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 انس��ان شناس��ی )Anthropology( ب��ه 
عنوان رش��ته ای دانش��گاهی با بیش از صد سال 
س��ابقه، موجود انس��انی را در دو بعد اجتماعی و 
زیس��تی بررس��ی می کند. موضوع محوری برای 
انسان شناسی، شیوه های مختلف زندگی در جوامع 
متنوع سراس��ر جهان اس��ت؛ یعنی انسان شناس 
می خواهد بداند که چرا یک گروه اجتماعی در یک 
جغرافیای خاص، خود و جهان را به گونه متفاوتی 
می فهم��د و بر همین اس��اس، ش��یوه خاصی از 
زندگی را سامان می دهد. برای دستیابی به چنین 
 شناختی، انسان شناس��ان نیاز به روشی داشتند

 ت��ا بتوانند فرهنگ های مختلف را از نزدیک و به 
طور مس��تقیم مطالعه کنن��د. روش مردم نگاری 
 )Fieldwork( یا کار میدانی )Ethnography(
در اوایل قرن بیستم، توسط انسان شناسان پدید 
آم��د تا از طری��ق آن بتوانن��د پیچیدگی حیات 
اجتماعی انس��ان ها را درک کنن��د. اصل در این 
روش، حضور در آنجاس��ت؛ یعنی انسان شناسان 
به جای اینکه »در اینجای دانش��گاه« پشت میز 
بنش��ینند و مطالعه کنن��د، »در آنجای میدان« 
تجربه می کنن��د. در واقع، در مردم ن��گاری، ابزار 
گردآوری داده ها، خود انسان ش��ناس و حس های 
اوس��ت. بدین ترتیب، هرچه انسان شناسی دقت 
و حساسیت حس��ی باالیی داشته باشد می تواند 
جه��ان دیگ��ری را بهتر درک کن��د.در ایران نیز 
انسان شناس��ی عمری قریب به نیم ق��رن دارد و 
دانش��گاه های مختلفی این رش��ته را دایر کرده و 
مشغول آموزش و پژوهش در این رشته اند. گرچه 
رشد و پیشرفت انسان شناسی در چند دهه گذشته 
در ایران، نسبت به برخی دیگر از رشته های علوم 
اجتماعی کمتر بوده، اما در سال های اخیر تعداد 
قاب��ل توجهی از پژوهش��گران حرف��ه ای تربیت 
یافت��ه و نیز تعداد روزافزون��ی از فارغ التحصیالن 
دکترای انسان شناسی به عرصه آمده اند. تا کنون 
حداقل سه نس��ل دانش��گاهی از انسان شناسان 
در ایران ظهور کرده اند.انسان شناس��ی طی دوره 
آکادمیک خود در نهادهای آموزش��ی و پژوهشی 
جهان، تحوالت و جریانات متعددی را پشت سر 
نه��اده که هر کدام به نوبه خ��ود تأثیری ژرف در 
برنامه کاری انسان شناس��ان و در طرز تلقی آنها 
از فرهنگ به عنوان موضوع محوری این رش��ته 
داش��ته اند. از این دگرگونی ه��ا با عنوان چرخش 
یاد می ش��ود. یکی از مهم تری��ن و موثرترین این 
 )Sensory Turn( چرخش ها، چرخش حسی
است که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 

در انسان شناسی رخ می دهد و باعث پدید آمدن 
ش��اخه ای در انسان شناس��ی به نام انسان شناسی 
 )Anthropology of the Senses( حس ها
می گ��ردد. تع��دادی از انسان شناس��ان همچون 
ادمون��د کارپنت��ر، آنتونی س��یگر، اس��تیون فلد 
و میش��ل جکس��ون با توجه ویژه ب��ه حس ها و 
مرکزیت آنها در کار میدانی شان، مقدمات جرقه 
ای��ن چرخش را از دهه 1970 فراهم کرده بودند. 
اما در اواخر دهه 1980 است که انسان شناسانی 
چون پل اس��تالر، دیوید هاوز و بعداً کانس��تنس 
کلسن آغاز به صورت بندی و مفهوم بندی جدی 
چرخش حس��ی می کنند.اس��تالر  س��ال 1986 
مقاله »چاش��نی بد، مردم نگاری خوب« را نوشت 
و در آن انسان شناس��ان را دعوت به سوی توجه 
به جزئیات ظاه��راً بی اهمیت همچون مزه غذا و 
حس چش��ایی می کند و بر آن است که از طریق 
خوردن و چش��یدن می توان چیزی اجتماعی را 
فهمید و عملی اجتماعی را انجام داد. استالر برای 
توضیح ای��ن رویکرد جدید در انسان شناس��ی از 
تعبیر جدید مردم نگاری خوشمزه استفاده می کند 
که به واس��طه آن انسان ش��ناس قادر می ش��ود 
ت��ا م��زه جهان دیگری را بچش��د و ب��ه خواننده 
آثارش بچش��اند. استالر با همین بنیان و رویکرد، 
چند س��ال بعد، کتاب تأثیرگ��ذار مزه چیزهای 
مردم نگارانه: حس ها در انسان شناسی )1989( را 

نوشت. سال 1990، پرنفوذترین و تأثیرگذارترین 
چهره انسان شناس��ی حس ها یعن��ی دیوید هاوز 
مقاله ای مهم در نق��د رویکردهای چرخش قبل 
از ای��ن چرخش یعنی چرخش متنی یا چرخش 
پست مدرن یا انسان شناسی تفسیری می نویسد 
و پ��س از آن نقد، برنام��ه کاری جدیدی را برای 
انسان شناسان طراحی می کند. عنوان مقاله هاوز 
بسیار گویاس��ت: »کنترل متن گرایی: دعوتی به 
س��وی بازگش��ت به حس ها«. هاوز در این مقاله، 
از رویکرد تفسیری و ادبی متأثر از کلیفورد گیرتز 
و پیروان او مثل جیمز کلیفورد، جورج مارکوس، 
استفان تایلور، وینس��نت کراپانزانو، پل رابینو، و 
دیگر انسان شناسان مشهور به مکتب »فرهنگ به 
مثاب��ه متن« انتقاد ک��رده و آنها را متهم می کند 
که جریان کالس��یک در مردم نگاری را از مس��یر 
اصلی خارج کرده و مرتکب انحراف شدند. از نظر 
او مسیر اصلی همان توجه به تجربه بود و انحراف 
نیز توجه به نوشتار. انسان شناسان متنی کوشیده 
بودند تا نوشتن و قدرت های نویسندگی و ادبی را 
به عنوان اصلی ترین مشخصه یک انسان شناس و 
کار انسان شناختی معرفی کنند و خود نیز همین 
رویه را در مردم نگاری های خود پی می گرفتند. اما 
هاوز مدعی بود که مهم ترین ویژگی انسان شناس 
ادراک و تجرب��ه در می��دان اس��ت، همچنانک��ه 
برونیسالو مالینوفسکی به عنوان پایه گذار انقالب 

میدانی و یکی از پدران انسان شناسی بر آن تکیه 
می ک��رد. مردم نگاری به خودی خ��ود نمی تواند 
اصل باشد، بلکه حاصل این ادراک میدانی است.
رخداد بسیار مهم در جان بخشی به این چرخش 
تش��کیل تیم پژوهش��ی نظام حس��ی دانش��گاه 
کانکوردیا )CONSERT( در س��ال 1988 در 
مونترال کانادا بود. این تیم پژوهش��ی که توسط 
ش��ورای علوم اجتماعی و انس��انی کانادا حمایت 
می شد، توانست پروژه های پژوهشی قدرتمندی 
را انج��ام دهد. اعضای این تیم پژوهش��ی و دیگر 
انسان شناس��ان این حوزه، کتاب کالس��یک این 
ش��اخه یعنی تنوع تجربه حس��ی: کتابی مرجع 
در انسان شناس��ی حس ه��ا را س��ال 1991 ب��ه 
ویراس��تاری دیوید هاوز روانه بازار کردند. در این 
کتاب هجده مقاله از برجسته ترین انسان شناسان 
حس ه��ا ج��ای می گیرند؛ مقاله آخ��ر کتاب که 
توسط هاوز و کلسن نوشته شده، روش شناسی و 
موضوعات مناسب برای یک انسان شناس حس گرا 
را به طور مفصلی شرح می دهند. پروژه دیگر تیم 
کانس��رت، تبدیل به کتاب رایحه: تاریخ فرهنگی 
بو )1994( می شود که توسط کانستنس کلسن، 
دیوید هاوز و آنتونی س��ینوت نوش��ته ش��د. این 
کتاب که در خصوص جامعه غرب نوش��ته شده، 
نش��ان می دهد که بو یک پدیده اجتماعی است 
که معان��ی و ارزش های مختلفی در فرهنگ های 

گوناگون دارد. این تیم پژوهش��ی در دهه 1990 
تبدیل به قطب انسان شناس��ی حس ها در جهان 
شده و آثار پژوهش��ی متعددی از طرف این تیم 
و همکاران شان در دانش��گاه های دیگر به جهان 

انسان شناسی معرفی شدند.
سال 1996، کلس��ن و هاوز مقاله ای با عنوان 
»فه��م فرهنگ: انسان شناس��ی ب��ه مثابه تجربه 
حسی« می نویسند و در آن با نشان دادن جایگاه 
امر حس��ی در س��ه فرهنگ بومی امریکا، نشان 
می دهند که تبدیل انسان شناسی به تجربه و درک 
حس��ی تا چه حدی می تواند فهم انسان شناسان 
از فرهنگ را تغییر دهد. یک س��ال بعد، کلس��ن 
مقاله جریان س��ازی با عن��وان »بنیان هایی برای 
انسان شناس��ی حس ها« )1997( می نویس��د و 
در آن ایده هایی نظ��ری برای چرخش جدید در 
انسان شناس��ی مط��رح می کند. از نظر کلس��ن، 
اصل بنیادین انسان شناس��ی حس ها این اس��ت 
که ادارک حس��ی، به همان ان��دازه که یک عمل 
فیزیکی اس��ت، یک عمل فرهنگی نیز هس��ت. 
یعنی، بینایی، شنوایی، بساوایی، چشایی و بویایی، 
نه تنها ابزاره��ای درک پدیده های فیزیکی، بلکه 
کانال هایی برای انتق��ال ارزش های فرهنگی نیز 
هس��تند. یک عطر خاص، می تواند اشاره به یک 
س��بک زندگی ویژه در ش��هر داشته باشد یا یک 
رنگ و ظاهر ویژه می تواند سالیق زیبایی شناختی 

را نشان دهد؛ خوردن و غذا می تواند بخش مهمی 
از تجربه مناسکی را تشکیل دهد یا ارتباط بساوایی 
در یک م��کان مقدس می تواند تجرب��ه دینی را 
میسر گرداند؛ و یا دست زدن به اشیاي اجدادی یا 
شنیدن صداهای اجدادی، می تواند بخش مهمی 

از ارتباط با گذشته را مفهوم بندی نماید.
هم��ه این تالش ه��ا باعث می ش��وند تا دهه 
2000 به جای تعبیر چرخش حس��ی از انقالب 
حسی )Sensory Revolution( یاد شود؛ این 
تعبیر را دیوید هاوز در مقاله ای در س��ال 2006 
به کار می برد. انقالب حسی دگرگونی هایی عمیق 
در انسان شناس��ی به وجود آورد. به عنوان مثال، 
دیگر از »مشاهده مشارکتی« به عنوان قلب تپنده 
انسان شناس��ی استفاده نمی ش��د، بلکه به جای 
 Participant( »آن از »حس کردن مش��ارکتی
Sensation( یاد می شد که در آن انسان شناس 
بایس��تی در گردآوری و نیز نوشتار مردم نگارانه، 
به تمامی حس های خود توجه می کرد. از س��ال 
2006 مجل��ه حس ها و جامعه نی��ز بنیانگذاری 
شد و تبدیل به محلی برای انتشار مقاالت حسی 
گردید. چرخش و انقالب حسی در انسان شناسی 
باعث ش��د ت��ا دیگ��ر از انسان شناس��ی حس ها 
صرفًا به عنوان یک ش��اخه ی��اد نکنیم، بلکه آن 
را همچ��ون یک رویکرد بدانی��م. به همین دلیل 
 Sensory( عبارت جدید انسان شناس��ی حسی

Anthropology( پدی��د آمد. انسان شناس��ی 
حس��ی به فرهنگ و افراد جامع��ه همچون یک 
مجموعه حس��ی ن��گاه می کند. به قول کلس��ن، 
انسان ها خود و جهان شان را از طریق حس هایشان 
تجربه می کنند. در واقع، فرهنگ به اعضای جامعه 
خود یاد می دهد که چگونه از حس های خود برای 
درک خود و جهان اس��تفاده کنند. بدین ترتیب، 
حس ها آموزش داده شده و تربیت می شوند و به 

همین دلیل، امور فرهنگی و اجتماعی اند.
انقالب حسی در انسان شناسی بعداً تأثیر خود 
را در رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی نشان 
داد. بدین ترتیب رویکردهایی مثل تاریخ حس ها، 
جغرافیای حس ها، جامعه شناسی حس ها و ادبیات 
حس ها یک به یک پدید آمدند. نتیجه، گش��وده 
شدن حوزه ای بین رش��ته ای در موضوع حس ها 
 Sensory( »بود ک��ه عنوان »مطالعات حس��ی
Studies( را به خود گرفت.انسان شناسی حسی 
به ما انسان شناسان یاد می دهد که بهتر است به 
جای اس��تفاده از واژه فرهن��گ از عبارت »تجربه 
فرهنگی« بهره ببریم. چراکه فرهنگ چیزی بسته 
و در آنجا موجود نیس��ت، بلکه چیزی اس��ت که 
همواره و به طور پیوس��ته »در عمل« و در اینجا 
رخ می دهد و انسان شناس نیز به قول گراهام جان 
)2008( بایس��تی خود را در لحظات و مکان های 
»ش��دن« فرهنگ قرار دهد. این تصور از فرهنگ 
باعث می ش��ود تا رویکرد پویاتر و نرم تری نسبت 
به مس��ائل و رخدادهای فرهنگی داش��ته باشیم. 
روش مردم نگاری نی��ز دقیقًا به این دلیل تبدیل 
به روش رش��ته انسان شناسی ش��ده که می تواند 
این پویایی ها و پیچیدگی های فرهنگی را بررسی 

کرده و نشان دهد.
همچنین انسان شناسی حسی به انسان شناسان 
یاد می دهد که حضور و عمل انسان ها در جامعه 
و فرهنگ بی��ش از هر چیز و پیش از هر چیز، با 
ادراک حسی ممکن و میسر می گردد. ادراک حسی 
همان ادراک فرهنگی اس��ت. در واقع، انسان ها از 
طری��ق حس کردن هم جهان را می فهمند و هم 
در مورد خود و جهان سخن می گویند. بنابراین، 
روابط حسی همان روابط فرهنگی اند؛ یعنی نوع 
رابطه حس��ی و تج��ارب حاصل از آن اس��ت که 
تجربه فرهنگی انس��ان ها را به وجود می آورد. به 
همین دلیل بود ک��ه دیوید هاوز در کتاب روابط 
حسی )2003( فرهنگ را »شیوه های حس کردن 
جهان« تعریف ک��رد. چون ما جهان را همانگونه 
می فهمیم که حس می کنیم.اکنون به عنوان یک 
انسان شناس حسی، می توانیم به گونه  جذاب تر 
و واقعی تر به موضوعات فرهنگ��ی بپردازیم. این 
همان ش��یرینی و لذتی اس��ت که در ذات رشته 
انسان شناسی قرار دارد: رشته ای که پژوهشگر را 
به جهان حسی فرهنگ مورد مطالعه وارد می کند 
و سرشاری حسی امر اجتماعی را به او می چشاند. 
در نتیجه، انسان ش��ناس که تجرب��ه ای عمیق از 
فرهنگ به دس��ت آورده، متن علمی خوش مزه و 

خوش بویی برای مخاطبان خود می نویسد. 
٭ عضو هیأت علمی گروه انسان شناسی 
دانشگاه تهران
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جهان را آن گونه می فهمیم که حس می کنیم


