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رابرت گاردنر ،انسان شناس ،در میان قبیله ای بدوی

چندسالی است که به بهانه بزرگداشت «ابوریحان محمدبن احمد بیرونی» دانشمند و
مناسبت روز
مردم
نگارش باورهای
چیزدان ایرانیکهبیشتربهواسطهتالشوتحقیقاتشدرمطالعهو
همه
ِ
ِ
ِ
کشورهای گوناگون دنیا بهخصوص هند ،به عنوان یک «مردمشناس» شناخته میشود،
 13شهریورماه در تقویم ملی کشورمان ،روز «مردمشناسی» نام گرفته .مردمشناسی یک
رشته مهم از شاخه علومانسانی است که همانطور که از نامش پیداست ،با ذرهبین گرفتن روی زندگی آدمها ،به
مطالعهفرهنگ،باورها،خلقوخووآدابورسـومآنهامیپردازد.شناختانسانهاوبهتبعآنشناخترفتارها،
نیازها و سلیقههای آن ها در جایجای دنیا یکی از هیجانانگیزترین تجربههایی است که بدون اغراق خیلیها
به آن عالقهمندند .تاریخچه رسمی انسانشناسی در دنیا به دهههای پنجاه و شصت قرن نوزدهم میالدی
برمیگردد ،اما تاریخچه حقیقی شکل گرفتن دانش انسانشناسی نمیتواند محصور به این زمان باشد و به
قرن چهار و پنج هجری ،زمانی که «ابوریحان بیرونی» تصمیم گرفت تجربیات سفرهایش به نقاط مختلف دنیا
را به رشته تحریر درآورد برمیگردد؛ اما نه از جنس خاطرات معمولی و شخصی سفر ،بلکه یادداشتهایی بر
مردمهرمنطقهکهدرکناربهرهمندیازروشهایعلمیبرایتحلیل
مبنایمشاهداتدقیقشازسبکزندگی
ِ
این اطالعات ،او را به پدر علم «مردمشناسی» تبدیل کرد .پرونده امروز زندگیسالم ،قرار است به همین بهانه،
قدمی باشد برای آشنایی مختصر با دانش «مردمشناسی» ،نگاهی داشته باشد به مهمترین اثر ابوریحانبیرونی
در همین بــاره و در نهایت ،نگاهی بیندازد به عجیبترین فرهنگهای انسانی در گوشه و کنار دنیا.

درباره پیشینه و کاربرد «مردمشناسی» بیشتر بدانیـم

آشنایی با مهمترین کتاب مردمشناسانه «ابـوریحان بیرونی»

مالُلهنــد؛ الیههای عمیق زندگی مردم هند

رشتهای خاص ،هیجانانگیز وگاهیترسناک
کردن تجربههای انسان از گذشته تاکنون ،از دور تا نزدیک است .مردم شناس،
مردم شناسی ،تجربه
ِ
در کمین زندگی است تا کوچک ترین تحرک آن را زیر نظر داشته باشد و از طریق ثبت آن ،به فرصتی
برای شناخت ابعاد تاز ه زندگی آد مها دست یابد .در ادامه «نسرین شعبا نزاده» پژوهشگر و
دانشآموخته رشته مردمشناسی که از قضا به شدت شیفته رشته تحصیلیاش است ،در گفتوگو
با زندگیسالم ،ما را با این رشته ،پیشینه و کاربردهایش َآشنا میکند .صحبت های ایشان را بخوانید:
ایران،پیشتازدررشتهمردمشناسی

ظاهر رشته مردم شناسی این است که این رشته در قرن نوزدهم
از غرب گرفته شده است اما اگر تاریخ و رویدادهایش را با دقت
بیشتری رصد کنیم ،متوجه میشویم خیلی پیشتر ،در قرن
چهارم و پنجم هجری ،دانشمندی زندگی میکرده که جدای از
موفقیتهایشدرعلوممختلف،دررشتهمردمشناسیهمسرآمد
بوده و در این زمینه ،آثار ماندگار و دقیقی از خود به جا گذاشته

است« .ابوریحان بیرونی» که در دوره حیاتش با شورشهای
داخلی زیــادی مواجه بود ،به هندوستان عزیمت میکند و به
عنوانیکنویسندهبیطرفدرکتابیبهنام«ما ُللهند»بهنگارش
باورهای مردم این کشور و در ادامــه ،کشورهای گوناگون می
پــردازد .این کتاب اصال شبیه سفرنامههایی نیست که در آن
زمان بر اساس درک و شهودشان مینوشتند و بیرونی خیلی

رفتارهایشگفتانگیز
مرجان دهقان

خب ،حاال که تا حد زیادی با رشته مردمشناسی آشنا شدید
حتما متوجه شدید بیشتر اطالعات مهم و جذابی که از نحوه
زندگیآدمها،ازبشراولیهتاامروز،درگوشهگوشهدنیادردست
است،حاصلمطالعهوپژوهشمردمشناسهاست.بهخصوص
ِ
اطالعات بکر و دست اول از سبکزندگی گروهها و قبایلی
که کمتر کسی را به جمعشان راه میدهند .اطالعات جالب
از فرهنگ و رسومی که بهرغم عجیب و نامتعارف بودنشان،
همچنان وجود دارند و آشنایی با آنها خالی از لطف نیست.

تعریفسادهمردمشناسیوکاربردهایش

به تعبیر ســاده دانــش مــردم شناسی که انسان شناسی هم
معنی با انسان ها بودن ،با انسان ها تجربه
خوانده میشود به
ِ
کــردن ،با انسان ها اندیشیدن و دربــاره آن ها نوشتن است.
رشتهای خاص ،هیجان انگیز ،حیرت انگیز ،لذت بخش و البته
گاهی ترسناک و دلهره آور .انسان شناسی نزدیک شدن به
دیگری است ،بررسی همه آن چیزی که در زندگی آدمها اتفاق
میافتد و بیتفاوت از کنارش عبور میشود .انسان شناس
کارش توجه به آداب و سنن ،دین و مذهب ،خورد و خوراک،
خلق و خو ،باورها ،عقاید و سالیق و ریزترین بخشهای زندگی
آدمهاست .رشتهای که بیشتر شبیه راه رفتن روی تیغه شمشیر
است! از دادههای این رشته ،هم میتوان استفاده صحیح کرد؛
قتر جامعه آشنا
مثال کمک کرد سیاستمداران با نیازهای دقی 
شوند تا بتوانند کمکدهنده باشند و هم میتواند خطرناک
باشد مثل کشورهای استعمارگر که با استفاده از این دادهها،
مردم کشورهای دیگر را مستعمره خود میکنند .در حقیقت
مردمشناسی یعنی بررسی دقیق و خیلی جزئی همه ابعاد

زندگی در میان مردهها

نام قبیله :توراجا
منطقه جغرافیایی« :سوالوسی جنوبی» در اندونزی
در«توراجا»آیینویژهایبرایدرگذشتگاناجرامیشود.دراینقبیله
با مردگان مانند یک فرد زنده رفتار می شود .توراجایی ها لباس تن
مردگان خود می کنند و به آن ها غذا و نوشیدنی می دهند .آن ها حتی
پس از دفن مردگان ،تصور می کنند آن شخص نمرده است و تنها از
بیماریرنجمیبرد؛بههمیندلیلهرازگاهیاجسادراازخاکبیرون
می آورند و نظافت شان می کنند .در توراجا وقتی شخصی می میرد
اعضای خانواده باید مراسم ویژه ای را برای او اجرا کنند .این مراسم
هزینهباالییداردوافرادقبیلهبرایتامینمخارجآنهمهعمرسختکار
میکنندتابتوانندبرایمرگشانپولپساندازکنند.زندگیبامردگان
دراینقبیلهیکعملطبیعیاستکهازکودکیآنراآموختهاند.

زیستی ،روانی و شناختی انسانها که عمدتا توسط روشهای
تجربی مشاهده و مصاحبه به دست میآید.
مردمشناسی؛یکدانشجامعوگسترده

هرجامطالعهدربارهانسانبهصورتیعمومیوکلیوهمهجانبه
است ،اصطالح «آنتروپولوژی» ،و هرجا به صورت منطقهای،
محدود و مربوط به یک زمینه است ،اصطالح «اتنولوژی» به کار
میرود.امروزهدردانشگاههایآمریکایشمالیانسانشناسی
به عنوان علمی چهار شاخه شناخته میشود :انسانشناسی
فرهنگی ،انسانشناسی زیستی (یا انسانشناسی کالبدی)،
انسانشناسیزبان(یازبانشناسی)،باستانشناسی.
مردم شناسی در حقیقت دانشی بین رشتهای و جامع درباره
انسانهاستکههربخشآنجذابیتهایخودشرادارد؛مثال
درمردمشناسیزیستی،بیشترسعیدرمقایسهانسانهای
فعلیباانسانهایاولیهاستکهشاملاستخوانبندی،
جمجمه ،ژنتیک و  ...است و تغییرات فیزیکی را بررسی
میکند تا دربــاره تکامل جسمانی انسان به
نظریات دقیقتری دســت پیدا کند.
یا مثال انسانشناختی باستانی،
سفرنامهها و وقایع تاریخی را
بررسیمیکند.بههمیندلیل
سفرنامههای بیطرفانه مثل
سفرنامه «بــرادران امیدوار»
کــه هــمــراه بــا ثبت تصاویر
اســـت ،جــذابــیــت ویـــژهای
بـــــرای عــاقــه مـــنـــدان به
مردمشناسیدارد.

مسابقه انتخاب زیباترین مرد!
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پی مرگ عزیز
خودآزاری در ِ

نام قبیله :وودابی
منطقه جغرافیایی :شمال نیجریه در آفریقا
قبیله های آفریقایی آداب و رســوم خاصی در زمینه های
مختلفدارند.یکیازآنهابرگزاریجشنواره«صحرانشین
ها»استکهدرانتهایفصلبارندگیونزدیکیرودخانهچاد
برگزار می شود .در این جشنواره ،مسابقه ای به نام ِ
«گ ِروول»
برپامیشودکهدرآنمردانقبیلهبایکدیگردرزیباییرقابت
می کنند .مردان جوان به ویژه دامــداران ،خود را با بهترین
لباسهاوزیورآالتآراستهمیکنندتازنانقبیلهزیباترینآن
ها را انتخاب کنند .چشم ها و دندان های سفید در این قبیله
طرفدارانبیشتریدارد،بههمیندلیلمردانسعیمیکنند
تازیباییدندانهاوچشمانخودرابیشتربهنمایشبگذارند.
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بریدهایازکتابماللهند

مسئله قوم مداری ( )ethnocentrismیکی از مفاهیم
و اصطالحات پراستفاده در علم مردمشناسی است که
ابوریحانبیرونی،دراینبارهمینویسد«:اهلهندخود
را از همگان برتر دانسته و معتقدند در روی کره زمین
اصل و اساس همه چیز ما ،اعم از زمین پادشاهی و دین
و علم و بشر همان است که نزد آنان است و از هر جهت
افضل دیگران هستند .ازاین رو ،به خود میبالند .بخل
ورزیدنازآگاهیدیگرانبرمعلوماتشاندرسرشتآنان
جایداشتهاستوسعیفراواندرعدماطالعدیگران،
حتیهموطنانخودشانازدانستههایشاندارندتاچه
رسدبیگانگان.آناننمیپذیرندکهدررویزمینغیر
ازشهرهاومردمانودانشمندانخودشان،شهرو
مردمواهلعلموعلمدیگریوجودداشتهباشد».

نام قبیله :دانی
منطقه جغرافیایی :غرب گینه نو
مردم قبیله «دانی» غم و اندوه خود را به طرز عجیبی نشان می
دهند.آنهامعتقدندسوگواریبایدبادردجسمیهمراهباشد،
به همین دلیل وقتی یکی از عزیزان شان را از دست می دهند
انگشت خودرامیبرندوهمراهمردهدفنمیکنند.بهعقیده
مردمقبیله،اینعضونمادیازجسموروحآنهاستکهدرکنار
عزیز از دست رفته شان می ماند و با او زندگی می کند .آن ها با
این کارقصد دارند عشق و عالقه خود رابه مردگان شان نشان
دهند.تعدادانگشتهایقطعشدههرشخصدرقبیلهدانی،
نشان می دهد چند نفر از عزیزان خود را از دست داده است.
جالباستبدانیدزنهابیشتراینعملراانجاممیدهند.

منابع :وب سایت برترین ها ،مجله گردشگری الی گشت ،وب سایت روزیاتو ،خبرآنالین

مرور برخی از عجیبترین فرهنگهای بشــری در دنیا

دقیق و بیطرفانه به بیان ویژگیهای مختلف مردم و سبک
زندگیشان پرداخته و حتی با برخی روش های علمی که
ابداعخودشبودهاست،آنهاراباهممقایسهکرده.اوبه
دلیلاستفادهازروشاستقراییومطالعهمیدانیودوری
از قوممداری و سوگیری در مشاهده و پژوهش ،از دیگر
متفکراناجتماعیمسلمانهمعصرخویششاخصترو
بهشاخهایکهامروزبهاسممردمشناسییاانسانشناسی
میشناسیم،نزدیکتراست.درحقیقتابوریحانبیرونیاولین
انسانشناسایرانیبهحسابمیآید.

همان طور که قبال گفتیم آن چه ابوریحان
بیرونی را به عنوان پدر علم مردمشناسی
معرفی مـیکــنــد ،بــه تحریر درآوردن
کتاب «ماللهند» است که طی سالهای
متوالی ،با استفاده از رو شهــای مردم
نگارانه نوشته است .بیرونی کتاب هند
شناسیاش را در  80بخش یا باب تنظیم
کرده .او بابهای  2تا  14کتاب خویش را
به شناخت «ادیان هند و حکمت و فلسفه
هندی» اختصاص داده و به آرا و نظرات هندیان درباره
زندگی پس از مرگ ،چگونگی معاد ،تناسخ و ذات
پروردگار پرداخته و بتهای هندی ،وداها و پورانهها
را معرفی کرده است .در با بهای  14تا  63کتاب
خویش ،از «علوم گوناگون و دانشهای
مختلف هندی» سخن به میان آورده
اســـت و ایـــن بــخ ـشهــای ماللهند،
بازگوکننده مسائل جها نشناختی،
زمینشناختی و جغرافیایی و بیانکننده
مفاهیم مرتبط با تاریخ ،تقویم و مقیاس از

منظر هندوهاست .همچنین مسائل
مربوط به آداب و رسوم ،مناسک ،ازدواج
و اطالعات دقیقتر انسا نشناختی از
جامعه هندوستان در بــا بهــای  63تا
 78ارائــــه ش ــده اســـت .تــوصــیــف نظام
خویشاوندی در هند ،چند زنی ،زن گرفتن
مرد زن مرده ،آتش زدن زنان شوهر مرده،
طالق ،آداب عروسی و  ...هم در صفحات
 469 – 471آورده شــده اســت .امــا در
سه باب آخر ،بیرونی بیشتر به نجوم و اخترشناسی و
مقایسه اطالعات گسترده و دقیق نجومی مسلمانان با
اطالعات نجومدانان هند پرداخته است.
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افقی
-1پستانداری گوشت خوار با پوست گران بها  -كتاب مصورجغرافی -روسیاه مطبخ -آشوب -2داد و فریاد -
ترک وطن -تلخی  -رفیع  -3رفیق  -جانورتك سلولی -بخیه جامه  -محل نمایش حركات آكروباتیک – یار رامین
-4وحشی-دانشمند علم وراثت -پیکان  -اسود -تکرار حرف -5شاعروریاضی دان شهیر ایرانی -فانوس دریایی
– حرف ندا  -پره گوش  -6رها و سرگردان  -رنگ -جایز -از انواع پارچه  -7سربازنیروی دریایی -می دهند و رسوا
می کنند  -پایتخت اروپایی  -دیگر  -8تعجب زنانه  -پاكی -آونگ  -پایین جامه -عدد ورزشی  -9عمیق -سرگرد
سابق -زائو ترسان – جلد  -فلز چهره  -10بی معنی – زخم آب کشیده  -نبات -آشکار  -11فرصت  -زنجیر -کالغ-
چوب باریکی که برای نواختن بعضی از سازهای زهی به کار می رود
عمودی
-1آب شناسی  -2توانایی خواندن و نوشتن –
1
ساکت و خاموش  -3خزنده گزنده  -دم -گروه
و دسته  -4جهت – نت استمرار – کلمه درد 2 -
عالمت جمع فارسی  -5شبه جزیره ای بین دریای 3
مدیترانه  ،دریای سیاه و دریای اژه  -6مونس -واحد
4
پول چین -7تنقالت  -راست و درست  -8شادی
– خطای ورزشــی  -ریسمان  -9سیلی  -خباز5 -
دوستی  -10پیشه – پسوند شباهت  -11لیست 6
غذا – چاه جهنمی -12صــدف نشین -قنات -
7
شعله آتش  -13گل نومیدی -ذره باردار -دورویی
 -14چربی -چهارپایان  -15عالمت صفت عالی 8
 ظل  -16تصدیق  -17سست و تنبل – نیز  -پول 9ژاپن  -پهلو  -18از حروف الفبا – نفوذگر رایانه
10
ای – از درختان جنگلی  -19فرمانروا -عهد -20
11
مشهورترین پادشاه سلسله ساسانی
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