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عکس :قاسم قربانی

شنیدن «دیگری»
هن ِر دیدن و
ِ

چرابهبینشانسانشناسیورویکردرهاییبخشآناحتیاجداریم؟
دکتراصغرایزدیجیران،انسانشناسومدرسدانشگاهبهاینسؤالپاسخمیدهد
انسانشناســی ،علمیترین رشته علوم انســانی و انسانیترین رشــته در علوم اســت .این تعریف را
اریک وولف ارائه کرده اســت و از آنجایی که زیاد دست به دست شده ،شاید یکی از چند چیزی است
کهاحتماالًدربار ه انسانشناســیشنیدهباشــید.امااینکهانسانشناسیبواقعچیستبایکتعریف
یک خطی قابل وصول نیست .باید یکی از آن انسانشناسان خوره میدان به پستتان خورده باشد
تا بفهمید چطور برای انجام یک پژوهش به آنی دفتر و دستک دانشگاهی و همه پوزیشنهای علمی!
غیب میشــوند و جایش دو جفت چشم مشتاق و کفش آهنین ظاهر میشود .انسانشناس واقعی
وسط خیابان ،ســر کوچه و بین آدمها ســوژههای تحقیقش را مییابد و باز مییابد .او چشم و گوش و
ذهندیگرانیمیشودکهمیخواهدجهانآنهارابکاود.اوازبرجعاجبهما،بهجامعهمانگاهنمیکند،
ی است که این رشته را تا حد زیادی خاص و ویژه میکند.
او یکی از ماست و در بین ماست و این ویژگ 
برای دانســتن بیشتر درباره انسان شناسی ســراغ یکی از جدیترین انسانشناسان حال حاضر یعنی
دکتر اصغر ایزدی جیران ،انسانشــناس و مدرس دانشــگاه رفتیم .او به ما یــادآوری میکند که چرا به
انسان شناسی به مثابه شیوهای از زندگی نیاز داریم و چرا باید به مبانی اصیل این رشته ،یعنی حضور
درمیدان،برگردیم.

ëëشــما یکی از منتقدین جدی انسانشناســی
کنونــی هســتید و مدتــی اســت کــه مبانــی
انسانشناســی جدید را تبیین میکنید .اساساً
مشکلانسانشناســیفعلیچیست؟مردمو
دانشگاهیانچطوراینرشتهرامیشناسند؟
بــه نظر من عملکــرد انسانشــناسها در ایران
مســأل ه اصلی اســت که به نوعی این رشــته را از
ماهیــت اصلــیاش دور کرده اســت .این رشــته
و شــاغالنش قطعاً یکی از ناشناختهترینها در
میاناهالیدانشگاهیوغیردانشگاهیایراناند.
غیردانشگاهیان وقتی اسم رشته انسانشناسی
به گوششــان میخورد ،گمان میبرند با کسی
طرفانــد که قادر اســت یک کلیتــی از آدمها را
بدانــد و بگویــد کــه در سرشــان و روانشــان چه
میگــذرد« :حاال بگــو ببینم مردم ایــران چطور
مردمی هستند؟» :پرسشی که من را به حالتی از
خنگیواللیواردمیکند.وضعیتدانشگاهیان
حتی بدتر اســت .آنهایی که از رشــتههایی غیر
از علوم اجتماعیاند ،گاه اســم این رشــته را هم
نشــنیدهاند و ممکن اســت آن را به الهیات ربط
دهند .آنهایی کــه از علوم اجتماعیاند ،گرچه
شناخت نسبتاًبهتری از گروه قبلی دارند ،اما این
رشــته را ضعیف میدانند و معتقدنــد که قادر
نیست همپای رشتههای قوی حرکت کند.
ëëچهچیزیدراینناشناسیانسانشناسینقش
داشتهاست؟
بایــد بگویم خود ما .کســانی که اســممان را
انسانشــناس گذاشــتهایم ولــی انسانشــناس
نیستیم!
ëëمگــر انسانشــناس «بــودن» چــه ویژگــی

مشخصیداردکهدرانسانشناسانایرانیسراغ
ندارید؟
تعهــد بــه انجــام کار و پژوهــش میدانــی
طوالنیمــدت و نوشــتن متنهای برخاســته از
میدان ،آن وظیفهای اســت که ما را از رشتههای
دیگــر جــدا میکنــد .انسانشناسشــدن بدون
درگیــری مســتمر بــا کار میدانــی ،از دروغهایی
بــود که برای دهههــا در محیطهــای آکادمیک
انسانشناســی یعنی در دانشگاهها و مؤسسات
خصوصــی ،فروختــه شــد و خریــده هــم شــد.
انسانشناس کسی است که به قول پیر بوردیو به
خیابان مــیرود و با مردم حرف میزند .خیلی
ســاده است نه؟ ولی خیلی تراژیک هم هست،
چوناغلبانسانشناسهابهخیاباننمیروند
شــنیدن
و بــا مــردم حــرف نمیزننــد .دیدن و
ِ
«دیگری» ،قلب انسانشناسی است و ما تهی از
قلب شدهایم .وینا داس ،انسانشناس را کسی
میدانــد که با دیگری ســکنی میگزیند .کســی
که ساکن میشــود ،فرود میآید ،مینشیند .در
ایــن زمانهای ســکونت و پس از ســکونت ،کار
تکمیلــی انسانشــناس را باید از زبــان کلیفورد
گیرتز بشــنویم« :انسانشــناس کســی است که
مینویسد».دیدن،ساکنشدنوسپسنوشتن.
ëëهمانطــور کــه خودتــان بــه درســتی اشــاره
کردیــد ،بیشــتر انسانشناســان بنــام در جهان،
عمر حرفهایشــان را در میدانها گذراندهاند؛ به
این اعتبار آیا میشــود گفت برخــاف خیلی از
رشتههایانسانیدیگر،امتیازانسانشناسیاین
استکهاینرشته،شیوهایاززیستناست؟
بلــه .عموماً یکــی از معیارهــای اصلی من

انسانشناسی و مسأله امروز فرهنگ ما

انسانشناسییامردمشناسی،علممطالعه
زندگــی انســانها در تنــوع زمانــی و مکانــی
گـــزاره آناست ،این علم بهدنبال فهم شباهتها
و تفاوتهای جوامع و فرهنگهای انســانی
است .آنچه وجه ممیزه علم انسانشناسی
است،بینشروششناختیمحوریآناست
کــه بــرای فهم زندگــی ،محقق میبایســت
جبار رحمانی تجربه زیســتهای از فرهنــگ و اجتماع مورد
انسان شناس پژوهش داشــته باشــد .لزوم تجربه زیسته از
فرهنگی
یک فرهنگ به معنای آناست که کنشگران
و اطالعرسانهایآن فرهنگ درحقیقت،معلمانمحققهستند.
محققدراینمیاننقشیکمترجممیانفرهنگیرابازیمیکند،
مترجمیکهابتداخودشفرهنگموردنظررابایدهمدالنهبفهمد
وبعدآنرابهشیوهایعمیقاًعلمیوهنرمندانهبرایدیگرانروایت
کنــد.در دنیای امروزی که تحوالت فرهنگی شــتاب بیشــتری گرفته
و گاه تفاوتها و فاصلههای فرهنگی منجر به دور شــدن آدمیان از
یکدیگر شده است ،لزوم درک همدالنه تفاوتها و کشف خویشتن
از نگاه دیگری ،قابلیت اصلی این رشــته علمی برای ما محســوب
میشود .به همین دلیل میتوان گفت انسانشناسی علم مواجهه
با دیگری اســت ،مواجههای همدالنه و مبتنی بر همزیســتی که در
نهایت بهدنبال ایجاد بســتری برای توســعه همزیستی در جامعه
متکثــر امــروزی و مهمتــر از همــه تعدیــل و مهــار خودمحــوری و
قوممحوریهایفرهنگیدرگروههایانسانیودرنهایترسیدنبه
زندگیدرصلحاست.ازهمینمنظردربسترجامعهایرانیکهتنوع
و گوناگونی فرهنگی یکی از خصیصههای اصلی محسوب میشود،
بینشانسانشناختیضرورتپیدامیکند.هرچنددرتلقیسطحی

برای ســنجیدن اینکه خودم یا شــخصی دیگر
بدل به انسانشناس شده است یا نه ،آن است
کــه ببینــم آیــا کردارهایی چــون دیدن ،ســاکن
شــدن و نوشتن از دیگری ،دلمشغولی هر روزه
شــده اســت؟ آیا فــرد به انسانشــناس شــدن
یــا میدانیکار شــدن بهعنــوان بخشــی از روش
تحقیق مینگرد یا عنصری بنیادین از زیستن و
عمل کردن در این جهان؟ فراتر از این ،هر شیوه
زیستی اگر اصیل باشد خودش را بدنمند هم
میکند ،یعنی فعالیتهایی خاص از آن شیوه
به بدن میچسبد .نگاه ،احساس ،خوابها و...
همگی ویژگــی اتنوگرافیک یــا مردمنگارانه به
خود میگیرند .نوشــتن هــم میتواند فعالیت
فرهنگــی صاحبــان این ســبک زندگــی جدید
باشــد .شــاید نخســتین وظیفــه در بازســازی
ریشــهای رشــت ه انسانشناســی آن باشــد کــه از
اید ه «شیوهای از زیست بودن»اش دفاع کنیم،
چیزی حتی فراتر از ژانر علم و نهاد دانشگاه .و
یک نکت ه بســیار اساسی و مهم ،اینکه هر شیوه
زیســتنی را میتوان از لحاظ اخالقی و سیاســی
ارزیابــی کرد .کردارهایی چون دیدن و نوشــتن،
همزمــان کردارهایــی بــرای مراقبــت کــردن از
دیگــری و دفاع کردن از دیگری نیز هســتند .در
پژوهشهای میدانی خود من در این سالهای
اخیــر ،ایــن دیگریهــا ،قربانیــان اجتماعــی و
فرهنگی خشونتها هستند .بنابراین ،کمترین
چیــز در مــورد کار میدانــی آن اســت که بگویم
روشتحقیقاست،امابیشترینچیزآناست
که بگوییم شیوهای از زیستن است که سویههای
اخالقی و سیاسی دارد.
 ëëشخصیت انسانشــناس پیدا کردن آنطور
که شــما ترســیم کردید نوعی طی مسیر سخت
اخالقی ،علمی و سیاسی است که نیاز به راهنما
دارد.باتکیهبرتجربهخودتانلطفاًبگوییدچطور
میتواناینسهگان هرابههموصلکرد؟
بله ولی االن که به حدود  13سال پیش نگاه
میکنم ،از زمانی که نخســتین کار میدانیام را
در پاییــز  1384در میــان فقرای حاشیهنشــین
تبریز انجام دادم ،میبینم که به جای اینکه من
انسانشناس شدن را در یک فرآیند تربیتی یاد
بگیرم ،خودم را بدل به راهنمای خودم کردم.
چیزی که همیشه نقصان آن را به دل داشتهام،
تجربه کــردن استاد-شــاگردی اســت .دورهای
چند ســاله باید پیش اســتاد و مربیای ســپری

از علم انسانشناسی ،این علم به دنبال توصیف میراث سنتی یک
فرهنگ است ،اما در اصل انسانشناسی بهدنبال نشــان دادن راه و
روش زندگی آدمیان در زمان و مکان مختلف است تا از این طریق
نشانبدهدکهفرهنگبهمثابهشیوهزندگیمردمانچگونهدرطی
تاریخ و در تعامل با دیگران شکل گرفته و تداوم و تحول یافته است.
این علم قبل از هر چیز نوعی نقد فرهنگی هم هســت .مواجهه با
تفاوتهــای فرهنگــی و شــباهتهای فرهنگــی و درک همدالنه و
عمیــق آنها بســتر اصلی نقد فرهنگی اســت ،نقدی کــه در نهایت
بهدنبال کاســتن تعصبات فرهنگی (بهعنوان منشــأ خشونتهای
فرهنگ و عدم صلح میان فرهنگی) و افزایش خودآگاهی فرهنگی
اســت .در جامعــه ایرانــی این علم علی رغم ســابقه هشتادســاله
(بنگاه مردم شناســی در  1316در ایران تأســیس شد) ،هنوز در آغاز
راه اســت .آغــاز راهی که دو خصیصــه در آن وجــود دارد :یکی عدم
درک ســنتهای فرهنگی درون تمدن ایــران ایرانی و دیگری عدم
درک درست فرهنگهای پیرامونی دور و نزدیک .این دو خصیصه
سبب نوعی در خودماندگی فرهنگ در جامعه امروز ایران شده که
جهان ایرانی را به جهان بسته و منزوی در عرصه جهانی بدل کرده
اســت .جامعه ایران امروز که به تعبیر برخی محققان دچار نوعی
اسکیزوفرنی فرهنگی شده ،از طریق مواجهه انتقادی با خویشتن و
درک جهانهای فرهنگی پیرامون خودش است که امکان بازسازی
تصویر خویشتن از آیینه دیگری را دارد ،بازسازی که در نهایت بتواند
ما را به نقشــی مؤثــر و صلحآمیز در جهان ایــران و جامعه جهانی
برساند.ایننوعنقدفرهنگیمعطوفبهکسبخودآگاهیمستلزم
درک همدالنه از تنوع و گوناگونی فرهنگی در ایران و جهان است که
بیش از هرعلمی ،انسانشناسی این قابلیت را برای رسیدن به این
تجربهزیستهوهمدالنهازدیگریهایفرهنگیمیتواندبهمابدهد.

میکــردم تا از من یک شــخصیت اتنوگرافیک
بسازد.
ëëو این نقصان را چطور میشــود در نسل جدید
محققاناجتماعیوانسانشناسانبرطرفکرد؟
برای حل مشــکل نیاز بــه یک عزم جمعی
داریــم ولی به صــورت فــردی در ماههای اخیر
تالش کردهام تــا دورههایی را با عنوان «تربیت
اتنوگرافر (مردمنگار)» راهاندازی کنم .اما خودم
ایــن راه را بــدون این تربیــت پیمــودهام و دارم
میپیمایم .چگونه آدم میتواند از خودش یاد
بگیرد؟ وقتــی آدم تربیت نشــود ،دنبال اصول
راهنمــای انجــام کار میدانــی یا مردمنــگاری از
کتاب روشهای تحقیق است .اما وقتی همین
آدم کتابخوانده به میدان مــیرود ،اضطراب
ســراپایش را تســخیر میکنــد ،زبانــش قفــل و
ذهنش کند میشــود .شــاید برای همین است
کــه در ایــران ،آن تعــداد بســیار معــدودی هم
کــه دل بــه دریــا میزنند و بــه میــدان میروند،
خیلــی زود میخواهنــد ســر و تهــش را هــم
بیاورنــد .تحقیقهــای میدانی «بــزن در رویی»
عنوان مناســبی است برای این نوع پژوهشها.
صبــوری و تحمل را در کتابهای روش تحقیق
ننوشــتهاند .رفیــق شــدن را هم ننوشــتهاند .نه
در دفترهــا نوشــتهاند و نه در دانشــگاهها درس
دادهانــد .نه تنهــا ننوشــتهاند و درس ندادهاند،
بلکه منــعاش هــم کردهاند .من ایــن چیزها را
نــه از کتابها و نه از یک مربی ،بلکه از لحظات
بسیارسختیدرمیدانهایمختلفپژوهشیام
یــاد گرفتهام ،لحظاتی که هر کدامشــان تالطم
عظیم هیجانــی بودهاند و کافی بودهاند برای از
پای درآوردن یک پژوهشــگر و فراری دادنش از
میدان.پس انسانشناس در کتاب ،در دانشگاه
و در پشت میز نیست .در تلویزیون ،در روزنامه،
در شــبکههای اجتماعی و در دهها تریبونی هم
نیســت کــه بهعنــوان کارشــناس فرهنگــی این
موضــوع و آن موضوع حرف بزنــد .آنها در این
پناهگاهها حرفی از میدانی که «خود»شان رفته
باشــند ،دیده باشــند ،زیسته باشــند و رنجش را
کشیده باشند ،نمیزنند .انسانشناس با مردم
اســت ،برای مردم است .حرفش و قلمش هم
برای مردم است.
ëëاصالً ساده هم نیست...ما برای همراه دیگری

ارمغان جدید و ارزشمندی برای اتفاقاً جهانی
دارد که هر روز بیشتر از روز قبل به طغیانهای
خصومت و نفرت پرت میشود .انسانشناس،
غریبهای است که میخواهد دوست بشود.
ëëدوستیبهجایکارشناسیامورازباالیابهقولی
تســلط بیرقیب محقق بــه ســوژهها و موضوع
پژوهــش،بــهنظرنوعــیبدعتویکشــیفت
پارادایمیکدرعلومانسانیاستکهداردتوسط
انسان شناســی ایجاد میشــود .به نظرم نه تنها
این موضــوع باعث تغییــر در رویکردهای کالن
تحقیقاجتماعیمیشودبلکهبهکلیمحققرا
نیزدیگرگونهمیکند.نظرشماچیست؟
دقیقاًموافقم .میدان ،انسانشناس را تغییر
میدهــد؛ و ایــن را هــم اضافه کنید بــه مواردی
که روندهای علمی موجود و پذیرفتهشده تاب
آن را ندارند و من آن را ارمغان دیگر این رشــته
میدانــم .رونــد معمول این اســت که موضوع
پژوهش زیر چشم خیر ه محقق برود .موضعی
که آغاز تولد پژوهشــگر مستبد است .ادامه این
روند به این میانجامد که پژوهشــگر موضوع را
دستکاریکندوتغییردهد.ولیانسانشناسکه
به قول مریلین استراترن در لحظات غوطهوری
در میدان به ســر میبرد ،از موضع نخبهگرایانه
و اســتبدادی پایین آمده اســت .اکنــون به جای
تأثیر یکطرفه ،شــاهد تأثیر متقابل هســتیم و
چه بســیار زمانهایی کــه وقتــی از میدانهایم
به دانشگاه میآیم ،احســاس میکنم که برای
چندین هفته و چند ماه آدم دیگری شده بودم
و چه احســاس خوبی داشــتم از اینکــه در میان
مردم زیستهام و همراز دردشان بودم.
ëëچیــزی کــه بــرای مــن در مطالعــ ه آثــار
انسانشناســان برجسته ،همیشــه جلب توجه
کردهنوعنوشــتنآنهــادرموردســوژههایمورد
مطالعهشــان است .انســان شــناس روایتگری
میکندطوریکهانگارهنروعلمرادرهمآمیخته
اســت؛اوروایتهایدستاولمیدهد.اساساً
نوشتار انسان شــناس با دیگر پژوهشگران علوم
انسانیچهتفاوتیدارد؟
بله ،انسانشناس کسی است که مینویسد:
این حکم کلیفورد گیرتز ،انسانشناس را از سایر
پژوهشــگران جدا میکند .گرچــه باالخره همه
کســانی که پژوهشــی انجام دادهاند ،نتایجشان

انسانشناس کسی است که به قول پیر بوردیو به خیابان میرود و با
مردم حرف میزند .خیلی ساده است نه؟ ولی خیلی تراژیک هم
هست،چوناغلبانسانشناسهابهخیاباننمیروندوبامردمحرف
شنیدن«دیگری»،قلبانسانشناسیاستوماتهی
نمیزنند.دیدنو
ِ
از قلب شدهایم .وینا داس ،انسانشناس را کسی میداند که با دیگری
سکنیمیگزیند.دراینزمانهایسکونتوپسازسکونت،کارتکمیلی
انسانشناسرابایداززبانکلیفوردگیرتزبشنویم«:انسانشناسکسی
استکهمینویسد».دیدن،ساکنشدنوسپسنوشتن.
شــدن به مهارتهایی نیاز داریم .آســان نیست
به خانه آدمها راه یافتن ،به مناســک مهمشــان
پا گذاشــتن و یکی از آنها شــدن .چطور این کار را
انجاممیدهید؟
مــن در طیفــی از موضوعــات و میدانهای
مختلــف بود که انسانشــناس بــودن را تجربه
کردم .به میان هواداران تیم تراکتورسازی تبریز
در اســتادیوم رفتــم .در ایــن جوشــان جمعــی
شــرکت کــردم ،شــعار دادم؛ و متحــد شــدم،
بــرادر شــدم .به میــان فقرای حاشیهای-شــده
کرمانشــاه رفتم .در محلهشــان ســاکن شــدم.
با کسبهشــان دوســت شــدم .به خانههایشــان
رفتــم .داســتانهای رنجشــان را شــنیدم .بــه
میــان افغانهــای مهاجــر در پاکدشــت رفتم.
در دفتــر انجیاویــی ســاکن شــدم کــه پناهــی
بــود برای بچههای افغــان ،در جامعهای که به
شــیوههای مختلفی آنهــا را از بدنــه اصلیاش
کنــده اســت .بــه خانههایشــان رفتم .بــه میان
عشــایر قــرهداغ در آذربایجــان شــرقی رفتــم.
چادرم را در کنار چادرشان در ییالقات بنا کردم.
شــعرهای تراژیکشــان (بایاتی) را شــنیدم .با
نوجوانهایشــان رفیق شــدم ،همبازی شــدم.
از همــه اینها خواســتهام تا «اثــر» و «رد»ی بر
من بر جای گذاشــته شــود .همین جای ماندن
دیگــری در مــن هســت کــه بــار انسانشــناس
بودن را میتواند معنــی کند .این جاها گاه من
را واداشــته تا چندین شــب ،قبل از خواب گریه
کــردم ،همچون روزهای اولــی که کار میدانیام
را در میــان فقــرای حاشیهنشــین تبریز شــروع
کرده بودم .این جاها گاه دلهرهای کشــنده را به
جانم افکنده اســت ،آن زمان که چندین شــب
را در میــان معتادهای کارتنخــواب دروازهغار
تهــران گذرانــدم .ایــن جاها گاه وحشــتزدهام
کردهاند ،مثل وقتی کــه جوان پرزوری خفتام
کــرد ،کتکــم زد ،فحش داد .با وجــود این بارها،
آن جا و رد مهم ،پیوندهایی انســانی اســت که
بین من و بســیاری از افراد مــورد مطالعهام در
میدانهای مختلف ســاخته شــده است .کمتر
رشته دانشــگاهیای را میتوان سراغ گرفت که
از دل آن چیــزی غیــر از علــم در بیایــد .به نظر
من ،برای انسانشناس ،دیگریها یا افراد مورد
مطالعه ،در واقع افراد مورد مطالعه نیســتند،
بلکــه افراد مورد دوســتیاند .این چیزی اســت
بیگانــه بــا روح کار علمــی .کاری کــه بهدنبــال
انداختن فاصله میان پژوهشــگر و موضوعات
مــورد پژوهــش اســت ،به نــام عینیت ،بــه نام
بیطرفــی .میخواهــم بگویــم انسانشــناس

را مینویســند ،ولی نوشتن انسانشناس فرقی
اساســی دارد .انسانشــناس ،نویســنده اســت،
مؤلف اســت .اینجا آن جایی اســت که ویژگی
غریب دیگر این رشته خودش را نشان میدهد؛
پیونــد علــم و هنــر .ســاختن و پرداختــن متن،
بهعنوان محصول برخورد میان انسانشــناس
و میدان مورد پژوهشاش ،نیاز به حساسیتها
و مهارتهای ادبی دارد .انسانشــناس که رفته
اســت ،دیده است و زیسته است ،باید بتواند به
ظریفترین و دقیقترین شکل ممکن واقعیت
را توصیــف کنــد .نوع کلمــات و فرم نوشــتار در
پژوهــش اتنوگرافیــک متفــاوت از فرمهــای از
ک دیده شــده در علوم سخت است.
پیش تدار 
شــیوههایی از داســتانپردازی واقعگــرا بــه کار
برده میشــود و این غریب اســت با فرمالیسم
یکدست.
ëëبهنظرشماازآنجاییکهانسانشناسی،روایتگر
صداهایــی اســت کــه از قلــب میــدان میآیــد
میشــود گفت این رشــته یک جورهایی رهایی
بخشانساناست؟مردمچهسودیازپاگرفتن
اینرشتهوبیشترشناختهشدنآنمیبرند؟
نانســی شــپرهیوز ،از برجســتهترین
انسانشناســان معاصــر ،بــه مــا میگویــد کــه
بایــد انسانشناســی را تبدیل بــه چیزی بکنیم
کــه یــک ذره بــه رهاییبخشــی انســانی کمک
کند .فقط یــک ذره .این رهاییبخشــی دقیقاً از
رابطــ ه برابرگــرا و مشــفقانهای برمیآیــد که در
ساکنشــدن و همراهشــدن با دیگری به دست
آمده است .رهایی از هر آنچه که باعث میشود
اندیشــه و کردار انســانها ســرکوب شــود ،چه با
زنجیرهایی که فرهنگ به نام الگوهای درســت
زندگــی پدران بر مغزشــان بســته اســت ،چه از
طریق شبکههای نامرئی قدرت در سطوح خرد
و کالن و چه حتی با یافتههای علمی که ادعای
تعیین حقیقت را دارند .انسانشناس گرچه با
مــردم میزید و گرچه به آنها احترام میگذارد،
ولــی بهطور کامــل در آنها و شیوههایشــان حل
و مضمحــل نمیشــود .او همچنــان موضــع
انتقــادیاش را حفظ میکند ،تا یــاور مردمانی
باشــد که وقت و زندگیشــان را با او به اشــتراک
گذاشتهاند .انسانشناس زاییدهشده از این نوع
انسانشناسیدرقالبیکانسانشناسیجدید
قرار میگیرد .این انسانشــناس هــم از موضع
روشــنفکرانه متکبرانــه بســیاری از رشــتههای
علوم اجتماعی و فرهنگــی پایین میآید و هم
از موضــع تقدیسگرایانــه انسانشــناسهای
قدیمی باال میرود.

زندگی و فرهنگ

چرا به انسان شناسی نیاز داریم؟

جهان امروز ما ،بیش از هر رشــته انســانی دیگری،
به رهاییبخشــی از جنس انســان شناســی احتیاج
دیباچه دارد .به محققی که بیاید وســط خانه و زندگیمان
و بعــد بگوید که مثالً چهره فالن پدیده این اســت
و ایــن مردمان جهان زیستشــان این اســت و فالن
آیین چنین مختصاتی دارد .ما نیاز داریم که اقتدار
محققان برج عاج نشــین شکسته شود تا فرهنگ،
میترا فردوسی تاریخ وموجودیت امروزمان بدرســتی فهم شــود.
پژوهشگر مطالعات در روزهایی که کمترین نقاط متصل شــدن به یک
فرهنگی
هویــت را تجربــه میکنیــم و گنــگ خــواب دیده و
فرهنــگ و جامعه را در ناخوش احوالی میبینیم،
انســان شناســی دســتی نجات بخش اســت چراکه ترجمان وضعیت از
نمایــی بســیار نزدیک اســت .او بــا شــنیدهها و یافتههــای عمومی کاری
ندارد ،او خود چشم و گوش و فهم واقعیتها است.
از ایــنرو باید ادعا کنیم که با تأســیس این رشــته ،فرهنگ ،راویان امین
خود را یافته اســت .انسان شناســی در مقابل رویکردهای نظری آسیب
شناســانه که جامعه را هزار پاره میکنند و روی میز تشــریح مینشانند،
بــا اتخــاذ راهبــرد مفاهمه مشــارکتی ،ســعی در حفــظ انســجام میدان
میکنــد و در ایــن راه خــود یکــی از دیگریهــای مورد تحقیق میشــود.
بیرون نمیایســتد بلکه با شکســتن آیین تبختر میراث جامعه شناســی
کالســیک ،درست در وسط میدان دست به کار پژوهش و تحقیق است.
جامعــه بــه انســان شناســی و بیــش از آن بــه رویکــرد متهورانــه آن در
مواجهــه با جامعه و پدیدههــای فرهنگی احتیاج دارد تــا بتواند روایتی
واقعــی از خود به دســت دهــد و خود را در آیینه ایــن روایتها ،خوانش
کند ،بفهمد و در نهایت تثبیت شود یا تغییر کند.
در این شــماره که در دست شماست تالش کردیم تا حدی ابعاد انسان
شناســی را بهعنوان رشــتهای انســانی که باید بیشــتر دیده و به آن توجه
شــود ،واکاوی کنیم .از اینرو مصاحبــهای با دکتر اصغر ایزدی جیران از
انسان شناسان جوان و بسیار پرکار را میخوانید و دو یادداشت تحلیلی
یکــی از مرتضــی کریمی ،دانشــجوی دکترای انســان شناســی و مدرس
دانشگاه و دیگری از جبار رحمانی انسان شناس فرهنگی و عضو هیأت
علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

انسان شناسی ،صدای حروف صامت زندگی

زندگی در عصر مدرن ،یک زندگی تکه تکه اســت .انســان
مــدرن ،برای گــذران یــک روز از زندگی خود ،میبایســت
نــــگاه نقشهــای اجتماعــی متعــددی را عهــدهدار شــود؛
نقشهایــی که حتــی گاه در تناقض یا تعــارض با یکدیگر
قــرار دارنــد .زندگــی تخصصی و شــغلی و مصائــب آن از
طرفــی و پیچیدگی حوزههــای صمیمی ،مســأله هویت و
جنســیت از طــرف دیگــر باعث شــده اســت مدیریت این
زندگی پربســامد ،خود به مســألهای چالشبرانگیز تبدیل
مرتضی
کریمی شــود .در ایــن میــان ،گاه قســمتهایی از زندگــی فــدای
انسانشناس
قســمت دیگری شــده ،نادیده گرفته یا سرکوب میشوند.
مسأله مهم دیگر برقراری یک ارتباط ارگانیک میان ابعاد و تکههای مختلف
زندگی روزمره اســت .با از بین رفتن الگوهای ســنتی ،مطلق و همسانســاز که
خود به خود از نســلی به نسل دیگر منتقل میشد ،هر شخص ناگزیر است که
هــر روز کتابچــه زندگــیاش را ورق زده و مجدداً مورد بازنگــری قرار دهد .این
تأملی بودن ،بازنگری هر روزه زندگی ،تفسیر مداوم داستان زندگی که آنتونی
گیدنــز ،آن را «بازتابندگی زندگی روزمره» مینامد ،ممکن اســت گاه با اخالل
مواجــه شــود .تعدد حروف صامت در داســتان زندگی ،گاه زبــان ذهن را برای
خوانش این متن به لکنت میاندازد.
کار انسانشناســی توجه به حوزههایی از زندگی فردی و جمعی است که مورد
غفلت قرار گرفته و در اثر اعمال قدرت به حاشیه رانده شدهاند .البته سرکوب
ابعــادی از زندگــی فــردی و اجتماعــی ،همیشــه در اثــر فرآیندهــای آگاهانــه
و عامدانــه انجــام نمیشــوند ،بلکــه در بســیاری از مواقــع نتیجه ناخواســته و
غیرقابل پیش بینی فرآیندهای اجتماعی دیگر هستند .قسمتی از خشکیدگی
شــاخههای زندگی روزمره ،ناشــی از جدا افتادگی و نرســیدن خــون اجتماعی
بــه ریشــهها و آوندهای آنهاســت .بنابراین عالوه بر صــدا دادن به بخشهای
بیصدا ،ســرکوب شده ،تضعیف شده و حاشیهای شده ،وظیفه انسانشناسی
برقــراری ارتباط زنده و خونرســانی به تمامی ابعاد و انــدام حیات اجتماعی
و فردی است.
تفاوت انسانشناســی با برخی از رشــتههای دیگر علوم انســانی این اســت که
انسانشناســی بــه شــکلی متواضعانه خــود را یــک میانجی یا حلقه گمشــده
زندگــی اجتماعــی میدانــد و درصــدد قضــاوت حیــات اجتماعــی از منظری
فرادســتانه نیســت .همچنیــن انسانشــناس بر آن نیســت تا واقعیــت پویای
اجتماعــی را در قالــب نظریههــای متفرعنانــه تــراوش یافتــه از ذهــن محقق
بریزد .به همین منظور انسانشــناس در میدان تحقیق خود ،نه فقط به شکل
ذهنی ،که به شــکل بدنــی حاضر بوده و در برســاخت اجتماعی واقعیتهای
مورد مطالعه مشارکت میکند.
بنابرایــن بــرای انسانشناســان ،در پرانتــز گذاشــتن واقعیــت و کنارگذاشــتن
کامــل پیشفرضهــا نــه تنهــا ممکن ،کــه مطلوب هم نیســت؛ چرا کــه بویژه
در گرایشهــای انتقادیتــر ،انسانشــناس نســبت بــه میــدان مطالعــه خــود
میبایســت حساس بوده و در قبال آن مسئولیتپذیر باشد .حضور بلندمدت
در میدان تحقیق ،شــراکت در غم و شادیها ،مشاهده پدیدهها در طول زمان
و فهــم ارتبــاط بین پدیدههــای تکه تکه و بــه ظاهر بیربط ،نیازمند آن اســت
که محقق در یک میدان و حوزه مشــخص مشــغول به کار باشد .بنابراین تنها
درباره آن میدان اجازه صحبت و البته وظیفه نقشآفرینی دارد .این اتصال با
زندگی واقعی باعث میشود تا انسانشناس به ناگزیر دیدگاهی چندرشتهای
یا میانرشتهای پیدا کند.
بهعنوان مثال یک انسانشــناس پزشــکی نمیتواند بدون دانســتن اطالعات
پایه در خصوص علم پزشکی در میدان پزشکی به تحقیق بپردازد .مورد ابتال
بــه یک بیمــاری ،بهعنوان مثال ســرطان را در نظر بگیرید .یک انسانشــناس
پزشــکی اســت که میتواند پلهای ویرانشــده میان پزشــک و بیمار ،پرســتار
و پزشــک ،مــددکار و تیــم درمــان ،مدیــران و پزشــکان ،جــراح بــا فیزیوتراپ،
رادیولوژیســت و متخصــص تغذیــه و غیــره را واکاوی کنــد .انسانشــناس،
میتواند احساســات بیان نشــده ،امیال و خواســتها و نیازهای سرکوب شده،
منافع ابراز نشده ،زبانهای فراموش شده و انتظارات بازگو نشده را شنیده و از
متن اجتماعی استخراج کرده و مانند زنبور عسلی ،این گردهای تکه تکه را در
فهم ،دانش ،مهارت و تجربه زیست شده خود به هم آمیخته و شهدی جهت
بازنمایــی و دیدن مجدد واقعیــت از منظری کلیتر و یکپارچهتــر ارائه کند .با
وجودایــن ،انسانشــناس دچار این توهم نیســت که مشــاهدات خــود در یک
محیط اجتماعی را به محیطهای دیگر تعمیم داده یا نظریاتی جهانی صادر
کنــد .در واقــع میوه و ثمــره حضور در میدان تحقیق ،فهــم تفاوتهای فردی،
توجــه به روایتهای اشــخاص و یکــه بودن هر متن اجتماعی اســت .بنابراین
انسانشناســی اگرچه در محیط علمزده ایــران کنونی (علم تجربی) که تحت
تأثیر شــدید مهندســی و پزشکی اســت ،به حاشیه رانده میشــود اما در واقع،
یکــی از عملیترین ،کاربردیترین و ضروریترین علوم برای حفظ و بازتولید
سرمایههای مادی ،اجتماعی و فرهنگی و معنوی جامعه است.

