم تأثیرپذيری نانسي هیوز از نظرات آرجون آپادورای (آپادورای،
در اينجا  
)3:1986درخصوصتعريفکاالوزندگياجتماعيکاالهارامالحظهکنیميعنيآنچهيک
چیز 2رابهيککاالبرایمبادلهتبديلميکند نهارزشاخالقي،انسانييامنزلت آنبلکه
ارزشسوبژکتیواقتصادیآناستکهبرخاستهاز قضاوتاذهانجامعهدرمورد آناست و
ميرساند.ذهني
فرايندمبادله،اينارزشوقضاوترادرکاال(دراينجابدن)بهکالبديافتگي 
مشروطبودن،نامسلمبودن،زمینهمندبودنوبهبیانديگربه

بودناينارزشبهمعنای 
آدمها دارای يک حیات بسترمند اجتماعي و
اين معناست که کاال برخالف چیز و مانند  
سیاستهايي که

ميتواندمارابهاينبسترو
گونهایکهنگاهدقیقبرکاال 
فرهنگياستبه 
در مقطعي خاص در آن جريان دارد هدايت کند .در اين راستا نانسي هیوز با تکیه بر
يافتههایمیدانيوبسطدومفهومکاالشدگيبدنوبدن/ذهنميخواهدنشاندهدکهاگر

ميتوانیم و بايد
کاالی مورد نظر آرجون آپادورای بدن انسان باشد در اين صورت چگونه  
سرمايهداریجهانيوبسترهای

سیاستهاینظام

بتوانیمدرعصرجهانيشدن،کالبديافتگي
ميشوند افشا
بینالمللي مبادله 
انسانها کههرروزدربازارهایمليو 
محليآنرادربدن 
يخورد که به عنوان مثال
گونهای رقم م 
کنیم .به نظر او در اين سیاست وضعیت به  
یههایخودرابهمنظوربازپرداختديونوتهیهغذایخانوار
فروشندگانکلیهدرهند،کل 
يکنند ودرنهايت
بهقیمتياندکميفروشند وسودهنگفتينصیبدالالنبازارکلیهم 
تنهاافسوسآنانازانجاماينمعاملهايناستکهچرابه جایدوکلیهسهکلیهنداشتهتا
بتواننديکيديگرراهمبفروشند .
همزمان درسطحابژه(بدنيااجزای
به طور پیوستهو 
دراينروند،کاالشدگيبدن 
آن)وسوژهبرقراراستوعینیتوذهنیتپیوستهيکديگرودرحقیقتفرايندکاالشدگي
ميکنند.درسطحسوژههماننگاهبیگانهسازانساننسبتبهبدنشقرار
بدنرابازتولید 
داردوبت وارگيتمنیاتانسانامروزیکهبهاشکالمختلفبدنخودشرانشانهرفتهو

سرمايهداری و

بیناوبابدنشگسستايجادکرده است.بدينترتیبسازوکارهایاقتصاد
انسانهاومواجههبابدنراموجبشده
بازارآزاددرعصرجهانيشدن،شکليازروابطبین 
ميشوند امابیگانگي
زمینههای متفاوتبهنمايشگذاشته 
استکهگرچهبهاشکالودر 
ميدهد مضمونيکهايننظاماغلب
آنها راتشکیل 
انساننسبتبهبدنمضمونمشترک 
نوعدوستي ،انسانیت و لذت،
ميکند آن را با توسل به مفاهیمي نظیر هديه دادن  ،
سعي  
آنها ديگر
بدنها واجزای 
وارونهجلوهدهد .دراينسطحازشيشدگيروابطاستکه 
چیزی جز کاال نیستند ،کاالهايي که هم از نگاه فروشندگان فقیر ،محتاج و اصطالحاً
به راحتي
يمصرف و هم از نگاه خريداران ثروتمند که عمدتاً از جوامع غربي هستند  
ب
1

Arjun Appadurai
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ميتواننددربازارهایجهانيدرحجمانبوهبهجريانبیفتندودرازایپرداختپولمعامله

.اينکاالیبتوارهواينبدنشيشدهگاه ازسویمعتقدينبهيکآيینوبهنیت

شوند
ميشود ،گاه برای
بهرهمندی از سود معنوی ،قرباني و سوزانده  
رستگاری جمع مقدس و  
ميشودويا
کشیدهاندسالخي 

بافتهاصف
اندامهاو 
فروختهشدنبهمشتريانکهدرانتظار 
سلولهای جنسي
ژنها و 
برایکمکبهباروریوادامهنسلبرایخريدارانيکهبهدنبال  
به
مرغوبهستندآمادهوذخیرهميشوديادرهمکاریبادالالنوگردانندگانبازارسکس 
پارهپاره و له
مشتزني  
ميگیرد و يا در رينگ  
طور کامل در اختیار مشتريان خود قرار  
ميگرددتاطبققراردادوشرايطبازارورزشعملکردهباشد(هیوزوواکان .)8-1:2003،

بردهداری،
سابقهای بسکهنداردنظیرمبادلهزنان ،
کاالشدگيبدندرتاريخبشر 
آنهادرپزشکيکالسیکو...اماجهانيشدنو
گورستانهاوکالبدشکافي 

ربودناجساداز
فناوریهای زيستيپیشرفتهدرپزشکي،نظام

فناوریهای ارتباطي،ترابریوهمچنین

رشد
بدنها ودسترسيسريعوآسانبه
دستکاری گسترده در 
سرمايهداری متأخر راقادربه 

انسانها فراسویزمانومکانکرده و باتوجهبهآنچهبازارهایجهاني نیز نشان
اجزابدن 
1
درجهای رسیدهکهدرتاريخسابقهندارد(ويس 2011،
ميدهند کاالشدگيوبیگانگيبه 

وهیوزوواکان .)3:2003،درحالحاضردرايراننیزبازارخريدوفروش اجزابدنبه ويژه
کلیهدرسطحبازارهایداخليبسیارگرماستکافياستبهاينترنتنظریاندازيمتاانواع
قیمتها،

يتها درباره اين بازار و فروشندگان ،خريداران ،دالالن ،
اخبار ،تبلیغات و روا 
بیمارستانها،مراکزومؤسسات رسميوغیررسميمرتبطباآنرامشاهده

سرگذشتها،

کنیمامااينبازاردرايرانازکمبودمطالعاتيکهبهطورروشمند،کیفيوعمیقانجامشده
باشدرنجميبرد.بااينوجودمطالعه کميجوادزرگوشي ()2001بررویکیفیتزندگي
اهداکنندگان کلیه در ايران و همچنین مطالعه کیفي و میداني خانم سیگريد فرای
مردمنگاریانجاماماگزارشآنرادرآمريکامنتشرشده
ريور)2014(2درايرانکهبهروش 
استقابلذکرند.محققاخیر ازاينکهدرايران صففروشندگانکلیهوجودداردبالحني
تحسینآمیزيادکردهودرانتقادبهوضعجامعهخود(آمريکا) ميپرسدکهچگونهاستکه

صفهای طويلاهداکنندگانکلیهوجودداردامادرآمريکابیمارانکلیویبهخاطر
درايران 
ميمیرند؟اواينتفاوترابههمکاریومشارکتمردمايراندرفائقآمدن
کمبودکلیه 
ميدهد.اينبرداشتازبازارکلیهدرايرانبابرداشتي
متقابلبرفقرومرگهمديگرنسبت 
اندامها درسطحجهانداردکامالً متفاوتاست.ماهیتپیچیده
کهنانسي هیوزازتجارت 
ميکند.ايران
نظاممنددراينخصوصراطلب 
اينموضوعدرايرانانجاممطالعاتکیفيو 
تاقبلاز2013تنهاکشوریبودکهخريدوفروشاجزابدنتحتعنواناهداعضوراآزادو
حمايتهایدولتيوقانونيبرخوردارنمودهاستوپسازاينتاريخ

برنامههاو
اينبازاررااز 

Margot Weiss
Sigrid Fry-Revere

1
2
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گرفتهاند (يوسوف
يهای را در پیش  
نیز تنها معدودی از کشورها نظیر سنگاپور چنین رو 
زايي2013،1وگريفین .)505-502:2007،2
بهنظر نانسيهیوزتجارترو بهرشدوپیچیده بدن در سطح جهانهرفرصتيرا
دولتها حتيدرمحدوده سرزمیني خودشانمنتفيخواهد کرد.او
برایدخالتوکنترل 
همانطورکهدرادامهخواهیمگفتتنهاطرفداراهدایداوطلبانهومتقابلاجزایبدنمیان

دوستانواعضای فامیلوآشناياناست .اکثرمحققیندرحوزهعلوماجتماعي وانساني
آنهاالزمهانجامپژوهشدراين
پروتکلهایمختلفاخالقيکهپذيرفتن 

برنامههاو
همنوابا 

حوزهاست باموضعانتقادینانسيهیوزدرموردتجارتجهانياندامموافقهستند.بااين
عصبشناس
حوزههای مختلف نیز وجود دارند نظیر تعريف بکداش  
وجود محققیني از  
کودکانومتخصصاخالقزيستي 3دردانشگاهداماسکوسسوريه کهازاينبازارحمايت
ميکنند .موضع اينها از جنبه اخالق زيستي بر اساس چهار حق برای فروشندگان و

خريدارانيعنيحقمالکیتانسانبربدنخودش،حقانتخابآزاددرزندگيوحقرهايي
ازفقربرایفروشندگان وحقادامهحیاتبرایخريداراننیازمند قراردارد که درخصوص
حقوقفروشندگانبرمفهومتجربهزيستهازفقرتأکیدميکند.بهنظرايندستهازمحققین
درحالتوسعه ازبدوتولدمحکومبهزندگيدر

دروضعیتفعلي جهانکه فقرایکشورهای 
سرمايهایکهدارند-

شرايطفقروفالکتوتبعیضهستندمحرومکردنآنانازفروشتنها
آنهارابهکليدگرگونسازدنهتنهادردیاز
ميتواندزندگيخودوخانواده 
سرمايهایکه 

واقعیتهای دردناک از

آنان را دوا نخواهد کرد بلکه ميتواند نوعي برخورد ايدهالیستي با 
واقعیتهايي کهبرخورد

کردهاند؛
هیچگاه رنج فقرراتجربهن 
سویکساني قلمدادشود که 
بینالمللي دست کمتا
آنها درسطحمليو 
ريشهای باعواملمختلفاجتماعي -فرهنگي 

يندهاینزديکقابلتصوروعملينیست؛بنابراينبهجایمحکومکردناصلموضوعبهتر
آ 
دولتها ومبارزهبا دالالنوقاچاقچیان
سیاستهای کنترلوتنظیمبازارازسوی 

استاز
حمايتکنیمتافروشندگاناندامبهتربتوانندازخدماتپزشکيوبیمارستانيوهمچنیناز
عادالنهترینیزعايدشانگردد(بکداشو

برنامههایمختلفحمايتيبرخوردارشوندومبلغ

هیوز .)2006،
نانسي هیوز در پاسخ از يکسو مفهوم انتخاب آزاد در شرايط فقر و استثمار را
نميپذيرد و در گام بعد اين موضع را بر پايه مطالعات صورتگرفته در کشورهايي مانند

ايران ،هند ،مولداوی ،روماني ،ترکیه ،فیلیپین ،برزيل ،پاکستان و غیره از چند سطح به
عمیقترين سطحتبديلشدنمرگبهنوعيتابووزندهماندنبهنوعي
ميکشد.در 
چالش  
دنبهکاالیبتواره

اسطورهدرپزشکيمدرنکهبهنظر اوعاملاصليدرتبديلشدنب
انسانشناسيپزشکيبدنو
ميکندکهازديدگاه 
استرانقدميکندوبراينمفهومتأکید 
ميتواندونبايدبهکاالتبديل
به طور کليموجودزندهتحتهیچشرايطوبههیچ قیمتن 

1

Rashida Yosufzai
Anne Griffin
3
bioethics
2
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درحالتوسعه نبايدازطريقسازوکارهای

شودوراهکارمبارزهباوضعیتفقردرکشورهای
سرمايهداری متأخر

مهمترين بازوی 
به عنوان  
غیرانساني بازار انجام شود؛ بازاری که خود  
يافتههای مطالعاتبررویصدهافروشنده
مسبب اصلياينوضعیتاست.درسطحبعدی 
سیستمهای اجتماعي در کنترل بازار کلیه و

کلیه در اين کشورها حکايت از ناکارآمدی 
پیگیریهایپس

مديريتانسانيآندرهمهمراحل(قبلازاتاقعمل،جراحيواتاقعمل،
بیرونيترينسطحتأثیراتمنفيفروشوازدستدادن

ازمرخصيازبیمارستان)دارندودر
کوتاهمدت ودرازمدت بروجوهمختلفزندگياينافراداست ازجمله:عوارض
يککلیهدر 
جسميماندگارنظیردرد،خستگيوضعف،بروزاختالالت روانينظیرنومیدی،افسردگي،
عصبانیت،خشموتنفرازجراحوخريدار،فالکت اقتصادیبهعلت ازدستدادنشغلبه
کلیهها ،انزوای اجتماعي ،از دست دادن
علت ضعیف شدن بدن به علت فقدان يکي از  
خانوادهياعدمموفقیتدرازدواجوپیداکردنکاربهدلیلضعفياداغننگناقصبودن،
استهزاوغیره.تماماينعوارضفردیواجتماعيتنهابهازایچندهزاردالرقیمتکلیهدر
يتکننده کهزندگي
ميگیرد کههیچنهادحما 
حاليگريبانفروشندگانيااهداکنندگان را 
آنها راتحتپوششقراردهدوجودندارد(همان).
آنها راتعقیبکندودرصورتنیاز 

الزم به ذکر است در مورد ايران يکي از منابع مورد استناد نانسي هیوز مطالعات جواد
زرگوشي()2001است .
شبکههای تلويزيونيايرلندو
مصاحبههای مختلفازجملهبايکياز 

نانسيهیوزدر
1
همچنیندرمصاحبهباالکساندرابارتوزکو درکنفرانسيبا عنوانخريدوفروش بدن،اين
انسانشناس پزشکيشديداً موردانتقادقرار
روندجهانيوروبهگسترشراازموضعيک 
مصاحبه اين است که اين روند به شکل

داده است .مضمون اصلي انتقاد هیوز در اين 
سلسلهمراتببینفقیروغنيوبینثروتمندانکشورهایعمدتاً غربي

جديدیازتبعیضو
ومردمنیازمندکشورهایآسیايي،آفريقاييوآمريکایالتینمنتهيشدهاست.ویضمن
قبول اين مطلب که انسان اختیار بدنش را دارد ،شرايط حاکم بر جوامع فقیری که
اهداکنندگانعضو(مثالً کلیه)درازایمبلغناچیزپنجهزاردالرحاضربههمکاریبادالالن
يسازند اما نه
انسانها تاريخ را م 
ميشوند را با استناد به اين گفته مارکس « 
بینالمللي  

ميکندکهاينافرادآزادانهدستبهچنین
ونهایارزيابين 
آنگونهکهمطلوبشاناست»بهگ 

ميکشد کهاگر
انتخابيزدهباشند.انتخابازسرناچاریدقیقاً اينسؤال اخالقيراپیش 
همانگونه که از
مبادلهای عادالنه هستند چرا اين مبادله را  

ثروتمندان در غرب خواستار 
يمااليام درمیانجوامعبشریوجودداشتهومارسلموسنیزمنطقآنرا برپايه روند
قد 
3
2
ميدهد به جای مردم
نزديک و درازمدت مبادله و هم ارزی بین هديه و دين توضیح  
ميدهندکه
محرومدوردستبايکيازافرادخانوادهياخويشاونداننزديکخودشانانجامن 

1

Aleksandra Bartoszko
exchange
3
loan
2
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دهندهوگیرندهازنزديکودرمدتطوالنيازاينهمارزیومبادلهانسانيبهيکمیزان
بهرهمندباشند .

شناسانهایاست

مفهوممبادلهازنظرنانسيشپرهیوزکمابیشبههمانمعنای 
انسان
2
کهمارسلموس)1954( 1درخصوصمراسممبادلهدرجوامعسنتيمانندمراسمپتالچ 
در جوامع ساکن در شمال غربي آمريکا در نظر داشته است .از نظر مارسل موس مراسم
نمونههای آناستاگر
مبادلهدرجوامعسنتيکهمراسمازدواجومبادلهزنانتنهايکياز 
تقلیلگرايي
سادهانگاری يا  
ارزشهای مادی و زيستي تبیین شوند نوعي  
صرفاً بر پايه  
اقتصادیاش دلیلمبادله

ارزشهای مادیو
ميشود.کاالشدگيچیزیکهصرفاً ،
محسوب 
سرمايهداریوصنعتيشدنجوامعاست.به

آنراتوجیهکندامریمتأخرومربوطبهدوره
همین دلیلمارسلموسمراسممبادلهاشیاوخدماتارزشمنددرجوامعسنتيرادراصل،
ميداند کهدرپشت کارکردهایآشکاروظاهرنمادين
نوعيمبادلههديهودين (قرض) 
مييابدآنچهمستمراًدرجرياناست
آنها کهدرقالببازتوزيعثروت،منزلتوقدرتنمود 

فراينداحیاوتداومجامعهوفرهنگدرتمامابعادوسطوحآناست.ارزشمبادلهدراين
جوامعدارایابعادمختلفاقتصادی،اخالقي،منزلتيياحیثیتي،سیاسي،مذهبي،جادويي،
فردی و اجتماعي است .اين مبادله به نظر وی حاوی سه اصل اجباری :بخشیدن هديه،
الزماالجرا است
به عنوان يکدين 
پذيرفتنهديه،بخششمتقابلهديهازسویپذيرنده 
(موس .)1954،


تحلیل یافتهها
دانشگاههای مختلفجهانمتناسببا

انسانشناسان پزشکيدر کشورهاو
درحالحاضر 
3
تفاوتهايي که به لحاظ  روش ،میدان و موضوع دارند با رويکردهای متفاوت بالیني ،

مشغولاند.رويکرد

تفسیری،پزشکيمردمي،4انتقادیوکاربردی بهمطالعهدراينحوزه
پزشکيمردميدرتقابلبارويکردخردنگرومکانیکيبیومديسن5نگاهيرانسبتبهبدنو
زمینههای فرهنگي،
ميکند که نسبت به  
امور مرتبط با سالمت ،بیماری و درمان دنبال  
تفاوتهایفردیحساساست.درايننگاه،پزشکي

اجتماعيواکولوژيکوحتينسبتبه
زمینهایبايدهماهنگبااينسیستمومحیطيکه
جزئيازسیستمفرهنگياستودرهر 
اينفرهنگرادردلخودپروراندهاستبررسيشود.رويکردانتقادی مفاهیممرتبطبابدن
آنها ازروابط
به ويژه درجوامعمدرنازحیثبرساختهبودنوتأثیرپذيری  
وپزشکيرا 
ميکند.نقطهآغاز
اجتماعيهژمونیکبه ويژه باماهیتسیاسيواقتصادیمطالعهوافشا 
در اين  رويکرد اين است که مفاهیم پزشکي بهمان اندازه که ماهیت بیولوژيک دارند
1

Marcel Mauss
Potlach
3
interpretative
4
ethnomedical
5
biomedicine
2
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برساختههای اجتماعيمعطوفبهپولوقدرتنیزباشند.تمرکزدررويکردبالیني

ميتوانند

برفراينددرمان،فضایدرمانيوروابطياست کهدراينفضابه ويژه بینپزشکوبیمار
شیوههایدسترسي
ارائهدهنده خدماتپزشکيو 
ميشود،همچنینمراکزونهادهای 
برقرار 
ميدهد .اين رويکرد بر تمايز معنايي بین مريضي،
آنها را مورد مطالعه قرار  
مردم به  
ناخوشيوبیماریباهدفارائهانسانيخدماتپزشکيتأکید دارد.رويکردتفسیریکامالً
مردمنگارانه به دنبال فهم معاني ذهني ،فرهنگي و
سوبژکتیو است و در مطالعات عمیق  
محلي نسبت به مفاهیم مرتبط با بدن و پزشکي نظیر فرايندهای بدني ،ناخوشي ،علت
ناخوشي ،فرايند ناخوشي ،فرايند شفايابي و غیره در کلیت يک فرهنگ است و سرانجام،
برنامههای پزشکيومراقبت ازسالمترادرگروکار
رويکردکاربردی موفقیتدراجرای 
ميداندوبرمسئلهنابرابریدردسترسيبه
میدانيوتوجهبهمقتضیاتفرهنگيگروههدف 
1
برنامههامتمرکزاست(الکساندراکیس  .)76-74:2001،
اينخدماتپسازاجرای 
انسانشناسي پزشکي
يکيازاهدافاصليومشترکدرتمامرويکردهایموجوددر 
انسانشناسي ايناستکهبدنومسائل مرتبطبا
درهماهنگيبااصلکلنگری دررشته 
سیستمهای اجتماعيبه ويژه

بهگونهای طرحکندکه

پزشکيرادرموقعیتيقراردهدو
سیستمهای پزشکيباانسانوبدناونهبه عنوان يکابژهمکانیکيمنفکوکثیراالجزاء؛

ميشود،بلکهبهعنوانموجودیباابعادمختلف
آنگونهکهاغلبدرپزشکيمدرنبهاونگاه 

جسمي ،روحي ،ارتباطي ،معنايي و در کلیت فرهنگي و اجتماعي او روبهرو شوند.از میان
ميتوان دررويکرداجتماعيانتقادیقراردادکه به
اينرويکردها نانسيشپرهیوزرابیشتر 
2
مردمنگاری است کهدر
روششناسي متأثر ازرويکردجديدبرساختگرا-انتقادی در 
لحاظ  
پارادايمهایکميوکیفيکه

تجربهگرايانهو
دهه1980بهوجودآمدودرکناررويکردهای 
انسانشناسانبه
نگاریهاحاکمبودندقرارگرفت؛درايندههبسیاریاز 

تاآنزماندر 
مردم
ايدههايي نظیر
اين نتیجه رسیدند که هدف از پژوهش اجتماعي ايجاد تغییر برای تحقق  
دريچههای مختلف نظری

نگاریهای خود را از 

رهايي ،برابری و عدالت بايد باشد و  
مردم
مانندمارکسیسم،فمینیسم و مطالعاتزنان،ناتوانان و گروههای اقلیت درراستایرويکرد
جديدهدايتکردند(آتکینسنوهمرسلي .)14-13:2007،
انسانشناسيستیزهجویاوکامالًآشکار
گرايشنانسيهیوزبهاينرويکردجديددر 
ستمهاوتبعیضاتي
رنجها ،
استزيراخودرابهلحاظاخالقينسبتبهجامعهموردمطالعهو 
پیشفرض
ميداند.نانسيهیوز 
آنها ملزم 
ميشوند مسئول وجهترفع 
کهافرادمتحمل 
فلسفي خوددر اينرويکردرابه وضوح درمقالهتقدمامراخالقي:پیشنهادهاييبرایيک
یانیهای در معرفي يا اعالم
ميتوان آن را به منزله ب 
سانشناسي جنگنده 3که در واقع  
ان 
ستیزهگر برشمرد بیان کرده است؛ اگر نتوانیم درباره نهادهای

انسانشناسي 
موجوديت  
کنشها ،انديشیدن به شیوه اخالقي يا معنوی را آغاز کنیم در اين صورت
اجتماعي و  
1

Othon Alexandrakis
Critical Constructivist
3
the primacy of the ethical: propositions for a militant anthropology
2
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مينمايد (هیوز .)410:1995،اذعان به
بياستفاده  
انسانشناسي برایمنبسیارضعیفو 

تقدمامراخالقيبرفرهنگوجامعهيابرامرفرهنگيوامراجتماعيبهمعنایقائلبودنبه
شکلگیری
امری پیشافرهنگي 1از سنخ تحمل اخالقي حضور ديگران است که پیش از  
گیریهارافراهمکردهباشد؛
شکل 
فرهنگوجامعهبايدوجودداشتهوزمینهالزمبرایاين 
ميتوان د مبنايي برای قضاوت اخالقي و به تبع ،کنش انتقادی و
لذا اين امر پیشافرهنگي  
انسانشناسجهتتغییروضعموجوددرجامعهموردمطالعهرابهدستدهد،
سیاسيبرای 
2
همانطور کهفیلسوفامانوئل لويناس ()100:1987اظهارکردهاست «اخالق،فرهنگرا

ميکند» .
ممکنکردهاست:مرگومیربهفرهنگتعلقندارد:اينفردراقادربهقضاوت 
انسانشناسان سابقه دفاع از موضع اخالقي و انتقادی و معطوف به تغییر
در میان  
ميتوان مضامینآنرا کمابیشدرنظراتادوارد
یشتر ازدهه 1980استوحتي 
بسیارپ 
بيطرفيکامل
تجربهگرايایمسلطدرآنزمانکهمبتنيبر 
برنتتايلر3درمخالفتباسنت 
محقق بود يافت .4اهمیترويکردهایانتقادیمتأخر به ويژه رويکردموردبحثبیشتردر
ايناستکهموضعانتقادیراباتوجهبهوضعیتفاجعهباریکهدرشرايطجهانيشدندر

فرضهای فلسفي مشخص ،تدوين،
پیش 
انسانها حاکم شده بر اساس  
روابط بین  
نظريهپردازی کرده است .اين رويکرد نه تنها مرزبندی مشخص خود را با رويکردهای

ميکندبلکهبرخالفرويکردهایانتقادیمتأثر
بهويژهازنوعاولیهوخامحفظ 
تجربهگرايانه 

فرهنگها و معیاری برای داوری متقابل

پستمدرنیسم که راهي برای فهم متقابل 
از  
6
5
مردمنگاری مکالمه
نمييابند و نظیر پروژه جیمز کلیفورد و جورج مارکوس (  )1992

7
،مالکيفلسفي،میانفرهنگيو

ميکنند
مردمنگارپیشنهاد 
محور رابدورازداوریومداخله 
پیشافرهنگيبرایفهممتقابل،داوریوبهتبع،مداخلهبهدستميدهد .
پروژه نگارشفرهنگدر 1984درآمريکاازسویدومحققذکرشده وبا همکاری
انسانشناسي نظیر پل رابینو ،8وينسنت
نامآشنا به ويژه در حوزه  
برخي ديگر از محققین  
انتقادیدرخصوصچگونگيتولیدمتونمردمنگارانه،

بحثهای
کراپانزانو9ورناتورزالدو10با 
روشهای نوين تولید متن و
چشمانداز آينده و پیشنهاد در خصوص  
تاريخ مردمنگاری  ،
بحثها ،از سوی جیمز کلیفورد و جورج
گزارش مردمنگارانه کلید خورد و نتیجه آن  
مارکوسنخستدرقالبيکمقالهسپسدر کتابيباهمینعنواندرسالهای  1985و
1

the precultural
Emmanuel Levinas
3
Edward Brent Taylor
2

4

انسانشناسيمعتقداستکهضرورتاًيکعلماصالحگراستودرجهتکمکبه
ادواردبرنتتايلردرتعريف 
پیشرفتجامعهورفعموانعفعالاست.بهنقل از  Marvin Harrisدراظهارنظر مثبتيکهنسبتبهمقاله
تقدمامراخالقينانسيشپرهیوزايرادکردهاست(هريس.)424:1995،
5

James Clifford
George Marcus
7
discursive ethnography
8
Paul Robinow
9
Vincent Crapanzano
10
Renato Rosaldo
6
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شرکتکننده درپروژهبود.

 1992منتشرشدکههرفصلکتاببهقلميکيازدهمحقق
يدگاههای اينپروژهانتقاداتيراازسویسايررويکردهایانتقادیبهدنبال داشت
انتشارد 
مقالهای تحتعنوان نگارشدرمقابل
انسانشناس فمینیستدر 
به عنوان مثاللیالابولقود  

1
فرهنگها را به

فرهنگ ( )1991موضع جیمز کلیفورد در قبال مفهوم فرهنگ و تفاوت 
آنها
فرهنگها میشود وابزاریبرایتمايزوجدايي 

مثابه نوعيتابوکهمانعفهممتقابل
يآوردرابهچالشکشیدچراکهدرراستایتقويتدوگانهسنتيخود-ديگریعمل
فراهمم 
ميکند (ابولقود .)470 :1991 ،چندی بعد نانسي هیوز از ديدگاه انتقادی لیال ابولقود در

مقابلآنپروژهبهجهتهمسوييبارويکردانتقادیاخالقيخودبااينعباراتحمايتکرد .
«مفهومفرهنگاغلببه عنوان پوششيبررویروابطاجتماعي،اقتصادسیاسيونهادهای
رسميخشونتبکارگرفتهوموجبرنجو مشقتانسانشدهاست...مفهومفرهنگ برای
انسانشناسان ومردمانموردمطالعهبهکار
تفاوتها بین 

بزرگنماييورازآمیز جلوهدادن
آنها از فرهنگ ديگری هستند
گرفته شده است که تلويحاً اشاره به اين دارد که چون  
بنابراينبهدنیایديگروزمانديگرتعلقدارند»(هیوز .)417:1995،
ابژهای قابل
به عنوان متن يا  
مردمنگاری مکالمه محور مفاهیمي مانند فرهنگ  
در  
ميشودوفرهنگدرپوياييوبهمنزلهنمايشيمتأثراززمینه،موقعیت
تفسیرورؤيتنفي 
مردمنگاریتأکید
ميشودلذادراين 
مندودرحالتغییرازصداهاوسخناندرنظرگرفته 
مکالمهها

ازرویمشاهدهبهعنوانمبناینوشتنگزارشبرداشتهوبهسمتشنیدنصداها،
ميشود(کلیفوردومارکوس.)12:1992،اينبه
زمینههایمختلفمعطوف 
مصاحبههادر 

و
تاريخيوبرهمکنشياست(همان.)25:

معنایدرکيجديدازمفهومفرهنگبهمثابهامری
زمینهای،نهادی،
ميتواندعاریازتأثیرات 
مردمنگاریازسویمحققن 
نوشتنوارائهگزارش 
جنبههایغیرواقعي
ژانری،سیاسي،تاريخيوغیرهباشد.اينامرگزارشمحققراآمیختهبا 
درهمتنیده بامجاز
ميکند نهکامالً برساختهاما 
ميسازد لذاواقعیتيکهارائه  
جانبدارانه  
و 
است(کلیفورد.)6:1992،ايندرتعارضبارويکردنانسيهیوزاستکهمحققرااساساً
جانبداریاخالقيودرگیریعملي
ملزمبهرهاکردننقشمشاهدهگرخنثيوشرمگینو 
موقعیتهایغیرانسانياست(هیوز .)419:1995،

ميداندکهشاهد
درشرايطي 
به طور اخص در
انسانشناسي و  
در مقايسه با رويکردهای مرسوم کاربردی در  
سیاستها و

انسانشناسي پزشکي کهبیشتربهدنبال تسهیلفرآيندهاوکمکبهاجرای

ستیزهگر بیشتر سیاسي و

انسانشناسي 
آسیبها هستند رويکرد  

برنامهها با هدف کاهش 

بسیاربیشترجنگندهوانتقادیاست.بهعنوانمثالرويکردکاربردیبیشتردرپيشناخت
یتهای موجوددرمحلبرخوردو
یبشناسي موقع 
یچیدگيهای فرايندجهانيشدنوآس 

پ
سیستمهای

فناوریهایمدرنبرای

برهمکنشامرجهانيباامرمحليباهدفکاربردپذيری
آسیبهای انساني ناشي از اين

اجتماعي (جهاني و محلي) برای به حداقل رساندن 
برهمکنشها استامارويکردانتقادی -اخالقينانسيهیوز بیشتر

تداخلها و

پیچیدگيها،

writing against culture

1
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بهدنبال افشایمناسباتوروابطغیرانساني وظالمانهبینصاحبانقدرتوثروتازيکسو
انسانهای  ضعیفوفقیرازديگرسونهتنهادرسطحجوامعبلکهدرسطحجهاناست؛
و 
مناسباتيکهحکايتازاوجگسست انسانامروز ازخودش وکاالشدگي بدن او درنظام
بینالمللي دارند.اينرويکرد،درتلقينانسيهیوزاز
سرمايهداری متأخر وبازارهایمليو 

یانکننده بسترها
تمامنما وب 
به مثابه آيینه 
مفهومکالبديافتگيوهمچنینمفهومبدن/ذهن 
دستکاری در
و روابط فرهنگي -اجتماعي که به ويژه در عصر جهاني شدن و پارادايم  
پزشکيمدرن داغخودرابرجسم،روان ونوعمواجههبابدنميگذارند نیزخودرانشان
جنبههای هژمونیک در فرايند جهاني شدن و
ميدهد .در اينجا مفهوم کالبديافتگي و  

سرمايهداری

پزشکيمدرنمحلتالقيخودرادربدن/ذهنمييابندوموقعیتبدندرعصر
دستکاری بدندرجهتخواست
ميدهند؛ موقعیتيکهبر پايه تجارتو 
متأخر راشکل 
قدرتمندانوثروتمندانوافزايشنابرابریقراردارد .


نتیجهگیری
انسانشناسي رويکردانتقادینانسيشپرهیوزرادرمقايسهبارويکردهای
درتاريخرشته 
ميتوان نوعيرويکردپسامدرنبشمارآورد
سنتيومدرنکهاينرشتهبهخود ديدهاست 
همانطور کهپیشازايننیزاشارهرفتبارويکردهایانتقادیدرانواعافراطياز
کهالبته 
پستمدرنیسمچهبهلحاظبرخوردبامفاهیمينظیرفرهنگوجامعهواخالقوچهازنظر

پايههای عمیقنظریوفلسفيتفاوتزيادیدارد.رويکردهاييکهمرزعلمراباغیر علم،

مردمنگاریراباهنروادبیاتوروانشناسيبه طور
انسانشناسي يا 
واقعیتراباقرائت و 
يافتهاند؛ شباهتچنداني
راه 
کاملمخدوشميکنند واخیراً بهمطالعاتدانشگاهيدرايران 

بارويکردانتقادیاخالقينانسيشپرهیوزندارند.ویوجودفرهنگوجامعهرامحصولو
انسانشناسي انتقادی خود را نه بر اساس
مرهون ملکه اخالق و انسانیت ميداند و  
فردپردازیمفرطونفيدومفهوماول(فرهنگوجامعه)بلکهبرپايه تأکید برمفهومسوم
فلسفهای که قابل دفاع است .امید است که

(اخالق) قرار داده است ،البته با اتکا بر 
دانشگاههایايرانبه

انسانشناسيدرمطالعاتعلوماجتماعيوانسانيدر
رويکردهاینوين 
وظلمستیزانه اينرشته ارزشمندرا
ٴ
انسانشناسي ،کارکردانتقادی 
ويژه دررشته فراگیر 
يشکل
همچوننانسيشپرهیوزکهدرشاخهپزشکيازاينرشتهقراردارندنهدرخدمتب 
نمودناينرشتهونفيمفاهیماساسيآنبلکهدرراستایرشداخالقوانسانیتدرروابط
ميکنند قرار دهند .انتقادی بودن در
فرهنگها زندگي  

جامعهها و 

انسانهايي که در 
بین  
قالبپسامدرنیزمافراطينوعيبيشکليمطلقوابهامرادرسطحموضوع،روشوکاربردبه
ميتواندآنرا بهسهولت مستعدسرسپردگيوکاربردپذيری
ميکند که 
اينرشتهتحمیل 
سیستمهای

قدرتها و
برنامههای ضدفرهنگي،غیرانسانيوهژمونیک 
درراستایاهدافو 
سیاسيواقتصادیکند .
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انسانشناسي کاربردی
انسانشناسي انتقادیسیاسيباانواعمرسوموسنتي 
مقايسه  
کهدراينمقالهبهبهانهتحلیلنظراتنانسيهیوزانجامشد،درشرايطيکهموقعیتسوژه
ازمرکزيتعهدمدرنتانهايتدرجهسقوطکرده ،گسستوبیگانگيانسانبهاوج خود
ابژهای مستعدوپذيرای مداخله،معامله ،شي شدگيودرنهايت ،قرباني
رسیده و بهسوژه /
شدنبهپایساختارهایاجتماعيواقتصادی درسطحجهانتبديلشدهاستاينسؤال
به
مردمنگار  
انسانشناس و  
ميکند که وظیفه واقعي  
انسانشناسي مطرح  
اخالقي را برای  
یها
مردمنگار 
بيطرفانهبهتهیه 
ويژهازنوعپزشکيآندرعصرحاضرچیست؟آياصرفاًبايد 
گزارشهاکاربردیبسندهودرخدمتقدرتوساختارهایموجودحرکتکنديااينکهدر

و
گزارشها تحلیليوانتقادیخودرادرجهتتغییرواصالح

صورتلزومقضاوتاخالقيو
انسانشناس متعهدبارهااز
وضعموجودتنظیمکند؟ بدونترديداينسؤالي است کههر 
خودپرسیدهاست .
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