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چکیده
از زمان تولد بشر ،بیماری به عنوان بخشي مهم از زيست بدنها حضوری فعال در زندگي داشته است.
بدن بستر بیماری و بیماری حیاتي است که بدن در برهههايي متفاوت از زندگي آن را شکل داده و تجربه
ميکند .تجربهای که لزوماً تجربۀ فرد و زندگي نیست .اما به راستي بیماری چیست و از چه ماهیتي
برخوردار است؟ برای دست يابي به درکي کیفي از بیماری و تالش برای فهم و شناخت چیستي آن ،در
مقالۀ پیش رو يک بیمار سرطاني با استفاده از روشهای متفاوت اما منسجم پژوهشهای کیفي شامل
مشاهده ،گفتگو و بررسي اسناد و مدارک مادی ،مورد بررسي قرار گرفت .در اين بررسي ما کوشیديم تا از
تعاريف رايج سالمتي در مقابل بیماری و تجربۀ درد و رنج به عنوان مصاديق بیماری گذشته و از منظر
حضور عیني (ابژکتیو) بیماری و نشانههای مادی آن و معاني که در بیرون بدن و بستر فرهنگي از
خويش برميسازد به شناختي از بیماری دست يابیم .در اين زمینه بررسي ابعاد مادی پديدۀ بیماری به
روش علم پزشکي محوريت داشته است .بررسيهای موجود نشان داد عليرغم تصور موجود در باب درک
ماهیت بیماری از ورای تجربۀ زيسته در انسانشناسي ،بیماری فراتر از تجربه و درک بیمار،خود ماهیتي
مستقل دارد که الزاماً در چهارچوب سالمتي و زندگي سالمتگونه قابل شناخت نیست ،بلکه از منظر
مرگ و در بستر آن است که بیماری ماهیت مييابد و حیات آن از قید وابستگي به حیات بدن جدا مي-
شود.
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«چند جسد را بشکافید :به يکباره خواهید ديد آن ظلمتي که مشاهدۀ صرف ،توانايي از بین
بردنش را نداشته است ناپديد خواهد شد ».بیشا (فوکو.)۱۸0 :200۳ ،۱

مقدمه
بدن به مثابۀ ابژه-سوژه فراتر از انديشۀ فلسفي پديدارشناختي ،در نگاه انسانشناسي و بهخصوص
باستانشناسي انسانشناختي مادهای فرهنگي قلمداد ميشود که اگرچه بر ابژگي آن تأکید
ميشود اما ،دارای بار معنايي بسیار مهم و در تعامل با سوژهها در اجتماع است .در اصل ،بدن
انسان از آنجا که در تعامل با محیط فرهنگي اجتماعي وجوه معنايي متفاوت و متعددی به خود
ميگیرد ،فراتر از قد ،وزن و جنس ،به منزلۀ سیستمي که در بستر فرهنگي تحتتأثیر
عملکردهای فردی و اجتماعي قرار گرفته و خود نیز دست به عمل ميزند ،قابلیت بحث و بررسي
به عنوان مادهای فرهنگيِ دارای کنش دارد و به مثابۀ بستری برای رفتارهای فرهنگي و نمودی از
تاريخ انساني و فردی در نظر گرفته ميشود (همیالکیس 2و همکاران ،۳-۱ :2002 ،مارتین و
هارود .)۱۱۷ :20۱5 ،۳در اين ديدگاه ،بدن نه تنها در قالب عاملیتهای انساني بر جهان تأثیر
ميگذارد که در همان قالب تأثیر نیز ميگیرد .چنانکه ميتوان بر اساس بررسي بدنها ،به
رفتارهای فرهنگي صورت گرفته اعم از رفتارهای خشونتبار و ناهنجار اجتماعي دست يافت .بدن
در اينجا يک مکان برای بیان سرگذشتي است که برای فرد رخ داده ،عملي است که از او سر زده
و بهطور کل تجربهای است که فرد در زندگي داشته است (جويس .)۱۳۹ :2005 ،4از اين منظر،
بدن ميتواند به مثابۀ تجسمي از تجارب فرد در زندگي باشد ،تجاربي که عالوه بر ساختارها و
مواد فرهنگي بر بدن نیز تأثیر گذاشته و قابل بررسي و ثبت به روشهای انسانشناسانه از جمله
باستانشناسي انسانشناختي است.
در میان تجارب متعدد انساني که در طول زندگي بر بدن تأثیر گذاشته و در قالب آن به
مثابۀ سندی مادی نمود مييابد ،بیماری ،عامترين تجربهایست که در زندگي فردی و اجتماعي
بارها و بارها رخ نموده و تأثیراتي گاهاً عمیق و ژرف بر فرد و بدنش باقي ميگذارد .در اين تجربه،
وقتي بدن در اثر بیماری تغییر کند ،ناتوان شود يا عملکرد برخي اندامهای خويش را از دست
بدهد ،فرد نیز متأثر از اين تغییر ،احساسات ،عواطف ،معناها و پديدارهای متفاوتي را تجربه
ميکند و دست به کنشهای متفاوتي نسبت به گذشتۀ پیش از بیماری ميزند (کرل:20۱۳ ،5
 .)۳4۷در سطحيترين معنا و از منظر سالمتي تعريف شده در اجتماع ،بیماری منجر به ناتواني
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بدن و ناتواني منجر به رفتارهايي متفاوت از سوی فرد ميشود .رفتارهايي که منشأ آن ،الگوهای
آن ،مواد و ابزارهای استفاده شده در بستر فرهنگي آن ،همگي از بدن بیمار شده و به قولي ناتوان
شده برخاسته و دنیای فردی و اجتماعي شخص را تحتتأثیر قرار ميدهد .بدين ترتیب ،بدن
بستری فرهنگي است که بیماری بر آن تأثیر گذاشته و منجر به تغییر رفتار ،ديدگاهها و
احساسات فرد ميشود .اما سؤال اينجاست که بیماری چطور منجر به اين مسئله ميشود؟
بیماری چطور ميتواند بر زندگي فرد تأثیر گذاشته و آن را دگرگون کند؟ اينکه بیماری چطور
عمل ميکند و چه اثری از خويش برجای ميگذارد خود تحتتأثیر اين سؤال قرار دارد که
بیماری چیست و چگونه تعريف ميشود؟ آيا بیماری عاملیت داشته و ميتواند به تغییر در جهان
بیرون از بدن دست بزند؟ هدف پژوهش پیش روی اين است تا با بررسي تجارب يک بیمار
سرطاني ،از تشخیص تا مراحل پس از رفتارهای مداخلهگرانۀ پزشکي ،با استفاده از روشهای
بررسي انسانشناختي به اين سؤاالت بهصورتي کیفي پاسخ دهد .اينکه بیماری چیست ،با بدن
چه ميکند و مداخلۀ پزشکي چه تأثیری بر مفهوم بیماری و بدن بیمار دارد ،همه مفاهیم و
سؤاالتي هستند که در اين پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد .اما تفاوت اين پژوهش با
پژوهشهای پیشین که در بحث انسانشناسي پزشکي۱ميگنجد ،استفاده از روشهای ماده-
محورانۀ باستانشناختي برای مستندسازی بیماری ،رفتار بیماری و رفتار پزشکي است که تاکنون
از اين منظر به بیماری و مفاهیم حول محور آن پرداخته نشده است .در واقع در اينجا مسئلۀ
اصلي پرداخت کم و بسیار اندک به ابعاد عیني يا ابژکتیو بیماری در راستای درک و فهم آن در
انسانشناسي پزشکي است .چیزی که امر پزشکي برخالف ديدگاههای انسانشناسي پزشکي به
شدت بر آن استوار بوده و ابعاد عیني (ابژکتیو) بیماری را محور اصلي مطالعات و اقدامات درماني
خويش قرار ميدهد .از سوی ديگر اما ،اين ويژگي بسیار مهم علم پزشکي ضعف آن نیز به شمار
مي رود :تمرکز بر بعد عیني (ابژکتیو) و پرداخت کم و اندک به ابعاد ذهني (سوبژکتیو) بیماری.
اين تحقیق اما ميکوشد بین اين دو بُعد پیوند برقرار کند و با به کارگیری وجوه مادی و ابژههای
بیماری در بستر معنايي و ذهني (سوبژکتیو) خود به تعريفي ديگر و فهمي عمیقتر از بیماری
دست يابد و از اين رهگذر از يک سو بر اهمیت پرداختن به ابعاد عیني بیماری در انسانشناسي
پزشکي تأکید کند و از سوی ديگر به در نظر گرفتن ابعاد و تجارب ذهني بیماری در علم پزشکي
و تأثیری که امر پزشکي بر بدن بیمار ميگذارد ،بپردازد .به اين ترتیب در اين بررسي ،روايتهای
شفاهي از تجارب شخصي فرد بیمار در کنار مدارک مادی از بیماری سنجیده ميشود و محوريت
به اسناد نوشتاری و مادی داده خواهد شد.

Medical Anthropology

1.
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در پايان بايد بر اين نکته تأکید کرد که در اين بحث بیماریهای صرفا با منشأ يا تأثیر
فیزيکي و جسمي مد نظر قرار دارند و بیماریهای صرفاً روحي رواني در اين بحث نميگنجند.

چارچوب نظری
نسبت بدن و بیماری ،فراتر از نسبت زيستي در قالب صدمه ،آسیب ،ناهنجاری جسمي يا تعاريفي
که به تغییر شکل يا ماهیت در بدن از جانب بیماری اشاره دارد ،نسبتي پديدارشناختي ،فلسفي و
به شدت انسانشناسانه است .بدن از سويي ابژه است .ابژهای قابل لمس ،مشاهده و تغییر که در
فضای حقیقي جای گرفته و به اشغال آن دست ميزند .از اين منظر ،بدن مجموعهای از احجام
است که پیکربندی قابل مشاهدهای داشته و در بستری فرهنگي-طبیعي قابل ثبت ،اندازهگیری و
شرح و توصیف است( کرل .)200۸ ،۱از سويي ديگر اما ،بدن سوژه است .در اصل ،اين حجم زنده
و مادی جدای از لمس شدن و مورد مشاهده قرار گرفتن به لمس و مشاهده نیز دست ميزند .او
در جهان ماديات مي زيد و با اجزای آن به تعاملي تمام نشدني و لحظه به لحظه دست ميزند
(مرلوپونتي .)205-202 :2005 ،2انسان از طريق اين بدن است که جهان را تجربه کرده و به
برسازی معاني فرهنگي ميپردازد .در اصل بدن ،فراتر از گوشت ،پوست ،خون و استخوان ،نهايي
ترين سمبل برخوردهای اجتماعي ،ايدئولوژی ،فرهنگي و سرشار از معناست (مارتین و هارود ،
.)۱۱۷ :20۱5
بدينترتیب ،اين بدن سوژه-ابژه که انسان را در عین تجربه کردن ،به تجربه شدن نیز
واميدارد ،به مثابۀ مادهای فرهنگي در بستر تحقیقات انسانشناختي قابل بحث و بررسي است
(همان .)۱۱۸ :ماده ای که در درک فرآيندهای فرهنگي و تجارب فردی نقشي موثر و کلیدی دارد
(هنری .)۳۸5 :2006 ،۳در اصل ،با بررسي بدن ميتوان به شناختي از انسان به مثابۀ عاملیتي
فرهنگي در بستر اجتماع و فرديتي انساني در حوزۀ فردی و شخصي زندگي دست يافت.
در مقابل ،بیماری ،پديدهای است که در ديدگاههای مختلف به صور گوناگور تعريف شده
است .طبیعتباوران ،بیماری را پديدهای ناهنجار در بدن تلقي ميکنند .در واقع هر عضو بدن
زيستي زماني دچار نقص يا اختالل در کار شود بیماری رخ مينمايد .اين ديدگاه که در نزد
متخصصان تجربي يا آن دسته از علوم که مبنای تجربي دارند پذيرفته شده است ،به بیماری
معنايي صرفاً عیني (ابژکتیو) ميبخشد .از اين منظر نسبت بدن و بیماری ،نسبتي تحلیلبرنده و
ناتوان کننده است .درواقع ،بیماری اجزای بدن را درهم شکسته و منجر به ناتواني در عمل مي
شود (ايوا .)2۸۹ :2000 ،4هنجارگرايان اما ،به بیماری بعدی اجتماعي ميبخشند ،در اصل اينکه
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بیماری صرفاً يک مسئلۀ زيستي است ،در اين ديدگاه مردود شمرده ميشود .در مقابل به بیماری
باری ارزشي و اجتماعي بخشیده ميشود .بر اين اساس بیماری يک مسئلۀ اجتماعي است که
بدن را نیز درگیر ميکند (کرل.)200۸ ،
فراتر از اين دو ،پديدارشناسان با ديدگاه خاص خود به بدن ،بیماری را برمبنای تجربۀ فرد
تعريف ميکنند .اينکه فرد در طول بیماری به چه تجاربي از محیط زندگي دست مييابد و با
بدن بیمار خويش چگونه به تعامل با جهان ميپردازد در تعريف بیماری و شناخت آن با ديدگاه
پديدارشناختي مهم و موثر است (همان .)۳۸ :در اينجا نسبت بدن و بیماری ،نسبتي ذهني
(سوبژکتیو) است که در آن بدن نه تنها بیماری را تجربه ميکند که از خالل آن به تجربۀ
جامعهای که در آن ميزيد دست ميزند.
در تمامي اين رويکردها ،بدن برای بیماری يک محمل در نظر گرفته ميشود .بیماری
هرچه باشد ،چه ناهنجاری زيستي ،مسئلهای اجتماعي يا تجربهای فردی ،در بدن جسمیت مي
يابد.
در ادامه بايد در نظر داشت که اين نوع ارتباط میان بدن و بیماری و تأثیرات بیماری بر
بدن نبايد معنای بیماری را تحت الشعاع قرار دهد و مفهوم آن در ارتباط با بدن ،زندگي و
سالمتي مستحیل شود يا آنطور که فولفورد۱اشاره ميکند ،صرفاً تجربۀ ناتواني يا شکست در عمل
باشد (مکنايت .)۱۹5 :۱۹۹۸ ،2بیماری ماهیتي فراتر از اين دارد که در ناتواني بدني معنا شود،
حتي ميتوان گفت بیماری از تجربۀ فردی نیز مفهومي فراتر داد (ايوا.)2۹0 :2000 ،
اين ديدگاه به بیماری ،که آن را صرفاَ تغییر بدن يا بدن تغییريافته نميداند ،تا بخشیدن
يک ماهیت ناب و ذاتي به بیماری پیش ميرود .آيا بیماری ماهیتي مستقل از بدن دارد؟ اين
سؤال مدتهاست که ذهن پژوهشگران علوم اجتماعي و انسانشناسي را به خود مشغول کرده
است .اينکه نسبت بیماری ،بیمار و پزشک چگونه تعريف ميشود و در چه ابعاد فرهنگي قابل
تحلیل است .انسانشناسي پزشکي رويکرد پژوهشي بسیار جواني است که به اين مباحث به-
صورتي عمیق ميپردازد .رفتار پزشک در بستر اجتماعي ،رفتار بیماری ،تأثیر بیماری بر بدن،
تأثیر بدن بر بیماری ،چ ارچوب مفهومي بیماری در جامعه ،ديدگاه اجتماعي نسبت به مناسبات
درمان و درمانگری ،از عمده سوژههايي هستند که در انسانشناسي پزشکي مورد بحث قرار مي-
گیرند (هِلمن ،2006 ،۳گینس.)20۱۱ ،4
در اين پژوهش نیز ،بستر مفهومي تحقیق بر پايۀ اين رويکرد شکل گرفته و به دلیل نگاه
ويژۀ آن که از نوعي باستانشناسي به نام باستانشناسي بدن برميآيد ،با مباني نظری و روشي
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باستانشناسي (باستانشناسي گذشتۀ نزديک )۱پیوند يافته است .باستانشناسي بدن رويکرد
پژوهشي است که در کنار نگاه پديدارشناسانه به ما در دستيابي به اهداف اين پژوهش ياری
خواهد رساند .برمبنای اين رويکرد تغییرات بدن عنصری کلیدی در نوع رفتارهاست (گورمن،2
 .)2000در اينجا بدن به مثابۀ يک ابژه از اين منظر قابلیت تحقیق میابد که کیفیت حضورش
خود تعیین کنندۀ رفتارها و تجربههاست .در واقع بدن در مرکز چیزهاست ،ورای همه چیز ،اما
خود بدن چه؟ در اينجا خود بدن هم به مثابۀ يک ابژه-سوژه در بطن تحقیق قرار دارد .بدني که
ميسازد ،بدني که به برسازی جنسیتش دست ميزند ،بدني که به بستری برای به نمايش
گذاشتن عناصر نمادين در جامعه تبديل ميشود ،بدني که مورد خشونت واقع ميشود (بوريک و
راب )200۸ ،۳بدني که ميجنگد و در اينجا بدني که بیمار ميشود .در باستانشناسي بدن عموماً
به بقايای برجای مانده و نشانههای موجود از بدن عاملین غايب پرداخته ميشود ،اما در اينجا به
دلیل گذشتۀ نزديک مورد بحث ،فاعل حاضر و بدن مورد تحقیق بدني زنده است .چه اينکه
باستانشناسي گذشتۀ نزديک از غیبت طوالني سوژۀ تحقیقش بهره نميبرد ،بلکه از تاريخها گذر
کرده و سعي در خوانش مادۀ فرهنگي برساخته شده در بستر فرهنگي انساني ،گاه زنده و پويا و
درک مفاهیم پیچیدۀ در پس آنها دارد (پاپلي و مسعودی.)۱۳۹5 ،

روششناسی
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفي است .چنانکه ميدانیم ،يک پژوهش کیفي با اعداد و
ارقام ،آنگونه که در پژوهشهای کمي معمول است ،سروکار ندارد؛ جامعۀ آماری از قبل تعیین
شده يا تخمینزده شده ای ندارد و الزامي در به حدنصاب رسیدن مشاهده و يا ثبت نمونهها به
صورت کمي برای به دست دادن نتیجه نميبیند؛ بلکه ميخواهد به کشف دوبارۀ پديدهها و
معاني آنها دست يابد .پديدههايي که شايد بارها در مورد آنها شنیده باشیم اما ميخواهیم فهم
تازهای از آن به دست بیاوريم (استرن .)20 :۱۹۸0 ،4در اين راستا ما برای مستندنگاری و درک
کیفي پديدۀ مورد مطالعه روشي چند وجهي شامل مشاهده ،مصاحبه و گفتگو با بیمار و بررسي
مدارک مکتوب و نمودهای مادی بیماری يعني بدن بیمار براساس اسناد تصويری که در جريان
بررسيهای پزشکي تولید شده است ،دست زدهايم.
در راستای جامعۀ پژوهشي و مورد مطالعاتي در پژوهش پیش رو که تنها شامل يک نفر
است ،توضیح اين مسئله اهمیت دارد که رسالت پژوهش کیفي انتقال نتايج به بسترهای مشابه و
تعمیم به کلیت يک جامعه نیست؛ بلکه درک پديدهای ويژه از خالل تجارب متفاوت افرادی است
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که آن را زيستهاند؛ تا از اين رهگذر صدای خاموش کساني باشد که در جامعههای آماری و
ديدگاههای اثباتگرايانه مد نظر قرار نگرفتهاند .برای اين منظور و برای اينکه نتايج حاصله از اين
پژوهش ها ،بتواند به عنوان يک تحقیق علمي کاربرد داشته باشد ،در اين روش تحقیقي
پژوهشگران ميکوشند منابع مختلف و چندگانهای را در باب تعداد اندک نمونهها (گاه حتي يک
نمونه (نگاه کنید به سیلَنت ) )۱۹۹0 ،۱مورد بررسي قرار دهند و نتايج را با دادههای گوناگون
تقويت کنند .دادههايي که در چارچوبهای نظريهای مورد تفسیر قرار ميگیرند و ساختارهای
مفهومي از يک پديده يا مسئله در افرادی خاص ،به جای تأسیس درک عمومي و قابل انتقال در
يک جمعیت بزرگ ميسازند (سوزا )2۱۷ :20۱4 ،2و از اين بابت قابل تعمیم (بهصورت تحلیلي و
نه آماری) هستند که ميتوان در درجۀ اول در بستر نظری نشان داد که چطور پديدۀ ويژۀ مورد
بررسي را ميتوان با استفاده از دادههايي خاص معنابخشي کرد و دوم ،اين معناها را در موقعیت-
های مشابه به عنوان بسترهای نظری فعالیتي مشابه مورد استفاده قرار داد ،به صورتي که نتايجي
نه لزوماً مشابه ،اما در راستای يک مبحث فکری و نظری به دست آيد .به اين ترتیب بايد گفت
در يک پژوهش کیفي هدف ،تعمیم يافتهها از نمونه به جامعۀ بزرگتر و سنجش و اندازهگیری
نیست بلکه دستيابي به درک و فهم عمیق از يک پديدۀ معین است (شنک.)۳4۷ :2006 ،۳
در اين راستا ،پس از برآيند اولیۀ بیماران سرطاني ،سرطانهای دستگاه ادرای که در زمان
شروع فرآيند تحقیق در برنامۀ مداوا قرار گرفتهاند ،يک مورد با آمادگي بیشتر از نظر سطح
آگاهي و دانش عمومي جهت همکاری ،با توجه به راهبرد نمونهگیری هدفمند يا معیارمحور،
انتخاب شده است که با روشهای معمول در پژوهشهای کیفي مورد بررسي قرار گرفت .روش
های بهکار گرفته شده عبارتند از مصاحبۀ باز و ساختارنیافتۀ عمیق ،قبل و پس از اقدامات
درماني پزشکي ،شامل انجام عمل جراحي و مراقبتهای پس از آن برای دستيابي به تجربۀ
بیماری از سوی بیمار ،بازخواني مدارک پزشکي تولید شده در فرآيند تشخیص تا زمان درمان و
پس از آن به مثابۀ مدارک نوشتاری و اسناد مکتوب ،همچنین بررسي شرايط جسماني بدن به
عنوان نمود مادی بیماری و مواد فرهنگي موجود ،از بدن تا ابزار و اشیاء تولید شده يا مورد
استفاده قرار گرفته تحتتأثیر بیماری و در جريان درمان .نوآوری در اين پژوهش به عنوان يک
نمونۀ مطالعاتي در حیطۀ انسانشناسي پزشکي ،تمرکز بر مواد و ماديت بیماری به جای ديدگاه
های روايتمحورانه و ترکیب مواد با دانستههای شفاهي از بیماری به واسطۀ روايات بیمار از
تجربۀ خويش بوده است.
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در اصل ،رويکرد به کار گرفته شده در اينجا و آنچه به ما ياری ميرساند تا به کنکاش در
باب بیماری و بدن دست يابیم ،روشي پديدارشناختي در ترکیب با روشهای موجود در نوعي از
باستانشناسي است که ما آن را باستانشناسي بدني زنده مينامیم .در اصل ،اينجا سوژه از
تجارب خويش برای ما سخن ميگويد ،چرا که اوست که با بدنش دنیا را تجربه ميکند و بیماری
جزئي از بدن تجربهکننده است؛ اما در جايي اين تجربه پاسخ گو نیست ،آنجا که سوژه از وجود
بیماری هنوز آگاه نشده است .در دورۀ اختفای بیماری ،زماني که بیماری در مخفیگاه خود در
حال شکلگیری ،رشد و ماهیت يافتن است ،جايي در تجربۀ انسان بیمار ندارد .در اينجا ما
نیازمند روش و نگاهي هستیم که بتو اند در غیاب تجربه به بدن دست يابد و بیماری را نمايان
کند .در نگاهي کارکردی شايد گفته شود پزشکي با روشهای خود به اين مهم دست مييابد؛ اما
پزشکي در بسیاری از موارد از دستيابي به اين شناخت عاجز است ،چون عليرغم تصور به
شدت بر تجربۀ فرد متکي است .وقتي فرد احساس بیماری ميکند پزشک به وارسي بدن و در
نهايت يافتن بیماری دست ميزند .از سوی ديگر پزشکي علم و يا دانشي شناختي نیست بلکه
خدمتي تجربي است .پیش از آن ما نیازمند نگاهي هستیم که بيواسطه به شناخت بدن و در پي
آن انسان دست بزند.
باستانشناسي در اينجا در واقع کنکاش در ماديت برجای مانده و حاضر از انسان در
گذشتۀ دور يا نزديک به هدف دست يافتن به شناخت تجربههای او و رفتارهاييست که او انجام
داده و در ارتباط با گذشتۀ نزديک در حال انجام است .اين علم تفاوتي اساسي با ديگر وجوه
انسانشناسي دارد که همانا پیگیری در جسمها و شيءها در غیاب روايت تجربههاست .در
باستانشناسي ما مي خواهیم به درکي از مفهوم آن چیزی بپردازيم که تصورات آشنا آن را
دربرگرفته و به دلیل نزديکي و هم زيستي با آن چیز ،امکان شناخت از آن سلب شده ،چرا که
روزمرگي ماهیتش را پنهان کرده است .باستانشناسي در اينجا به معنای تمام و کمال يک نگاه
علمي به ابعاد عیني (ابژکتیو) و جسماني انسان از بدن تا اشیائيست که او تولید کرده ،مصرف
ميکند و دورريز خواهد کرد .در اينجا برای شناخت و بازتعريف بیماری گريزی از کاوش و
کنکاش در بدن نیست ،اما چه کسي ميگويد در حضور فاعل زنده نميتوان از تجربۀ او پرسید،
پس روايت نیز در کنار ماده و متن به ياری ما خواهد آمد.
علت انتخاب تنها يک مورد به عنوان سوژۀ اين پژوهش ،گذشته از مطالعۀ چند منبعي و
چند روشي مورد مطالعاتي و درک عمیق مسئله بر اساس يک سوژه به جای باال بردن تعداد
موارد و به عوض کاهش عمق و محدود ساختن نگاه جستوجوگر به مسئله ،محدوديتهای
موجود در دسترسي به تعداد موارد قابل بررسي نیز بود .چنانکه پس از گذشت يک سال تنها دو
مورد به عنوان افرادی با آمادگي مورد نظر برای شرکت در مصاحبه و بررسي يافت شدند که از
اين دو مورد نیز يک نفر در میانۀ راه تمايلي به ادامۀ کار نداشته و به دلیل نقص مدارک و داده
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های مستندنگاری شده اين نمونه از پژوهش کنار گذاشته شد .علت اين مسئله گذشته از شرايط
موضوع مورد بحث يعني بیماری سرطان با کلیشههای ذهني موجود از آن در جامعه ،وضعیت
بدني موارد قابل بررسي -يعني افراد بیمار با شرايط بدني ويژه در بافت بیمارستان -و عدم
دسترسي آسان به پروندۀ پزشکي افراد در بايگاني بیمارستانها و البته عدم تمايل به گفتگو از
سوی بیماران بود .همینطور اغلب اين بیماران به دلیل بافت اجتماعي روستايي ،سطح تحصیالت
کم و ناآشنايي با پژوهشهای شناختي علوم انساني درکي از ماهیت تحقیقاتي از اين دست
نداشته و حاضر به قرار گرفتن در يک گروه مورد مطالعه نبودند.

یافتههای تحقیق
يافتههای اين پژوهش به وسیلۀ بررسي میداني در قالب مشاهده بدن در بستر بیماری ،گفتگو با
بیمار و بررسي مدارک مکتوب گردآوری شده است؛ روايت سه روز در بیمارستان برای تعريف
داستان زندگي و تجربۀ بیماری و مشاهدۀ برساخته شدن تجربۀ درمان يک بیمار مبتال به
سرطان در بستر بالیني از طريق رفتارها و اقدامات صورت گرفته در اين بستر به همراه اظهارات و
گفتارهای بیمار و همراهان از طريق گفتگو و مشاهدۀ ساختار نیافته و باز و مستندنگاری مدارک
پزشکي.
روز اول ،بدن و داستان زندگی
"من مردی  52سالهام ،کشاورز و اهل روستايي کوچک در  50کیلومتری شهر شیراز .در دورۀ
دبیرستان تحصیل را رها کرده و به کار مشغول شدم .من صاحب دو دختر و يک پسر هستم و
زندگي عادی دارم؛ مانند تمامي اهالي روستا و هم محليها .از لحاظ اقتصادی در سطح راضي
کننده ای هستم با درآمد کافي که از راه کشاورزی به دست ميآورم .عادات ويژهای ندارم که
بخواهم ذکر کنم يا کار ويژهای که انجام داده باشم جز کشیدن سیگار و گهگاه قلیان که در محل
زندگي ما امری عادی و روتین است .پنجاه و دو سال زندگي کردهام و تقريبا همیشه سالم و
سالمت بوده ام .جز سرماخوردگي و مواردی از اين دست ،بیماری خاصي نداشته و ندارم .قبل از
اين هیچ وقت به بیمارستان نیامده بودم .تجربۀ تصادف ،شکستگي ،اتفاقاتي که باعث شود تجربۀ
درد و رنج داشته باشم يا مجبور شوم داروی خاصي مصرف کنم يا کار خاصي (اقدام درماني)
انجام دهم نداشتم .گاهي آزمايش چکاپ انجام ميدادم اما مشکلي نداشتم .به واقع تا االن که در
بیمارستان هستم هیچ تجربۀ بیماری و درد نداشتهام ،جز همان بیماریهای سادۀ سرماخوردگي
که اشاره کردم .بزرگترين کاری که برای بیماری در طول زندگي کردهام (اقدامات درماني)
تزريق پنيسیلین بوده است .در خانواده سابقۀ بیماری زيادی نداريم .جز خواهر بزرگترم که
سرطان معده داشت و بهخاطر اين مريضي فوت نمود .ميتوانم بگويم همان زمان که خواهرم در
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بیمارستان بستری بود تنها زماني بود که من به بیمارستان آمدم تا همراه بیمار باشم و از نزديک
شرايط بیمارستان و بیمار را ببینم.
يک روز بهطور بسیار اتفاقي متوجه برآمدگي جوش مانندی روی پهلوی چپم شدم .مسئلۀ
خاصي نداشتم ،درد يا حال بد يا احساس مريض بودن؛ اما برای اطمینان موقع بیکاری سری به
درمانگاه زدم .پزشک درمانگاه بعد از معاينه گفت که تنها يک جوش پوستي ساده است اما برای
اطمینان بیشتر توصیه کرد تا سونوگرافي از اين ناحیۀ بدنم انجام دهم .در جريان سونوگرافي بود
که متوجه شدم مشکلي در کلیۀ چپم وجود دارد .پزشک بعد از ديدن سونوگرافي دستور داد تا
هرچه سريعتر به متخصص اورولوژی مراجعه کنم .بعد از معاينۀ متخصص و مشاهدۀ جواب
سونوگرافي ،همینطور انجام سيتياسکن و انجام آزمايشات متعدد ،پزشک متخصص وجود توده
در کلیه چپ را تأيید کرده و دستور داد که هرچه سريعتر جراحي کنم.
پیش از تشخیص پزشک و حتي زماني که جوش پوستي و تودۀ چربي را روی بدنم
مشاهده کردم و بعد از آن نیز تا اين لحظه که در بیمارستان برای عمل جراحي بستری شدهام،
هیچ دردی نداشتهام .هیچ احساس بيحالي يا وضعیتي که بتوانم بگويم بیمار شدهام و مريض
هستم ندارم .در مورد علت بیماری اطالعي ندارم اما آنقدر بدون درد هستم که فکر ميکنم شايد
اين يک توده يا تومور نیست بلکه يک چیزی شبیه جوش يا برآمدگي مادرزادیست نه آنچه
دکتر تشخیص داده است".
روز دوم ،بدن و بیماری :سرطان
زماني که سلولهای هرناحیه از بدن به طور غیر طبیعي رشد کرده و سلولهای موجود و طبیعي
را تحتتأثیر خود قرار مي دهند تا جايي که فعالیت پیشین آن ناحیه يا اندام از بدن مختل شود،
سرطان شکل ميگیرد (انجمن سرطان آمريکا .)20۱5 ،۱در اصل بیماری سرطان آن هنگام
شخصیت مييابد که بخشي از بدن را به شکلي ديگر از آنچه که هست درآورد ،در اين صورت از
همان آغاز و پايههای اولیۀ معماری غريب بدن ،سرطان معنا مييابد .نکتۀ اصلي در سرطان
گسترش رشد سلولها و خودمختاری آنها در تکثیر با سرعت باال و عدم پاسخگويي به مکانیزم
مهار کنندۀ رشد است ،تومورها با اولین سلول خودمختار متولد ميشوند (پُنوگوتي 2و همکاران،
 .)۷۹5 :20۱4در اينجا ،سرطان به مثابۀ بیماری مسئلهای است که در تغییرات اجزا و ارگانهای
بدن ميتوان مشاهده کرد .در واقع اينکه سرطان از آغازين سلول تکثیر شده بدون برنامۀ از قبل
تعیین شده توسط بدن در يک جزء از آن بیماری محسوب ميشود يا اينکه در جريان يک فرآيند
به بیماری تبديل ميشو د ،به عملکردهای کلیت بدن و فراتر از آن درک فرد از بدن و زيست
American Cancer Society
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مبتني برآن بازميگردد .متاستاز ،نکتهای کلیدی در مسئلۀ سرطان به مثابۀ يک بیماری است.
متاستاز ،فرآيند پلهپلهای ست که در جريان آن تومورهای سرطاني با هم در يک مجموعه قرار
ميگیرند ،مجموعۀ بدن سرطاني شده .در اصل متاستاز سرطان را تکمیل ميکند و به آن شکل
حقیقي و نهايي ميبخشد (فیدلر.)6۱۳0 :۱۹۹0 ،۱
سرطان سلول کلیه2شايعترين نوع در میان انواع سرطانهای کلیه است .در مراحل اولیه و
حتي گاه در مراحل باالتر اين سرطان نشانههای اختصاصي ويژه نداشته و بدون عالمت است
(سَچدِوا .)20۱۸ ،عليرغم اين مسئله ،يعني پیش آگاهي ضعیف آن ،اين نوع از سرطان کلیه
توانايي قابلتوجهي در گسترش و متاستاز به اندامهای جانبي داشته و در صورت عدم تشخیص
در مراحل اولیه ،درماني مشکل دارد (هووگ ۳و همکاران .)5۱۷ :20۱۸ ،در اينجا نمونۀ مورد
مطالعه مردیست که بدون هیچ درد يا نشانهای از بیماری و بهطور اتفاقي به واسطۀ بررسيهای
پزشکي بدن و نه تجربۀ ادراکي از طريق حضور بیمارگونه در زندگي ،متوجه وجود تودهای
سرطاني در جسم خويش شده است .تودۀ سرطاني در کلیۀ چپ قرار داشته و در مراحل اولیه
شناسايي شده است (شکل .)۱
شکل  .۱تصاوير سيتياسکن بیمار (موقعیت و وضعیت تومور در کلیۀ سمت چپ قابل مشاهده
است) ،منبع :پروندۀ پزشکي بیمار در بیمارستان تحت معالجه.

مدارک پزشکي بیمار نشان دهندۀ وجود تومور با احتمال RCCبه ابعاد  46در  44میلي-
متری در کلیۀ چپ است (شکل  .)2فرآيند شناسايي تومور تا تشخیص نهايي و قطعي سه ماه به
طول انجامیده است .اگرچه در تجربۀ روزمرۀ بیمار درد ،ناتواني و تحلیل بدن وجود ندارد ،اما
تشخیص بیماری به لطف واکاوی فیزيکي بدن بسیار سريع و به موقع صورت گرفته است .چنانکه
بیان شد ،بیمار بسیار اتفاقي و بدون هیچ عارضۀ قابل مشاهده يا تجربۀ قابل اعتنايي از بیماری
خويش برای بررسي وضعیتي ساده در پهلوی خود (برآمدگي چربي يا جوش پوستي) به پزشک
1.
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عمومي مراجعه و در جريان سونوگرافي به وجود تومور کلیه پي برده است .از نظر پزشکي جوش
پوستي به بیماری وی ارتباطي نداشته و پديدهای عادی و ساده بوده است .سرطان در مراحل
اولیه رشد بوده و باوجود شکلگیری تومور و بافت غیرطبیعي در بخشي از جسم بیمار ،وضعیت
کنوني بدن بر اساس روايت بیمار از خويش ،کامال مطلوب ،بدون هیچ گونه مشکل قابل توجه،
درد ،ناتواني و غیره است.
شکل  .2اسناد و مدارک پزشکي(گزارش سيتياسکن و سونوگرافي) بیمار :مدارک بررسي پیشرفتۀ
بدن با استفاده از روشهای پزشکي ،منبع :پروندۀ پزشکي بیمار در بیمارستان تحت معالجه.

روز سوم ،بدن ،درد و تجربۀ بیماری
روز پس از عمل جراحي است .بیمار به شدت درد دارد و با پهلوی شکافته و بخیه شده و درد
ناشي از باز شدن بدن و قطع و برداشت بخشي از آن ،در حال کسب تجربۀ اولین روز بیماری،
اين بیماری خاص يعني سرطان است؛ اولین روز بیماری در زندگي .درد تجربۀ غیرقابل بیان
زندگي است .در بیماری اما درد ،تجربهای ذهني (سوبژکتیو) از تغییرات عیني (ابژکتیو) بدن
است ،امر قابل بیان در باب عینیت ناپیدا .در اينجا مسئلهای قابل بیان وجود دارد ،درد پیش از
بیماری سربرنميآورد ،آنهنگام که درد رخ مينمايد ،بیماری حضور عیني خويش را شکل داده
است .بیمار جراحي شده و رهايي يافته از اندام سرطاني شده ،در باب احواالت خود در روز پس از
جراحي بیان ميکند:
"احساس ميکنم درد در همۀ وجودم پیچیده است.من تاکنون چنین دردی را تجربه
نکردهام .قبل از اينکه جراحي کنم حتي آن وقت که آزمايشها نشان ميدادند که من بیمار
هستم ،هیچ دردی نداشتم .به من ميگويند بايد تحمل کنم چون اين درد جراحي است .اما من
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که هیچ درد و ناراحتي نداشتم ،کاش جراحي نکرده بودم ،کاش برای برداشتن کلیه رضايت
نميدادم".
درد نمايندۀ منحصر به فرد بیماری است ،در بعد ديگر اما ،درد نتیجۀ رفتاری است که در
جريان بیماری بدن را مورد حمله قرار ميدهد ،رفتار پزشکي .چنانکه سانتاگ هم در باب درمان
بیماری سرطان بیان ميکند" ،درمان ،رنگ و بويي نظامي دارد" هجومي عمیق به بیماری
تاجايي که بخشهای بيطرف بدن نیز از آسیب در امان نميماند ،آسیبي که در حفظ جان بیمار
موثر است (سونتاگ .)66 :۱۹۷۸ ،۱رفتارهای درماني بیماری ،در اصل جدال بین بیماری و
پزشک در میدان بدن است .بیماری مهلکي در ذهنیت اجتماع به نام سرطان که بدن را به يک
نابدن يا"ناخود" تبديل و در صورت گسترش ،از بدن جسمیتي ناشناخته و بیگانه ميسازد
(همان .)6۷ :از اين روست که بايد با تمام قوا به جدال با سلولهای نافرمان و به اصطالح
"بدوی" رفت که دائم در حال تکثیرند و بدن را به هرج و مرج کشاندهاند .در اين میان از درد،
درد پزشکي ،گريزی نیست .قرباني جدال پزشکي و بیماری در اصل بدني است که میزبان
سرطان شده و حیاتش در حال تغییر است.
"درد ،دردهای موقت هرچند عمیق که بیمار در بستر بیماری تجربه ميکند ،بهتر از انتشار
سلولهای سرطاني ،متاستاز و در نهايت مرگ بدن است" (گفتگو با پزشک معالج) .تعیین بهتر
بودن و بخشیدن حق تشخیص متعالي تماماً به ديگری و تبديل بدن به میدان جنگ میان
بیماری و کساني که خواهان ريشه کن کردن عناصر بیگانه ،نامنظم و سرکش هستند ،مسئلهای
ست که در پزشکي بالیني مطرح است.
از منظر پزشکي ،بیماری صرفاً با درد ،ناتواني و ناخوشي مترادف نیست و به عکس نیز
ناخوشي و درد الزاماً بیماری قلمداد نميشود؛ بلکه هرنوع ناهنجاری و ترکیب غیرطبیعي هرچند
کوچک و مقطعي در گسترۀ فیزيولوژيکي بدن (يو و محد نور )۱۱6-۱۱5 :20۱4 ،2خواه همراه با
درد و ناخوشي باشد يا بدون درد ،بیماری قلمداد ميشود و بنا به تشخیص و تعیین نوع بیماری
با اختالل در نظم و هويت و در نهايت مرگ يا محدود ساختن آن بدن مورد درمان قرار گرفته يا
با رهاسازیاش بیماری اجازۀ حیات مييابد .در پزشکي بالیني ،با شکافته شدن بدن ،بیماری
رؤيتپذير و درد در کالبد حیات جسمیّت مييابد .امر پزشکي از ذهنیت بیمار فراتر رفته و به
درون بدن رسوخ ميکند .برای دست يابي به تعیین نوع و ماهیت بیماری بايد از سطح به درون
بدن رسوخ کرد ،از ديدنيها به ناديدنيها ،از اين روست که پزشکي تمام و کمال حق تعیین
ماهیت ،اصالح بدن بیمار و زدودن درد پنهان را در حیطۀ اختیار و آگاهي خويش محدود مي-
کند .برخالف پزشکي ،از منظر انسانشناسي اما ،بیماری ناتواني به همراه درد و تجربۀ ناخوشي
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در زندگي است .در اين ديدگاه ،بیماری در اصل پیش از هرچیز و در قدم اولیه ،حتي پیش از
شناختِ تخصصي پزشکي ،در تجربۀ بدن زندگي شده ،بروز يافته و احساس ميشود (تمبز،۱
.)20۱ :۱۹۸۸
"ميگويند من به نوعي از سرطان مبتال شدهام .توموری در کلیهام .اما من شنیدهام کساني
که مبتال به سرطان هستند ،درد شديدی دارند .آنقدر شديد که توانايي تحملش گاه غیرممکن
است .اما من هیچ دردی ندارم .هیچ احساس بدی .بخاطر همین فکر ميکند شايد واقعا چیزی
که در کلیۀ من است غده يا تومور نیست ،فقط يک مسئلۀ مادرزادی ساده است نه سرطان".
تصور درد ،ضعف و ناخوشي به عنوان مقدمات يا همراه همیشگي بیماری ،تصوری ذهني از
بیماری است که در بافت فرهنگي و تجربۀ تنانۀ زندگي ساخته و پرداخته شده است .انتظار درد
شديد برای سرطان ،در اصل همان شدت و شور استعاری است که جامعه به بیماری ويژه شدهای
چون سرطان ميبخشد .در حالي که سرطان هم نوعي از بیماریست ،صرفاً يک بیماری
(سونتاگ.)۷2 :۱۹۷۸ ،
فراتر از استعارهها ،تصورات ذهني (سوبژکتیو) و ادراک بدن زندگي شده ،برای درک
بیماری بايد به ابژهها و نشانههای مادی آن دست يافت؛ بدون ابعاد عیني (ابژکتیو) ،بیماری معنا
نخواهد داشت .از اين روست که پزشکي مدرن با عبور از سطوح ظاهری به عمق بدن و مکان
بیماری راه پیدا کرده و از بیماری معنايي واقعي ميسازد .در اينجا ناخوشي و احساسات" بد" در
فرد ،بدون وجود ماديت قابل ارجاع ،بیماری نیست .از سوی ديگر ،اگر فرد فاقد عالئم بالیني
بیماری نباشد درحالي که در کندوکاو پزشکي وجود فکتها و ابژههای بیماری مسلم شود،
بیماری در بافت فرهنگي و اجتماع غیر متخصص معني نداشته و ماهیت نمييابد.
چنانکه گفته شد ،در يک سو پزشکي بیماری را نوعي بينظمي و اختالل در بدن زيستي
ميداند و در سويي جامعه و نگاه انسانشناختي فرهنگي بیماری را نوعي تجربۀ ناخوشايند در
زندگي زيسته قلمداد ميکند .برای اولي بیماری به واقعیتهای عیني (ابژکتیو) نیازمند است تا
ماهیت يابد و برای دومي بیماری به تجارب ذهني و اجتماعي شخص بیمار وابسته است .گويي
بدن نظمي دارد که با بیماری به بينظمي کشیده شده و هرج و مرج دنیای دروني منجر به
ناخوشايند شدن زندگي ميشود .اينها مفاهیمي هستند که بیماری را از دو منظر عمده شکل
دادهاند .اما اگر در اين میان نمونهای موجود باشد که فاقد ابعاد ذهني (سوبژکتیو) و تجربۀ زيستۀ
ناخوشايند باشد و از سويي چنان پنهان باشد که جز به کشف اتفاقي حین کندوکاوهای دروني و
اليههای پنهان بدن شناخته نشود چه؟ آن هنگام بیماری چگونه ماهیت مييابد؟
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بدن ،ذهن و بیماری
در برخي بیماریها چون دستهای از سرطانها و در اينجا نوعي از سرطانهای دستگاه ادراری
(مورد مطالعاتي ما) به دلیل درگیر شدن اليههای پنهان در بیماری ،ابعاد ناپیدايي که تجارب
زندگي و تعامل با جهان ملموسات حضور مستقیم ندارد ،ارتباط ابعاد عیني (ابژکتیو) و ذهني
(سوبژکتیو) بیماری در مراحل اولیه قطع ميشود و رابطهای میان بدن بیمار (عضو بیمار) و تعامل
با جهان صورت نميگیرد .آنگونه که بیماری در انسانشناسي پزشکي گاه محدوديت و ناتواني
در عمل ،احساس درد و رنج و کسب تجارب متفاوت در تعامل با جهان از طريق بدن بیمار
خوانده شده است.
اينجا بیماری اگرچه حضور تمام و کمال دارد ،اما در تجربۀ فرد حضور ذهني (سوبژکتیو)
ندارد .بیماری ماهیت دارد ،در عضو بیمار حیات عیني دارد و شخصیت مييابد؛ اما در ذهنیت
فرد ،در بعد تجربۀ زندگي ،ناپیدا و نامشخص است .اين مسئله البته به تصورات و استعارههای
اجتماعي از بیماری بازميگردد .در يک جامعه بیماری مساوی با ناتواني و درد و رنج يا برهم
خوردن هنجارهای زندگي روزمره است .در واقع زماني بیماری موجوديت مييابد که منجر به
برهم زدن نظم چه در بدن فرد و چه زندگي روزمره و چه جامعه به صورتي ملموس و قابل
اندازهگیری شود .آنجاست که بیماری عنوان مييابد و اسم و شناسنامهای پزشکي کسب ميکند.
اما برخي بیماریها دورهای فاقد عالئم بالیني و مشخص کنندۀ ناخوشي ،مرض و در نهايت
بیماری دارند ،دورهای که در آن بیماری به صورتي مخفي و ناپیدا در اجزاء بدن نه تنها
موجوديت مييابد که بر گسترۀ حضور خويش ميافزايد .بیماری در اين برهه که در ذهنیت فرد،
تعاملش با جهان و تواناييهايش خللي وارد نميکند و حضوری قابل لمس ندارد ،بیماریست در
حالي که فرد و بافتي که در آن ميزيد ،به واسطۀ غیرقابل لمس بودنش وجود آن را انکار کرده و
در نظر نميگیرد .اينجاست که ابعاد عیني (ابژکتیو) بیماری و ماديت آن با حضور فعال پزشکي
نمايان ميشود .شما ممکن است به سرطان کلیه مبتال باشید حتي اگر دردی در اندام خود
احساس نکنید يا در دف ع ادرار مشکلي نداشته و به تجربهای متفاوت دست نیافته باشید .اين
مصداق بارز فردی ست که با وجود تومور در کلیه و تا يک روز قبل از جراحي هنوز باور نداشت
که بیمار است.
"از نظر شما بیماری چیست؟ چرا ما بیمار ميشويم؟ از کجا بیماری به سراغ ما ميآيد؟
نمیدانم ،فکر ميکنم بیماری در واقع همان درد و رنج جسم ماست .ميگويند بیماری را خداميدهد ،شايد در ازای کارهای بد ما يا آزمايش الهي".
پذيرش مسئولیت در باب چرايي بیماری و چیستي آن برای تعريف علل و عواملي که
منجر به وضعیت متفاوت بدن در برهه ای از زندگي شده است ،در زماني که بیماری ،بزرگ،
ناشناخته و بدون علل مشخص باشد ،متوجه فرد و اعمال اوست .بخشیدن وجه کیفری و گناه
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آلود به بیماری ،در مقابل نعمت سالمتي ،کوشش برای توضیح فرهنگي و اجتماعي علت بیماری
و " قرباني" شدن توسط سرطان به مثابۀ شاقترين نوع درد و محکومکنندهترين وضعیت بدني و
تنبیه شگرف الهيست .استعارۀ اجتماعي برآن است تا در اينجا از بیمار يک موجوديت جديد
بسازد ،چیزی همانند اندام سرطانيشده که با قبل تفاوت دارد ،بدن بیمار ديگر بدن انسان
استاندارد نیست .يک بیمار سرطاني يا قرباني است يا گناهکار مستحق مجازات (سونتاگ:۱۹۷۸ ،
 .)5۸-5۷در اين دو وضعیت ،بدن که استانداردهای خويش را از دست داده است ،يا به عنوان
گناهکار به گذراندن دوران محکومیت درد رنج خويش مشغول شده و مرگ پايان راه اوست يا با
سرکوب و رنج مبارزه مي کند و به قهرماني که از جنگ با بیماری بازگشته است مبدل ميشود،
در هر دو صورت بدن دستخوش تغییر قرار گرفته و بازتعريف ميشود.
بیماری عواقب گناه و جرم نیست ،چه بسیار افرادی که به زعم خويش و اجتماعي که در
آن ميزيند گناهي مرتکب نشده اما بیماری زندگیشان را درگیر کرده است.از سويي بیماری الزاماً
نتیجۀ رفتار نامناسب ،زيست نادرست و رفتار ناهنجار نیست ،چه بسیار زيست سالمتواری که
در میانۀ راه با بیماری متوقف شده يا رنگ ديگری به خود گرفته است.
"تاکنون از پزشک تان در مورد علت بیماری و اينکه چرا به سرطان کلیه مبتال شدهايد،
سؤال کردهايد؟ بله ،گفتند دقیقا مشخص نیست( .با لبخند) گفتند شانس است ،يکي مبتال مي
شود ،يکي نه".
نه اينکه به واقع حضور بیماری (سرطان در اينجا) حضوری شانسي و اتفاقي باشد ،چراکه
بدن با هر روز زندگي میان دو بُعد سالمتي و بیماری به يک اندازه تقسیم ميشود و به دلیل
روبهرو بودن با حضو همیشگي مرگ بهطور طبیعي بیمار ميشود؛ اما "شانس" در اينجا به
ماهیت بیماری اشاره دارد .آمادگي ژنتیکي به همراه محیط و تجارب انسانها و رفتارهای تشديد
کننده و باالبرندۀ شانس حضور بیماری ،تعريفيست که باس و پالمین برای تحقق ويژگي مرضي
(روحي و غیر آن) يا غیر مرضي در انسان مطرح کردهاند (شولدز و شولدز .)2۹۸ :2005 ،۱اما در
اينجا بايد به اين تعريف وجه ديگری نیز اضافه کرد :بدن رو به مرگ .مرگ در اينجا به مثابۀ
نیستي و پايان بدن نیست ،بلکه به منزلۀ امتداد حضور يک بدن در دنیای زندگي است .مرگ
طبیعيترين و قطعيترين سرنوشت بدنهاييست که ميزيند ،از اين رو بیماری وضعیت طبیعي
بدني است که رو به سوی مرگ است .اينجاست که بیماری توانايي مييابد ،در بدن فرد،
جسمیت يافته و قابلیت خوانش پیدا کند ( فوکو.)244-24۳ :200۳ ،
«از منظر مرگ ،بیماری سرزمیني دارد ،قلمرويي قابل نشان ،مکاني زيرزمیني ،اما امن و
محکم که خويشاوندیها و پیامدهای بیماری در آن شکل ميگیرند .برخالف انتظار در شکلي
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متناقض با نگاه به جسد ،شاهد زندگي بیماری خواهیم بود .اين زندگي ديگر آن همدردیهای
کهن يا قوانین ترکیب عوارض و پیچیده شدن بیماری نیست ،بلکه نقشها و قوانین خاص خود را
دارد» ( فوکو.)۱۸۳ :200۳ ،
بیماری با مرگ در جسمیت انسان برای همیشه باقي ميماند ،جسدی بدون زندگي که
نميکوشد برای سالمتي ،اندامهای خويش را از بدن بیرون بکشد و بیماری را ريشه کن کند .بدن
مرده سرزمین بیماریست .بدني که امکان حضور مرگ به عنوان يک قطعیت را فراهم ميکند.
اما ،وقتي انسان و بدنش بمیرد ،از بیماری چه ميماند؟ پاسخ اين سؤال امروز در دستان
باستانشناسي است که بر گذشتۀ بدن احاطه دارد .او گوری از سالیان دور را شکافته ،خاک گور
را وارسي کرده و در حوالي دندۀ انتهايي اسکلت مدفون ،سنگي کلسیمي مييابد که در بدن مرده
و پوسیدۀ صاحب گور جاخوش کرده و به روزگاران بیماری خاموش و دردهای مقطعي هنگام
تکانهای سنگ در کلیۀ او بازميگردد (موريس و رودرز .)۱۹۸۹ ،۱اينجا بیماری حضور تاريخي و
همیشگي خويش را در بدن بيجان نشان ميدهد .در اينجا به نمونۀ ديگری از ماديت تاريخي
بیماری ميپردازيم .نمونهای که نشانگر حضور بیماری پس از مرگ در بستر بدن است .در جريان
حفاری گور شمارۀ  ۱۸۸در گورستان الخیدای 2در سودان ،سه سنگ تخممرغي شکل در ناحیۀ
لگن اسکلت که مردی میان سال مربوط به اواخر پليايستون و اوايل هولوسن ،دورۀ پری
مزولیتیک بود يافت شد (تصوير شمارۀ  6و  .)۷پس از بررسيهای فیزيکي و آزمايشگاهي،
مشخص شد اين سنگها با ترکیبات هیدروکسي آپاتیت همراه با آثار باکتريايي که نشان دهندۀ
وضعیت عفوني بود ،در اصل سنگهای پروستات بوده که موجب پروسههای متعدد عفونت در
فرد همراه با بزرگ شدن پروستات و مشکالت ناشي از آن ميشده است (يوسای ۳و همکاران،
.)20۱۷
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شکل  .۳تصاويری از موقعیت سنگ در ناحیۀ پروستات .گور شمارۀ  ۱۸۸در گورستان الخیدای ،منبع:
يوسای و همکاران.2 :20۱۷ ،

اگرچه  ۹۹درصد پروستاتهای برداشته شده در جريان سرطان پروستات حاوی سنگ نیز
هستند (دسمُبز۱و همکاران )۱ :20۱2 ،اما به طور قطع نميتوان گفت فرد  ۱۸۸در گورستان
الخیدای نیز مبتال به سرطان پروستات بوده است .سنگ پروستات اگرچه ارتباط مستقیمي با
سرطان ندارد اما ،نوعي بیماری در مردان بالغ است که در بیشتر موارد فاقد درد بوده و از چند
میليمتر تجاوز نميکند ،اما در اينجا با وجود اندازۀ اين سنگ به احتمال صاحب گور شمارۀ ۱۸۸
عالوه بر حضور بیماری با موجوديت عیني (ابژکتیو) خود در بدنش ،احساسات و ابعاد ذهني
(سوبژکتیو) از بیماری را تجربه کرده ،چه اينکه پوششهای باکتريايي سنگ نشان دهندۀ دوره-
های طوالني عفونت و التهاب پروستات است (يوسای و همکاران .)۹ :20۱۷ ،در اينجا بیماری نه
تنها حضور دارد که در تجربۀ فرد نمايان شده و در نهايت با تحتتأثیر قرار دادن بدن ،منجر به
زندگي همراه با رنج و مرگ احتمالي وی شده است (همان) .آنچه در اين گور پیش روی ماست،
بقايای بدني است که با مرگ دگرگون شده ،اما بیماری با نشانههای مادی خود همچنان پابرجا
به چشم ميخورد ،اينجا بیماری از مرگ حیات ميگیرد.

نتیجهگیری
بیماری در اصل اقلیتي ناهمگون در اکثريت همگون بدن تلقي ميشود که تا مرحلۀ حضور عیني،
وجودش قابل درک و شناخت نیست .اين بخش نامنظم که تلقي حضور غیرمتعارفش نه تنها در
پزشکي که در انسان شناسي و از منظر اجتماعي مبنای تعاريف مختلف از بیماری و به وجود
. Dessomz

1

بدن و ماديت بیماری :باستانشناسي يک تجربۀ۱6۳ ...

آمدن رفتارهايي برای درمان و از بین بردن بیماری و تبديل بدن بیمار به بدن سالم شده است،
شناخت و درک بیماری را مختل ساخته است .علت عمدۀ اين مسئله تقابل بیماری و سالمتي و
مترادف دانستن بیماری با ناخوشي ،اختالل در زندگي و حالِ دگرگون شده است .در اينجا با
بررسي بدن يک بیمار سرطاني و مدارک پزشکي او ،نوعي از مواجه با بیماری نمايان شد که به
تعريف ماهیت بیماری کمک ميکند .در اين بدن بیماری ناخوشي ،اختالل و برهم خوردن حال و
زندگي سالمت وار نیست ،بلکه بیماری تالش متفاوت اندامي از بدن برای نوعي ديگر از حیات
است ،حیاتي که حیات بدن نیست ،بلکه حیات بیماری است .در اينجا خودِ مختل شده و بدن
رنجور از معادلۀ بدن و بیماریِ مساوی با فقدان سالمتي حذف شده و با رويکرد شخصي بیمار و
بافت اجتماعي که در آن زيسته ،رنج نه از بیماری که از تسلط پزشکي بر بدن شکل گرفته است.
اينجا معنای بیماری به خوبي مشخص ميشود ،بیماری رنج ،درد و فقدان اندام يا تروما نیست،
بیماری حضور حیاتي متفاوت است که بدن خود به آن زندگي ميبخشد ،حتي اگر عاملي بیروني
مولد بیماری باشد ،بازهم اين خود بدن است که آن را شکل ميدهد .بررسيها نشان داد بیماری
الزاما در تجربۀ فرد حضور ندارد ،پس مبنای شناخت بیماری تنها تجربه و درک بیمار از بیماری
نیست .از اين رو انسانشناسي پزشکي نميتواند برای ارائۀ تصويری از بیماری تنها بر تجربۀ فرد
متکي باشد .در اين زمینه علم پزشکي به دلیل ماهیت تجربي خود با بررسي ابعاد عیني
(ابژکتیو) بیماری کمک شاياني به شناخت و درک بیماری نموده است .گذر از سطوح ديدنيها و
دستيابي به اعماق ناديدنيها با روشهای متعدد از جمله سونوگرافي و سيتياسکن در اينجا
منجر شده است تا بیماری در بستر بدن عیان شود .با عیان شدن بیماری مداخالت پزشکي آغاز
ميشود .رفتار پزشکي براساس تجربۀ فرد مورد بررسي گاه منجر به ايجاد ناخوشي و حال بد مي-
شود .رفتار پزشکي در برخورد با بیماری ،رفتاری سرکوب کننده ،منزوی کننده و از بین برنده
است .حیات بیماری در بدن بستری شده در بیمارستان در تقابل با امر پزشکي مختل شده و اين
اختالل به معنای سالمتي حقیقي نیست ،چه اينکه بدن با بیماری به سمتي سوق مييابد که
شکلي از حیات دگرگون شده را تجربه کند که در اينجا پزشکي اين امر را مختل مينمايد .در
پايان اينکه از بین بردن اندام حیات يافته در امر پزشکي به مثابۀ از بین رفتن تام و کمال بیماری
نیست ،بلکه بیماری حضور همیشگي و عیني (ابژکتیو) خود را حتي در بدني که سرطان موجب
برداشتن يک اندام (در اينجا کلیۀ بیمار) شده است ،با فقدان اين اندام نشان داده و تثبیت مي-
کند.

سپاسگزاری
نويسندگان از کارکنان بیمارستان نمازی شیراز بهويژه سرپرستاران و مسئوالن بخش
يوروآنکولوژی به دلیل همکاری در گردآوری اطالعات اعم از مصاحبه و گفتگوی باز چندين
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