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1



»دیدار در جهان واقعی«
ناصر فکوهی
)مدیر انسان شناسی و فرهنگ(

شادمانی ما امروز بیرون از اندازه است: شادمانی از اینکه در میان انسان هایی  خوب و سالم 
هستیم که در این زمانه که ظاهرا اصل بر آن است که آدم ها بیش از آنکه برای خود و 
دیگران مفید باشند ، »فضیلت« خویش را در ضربه زدن به این و آن، حسادت و  چوب 
الی چرخ دیگران گذاشتن بدانند، ابتدا  و در طول سال های زیادی در فضایی مجازی گرد 
هم آمدند و مجموعه ای مهم را ایجاد کردند و امروز دعوت ما را پذیرفتند و در این جمع 

حضور دارند. 
شش سال پیش زمانی که »انسان شناسی و فرهنگ« تاسیس می شد، گمان  کمتر کسی از  
قدیمی ترین دوستان ما نیز آن بود که چنین موفقیتی را به دست بیاورد و بتواند در مدتی 
چنین کوتاه به پربیننده ترین سایت فرهنگی – علمی به زبان فارسی در جهان تبدیل شود و 
با فاصله اندکی در رده صد هزار سایت نخست جهان به همه زبان ها و همه کشورها تبدیل 
شود. اذعان می کنم که ابدا تصور نمی کردیم که بتوانیم سلسله مراتب های سخت را در 
جامعه ای که فضاهای محدودی برای مبادله اندیشه دارد، بشکنیم و کاری کنیم که استاد و 
دانشجو، دانشگاهی و غیر دانشگاهی، نویسندگان حرفه ای و  افرادی صرفا عالقمند، افرادی 
از ایدئولوژی ها و باورهای مختلف، همگی در کنار هم بنویسند، از قواعد یکسانی تبعیت 
کنند و  حاضر به پذیرفتن نوعی از قواعد بازی و ضوابط  و کنترل علمی بر کار خویش 
باشند. بیشتر از این، گمان نمی کردیم که بتوانیم بدون کوچکترین بودجه دولتی و صرفا 
با کار داوطلبانه دوستان و اعضا،  بدون آنکه نوشتن در این مجموعه کوپکترین امتیازی 
مادی یا دانشگاهی داشته باشد، به چنین نظمی برسیم و  فعالیت خود را با ده ها جلسه نقد 
محصوالت  بزودی  و  غیره  و  علمی  های  نشست  و  همایش  و  فیلم  نمایش  و  سخنرانی  و 

فرهنگی ادامه دهیم.  
هم از این رو این گرد هم آیی و این جمع برای ما حکم یک رویای شیرین  را دارد که به 
واقعیتی تبدیل شده است که امیدواریم هر سال تکرار شود. سالگرد تاسیس سایت همیشه 
در مهر ماه است و تا چند ما دیگر در مهر 1391،  ما پس از به پایان رسیدن هفتمین سال 
فعالیت،  هشتمین  سال کاری خود را آغاز می کنیم. اما  بنا بر  مشورت ها و توصیه هایی که 
دوستان  داشتند  تصمیم بدان گرفته شد که از این پس صرفا یک گردهمآیی و یک ویژه 
نامه  ساالنه داشته باشیم که در آن  فقط به آشنایی بسنده نکرده و جایگاهی برای بحث و 
انتقاد و یافتن راهبردها و راهکارهای جدید برای پیشرفت این مجموعه را در نظر بگبریم و 
نتایج  این گردهم آیی را همچون ویژه نامه ای که در دست دارید به یک متن تدوین شده 

تبدیل کنیم که پس از آن به انتشار برسد. 
نخستین ویژه نامه گردهمایی را در دست دارید. و امید ما آن است که در دومین گردهمایی  
ساالنه »انسان شناسی و فرهنگ« در فروردین 1392 نه فقط شما بلکه تعداد باز هم بیشتری از 
دوستان و همکاران را ببینیم. جای آن هست که در این نقطه از همه دوستانی که امروز به هر 
دلیلی نتوانستند حضور داشته باشند نیز تشکر کنیم، چه آنها که در ایران هستند و چه  از آنها 
که در خارج از ایران از استرالیا تا امریکا  ما را همراهی می کنند. گرد هم آمدن تمام این  
انسان های خوب که با نوشتن و با به مشارکت گذاشتن دانش و  فرهنگ خود  چراغ »انسان 
شناسی و فرهنگ« را روشن نگه می دارند، دوستانی که می پذیرند که باورها و عقاید خود 
را داشته باشند و حفظ کنند، اما  این جمع را در ضوابط تعریف شده ای نگه دارند که نه 
تبدیل به یک »محفل« از هر نوعی شود و نه به یک مجموعه دائره المعارفی بزرگ ولی  بی 

روح، برای ما نعمتی بزرگ است و باز هم از شما تشکر می کنیم. 
اما در پایان جای آن هست که از گروهی از مدیران جوان »انسان شناسی و فرهنگ« که 
افزون بر کار علمی برگزاری این نشست و  تهیه گزارش ها، فیلم ها و سایر اسناد از جمله 
همین ویژه نامه را برعهده داشتند، نیز تشکر کنیم. پیش از هر کس از حامد جلیلوند، انسان 
شناس موسیقی و مدیر بخش فنی ما،  که از نخستین روزهای سایت آن را طراحی و نمونه 
منیژه غزنویان که هر  از همسر گرامی اش  و  تبدیل کرد،  واقعیت  به  را  های مختلف آن 
دو افزون بر کارهای علمی در رشته های تخصصی شان حتی یک لحظه  »انسان شناسی 
و فرهنگ« را به حال خود رها نکردند و همواره دغدغه رشد و  سر پا ماندن  مجموعه را 
کنار  در  نظیر  بی  تالشی  که  آموزش(  و  عموی  روابط  اوحدی)مدیر  یاسمن  از  داشتند؛  
کارهای علمی اش ، انجام داد تا  روابط عمومی  و بخش آموزش »انسان شناسی و فرهنگ« 
پا بگیرد و رشدی مطلوب داشته باشد که در سال آینده نتایج آن بسیار بهتر از سال های 
گذشته روشن خواهد شد؛ از شایسته مدنی ) مدیر مرکز اسناد تاریخی و فرهنگی( که تالش 
هایش سبب شد که ما بتوانیم مجموعه بزرگی از  اسناد را گرد آورده ، طبقه بندی کرده و 
آنها را به تدریج با تحلیل های مناسب آماده انتشار کنیم و بزودی سایت مرکز اسنا را راه 
اندازی کنیم؛ از فاطمه سیار پور )مدیر منابع انسانی( که روابط ما را با اعضا  مدیریت می 
کند و با دقت تالش می کند بهترین روابط را میان افرادی ه گاه هزاران کیلومتر با یکدیگر 
با  را  ما  المللی( که روابط  بین  بوغیری)مدیر روابط  از سعیده  ایجاد کند؛  را  دارند  فاصله 
جهان بیرونی در حد  و امکانات محدودی که داشته ایم،  مدیریت کرده است و پروژه های 
مختلف فرهنگ نویسی و  همچنین برنامه ریزی کارگاه های زبان و  بخش های غیر فارسی  
»انسان شناسی و فرهنگ« را برعهده داشته است؛ و سرانجام از مرضیه جعفری)مدیر داخلی 

انسان شناسی و فرهنگ( که بیشترین زحمات را در همه عرصه ها  به ویژه برای انتشارات ما  
کشیده و می کشد و این ویژه نامه نیز حاصل کار اوست. نام های زیاد دیگری هستند که 
باید در اینجا ذکر می شدند اما فرصت کافی نیست و همواره ممکن است نا کسی از قلم 
بیافتد. اما جا دارد از اساتیدی که از ابتدا مشوق انسان شناسی و فرهنگ بودند و تا امروز 
ما را همراهی کردند  از آقایان مهرداد اسکوئی،  دکتر علی بلوکباشی، محمد تهامی نژاد، 
دکتر جالل ستاری و همسر اندیشمندشان سرکار خانم الله تقیان،  دکتر داور شیخاوندی، 
روبرت صافاریان، دکتر اصغر عسگری خانقاه ، دکتر مرتضی فرهادی و و بسیاری دیگر از 
دوستان و اساتیدی  که در اینجا حضور دارند و مدیریت بخشی از  انسان شناسی و فرهنگ 
را برعهده داشته و یا دارند و یا دورادور یار و  یاور ما بوده اند تشکر کنیم. بدون همکاری 
و همگامی این دوستان نه این جمع و نه این مجموعه نمی توانست به چنین موفقیتی برسد. 
همین طور باید از گروه اساتید خارجی که برغم مشکل زبان پذیرفتند که ما از نام آنها برای 
اعتبار بخشیدن به سایت استفاده کنیم و به ما اعتماد کردند به ویژه از پروفسور کریستین 
برومبرژه، ایران شناس برجسته، پروفسوی موریس بالن)استاد ممتاز دانشگاه استراسبورگ(

رئیس گروه جامعه شناسی  و  پروفسور آن  رولن، جامعه شناس  و متخصص شهرسازی، 
دانشگاه نانتر؛ پروفسور پیر روب )استاد ممتار موزه انسان و رئیس پیشین آن( موزه شناس 
و متخصص فرهنگ و اشیاء؛ پروفسور ریچارد ولف)استاد دانشگاه هاروارد( انسان شناس 
موسیقی؛ پروفسور داوید لوبروتون )استاد دانشگاه استراسبورگ( و متخصص انسان شناسی 
بدن، دکتر کالریس هرن اشمیت)کلژ دو فرانس( استاد زبان های باستانی،  و بسیاری دیگر 
که ذکر نام همه آنها  امکان پذیر نیست ولی در  فهرست مدیران قابل مشاهده هستند، تشکر 

کنیم، دلگرمی این استادان  و اعتماد آنها به ما قابل تقدیر است.   
در میان موسسات و افرادی که به ما در انجام فعالیتهایمان در زمینه های مختلف وارد فعالی 
و همکاری مشترک شدند و هم اکنون نیز به این همکاری ادامه می دهند و از  یاری شان 
برخوردار بوده ایم الزم می دانیم به اختصار پیش از همه از انجمن جامعه شناسی ایران که 
چه در زمان ریاست پیشین آن دکتر حسین سراج زاده و چه در دوره کنونی و ریاست دکتر 
محمد امین قانعی راد، بهترین و نزدیکترین روابط علمی را با ما داشتند تشکر کنم، هر چند 
خود من دو دوره افتخار عضویت در هیئت مدیره انجمن را داشته و هم اکنون نیز  مسئولیت 
دو گروه و کمیته را در آن برعهده دارم، اما بدون کمک و حسن نیت این دوستان هرگز 
نمی توانستیم بسیاری از برنامه های انسان شناسی و فرهنگ را اجرا کنیم. همچنین باید  از 
انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بهترین 
همکاری را با ما برای برگزاری مراسم و نشست های علمی در سال های اخیر داشته اند و به 
ویژه فعاالن این انجمن فائزه صفاری و کمال فراهانی که از همکاران ما نیز هستند، دانشگاه 
امیر هاشمی مقدم مدیر  ما داشتند، دانشگاه مازیار و  با  هنر اصفهان که همایشی مشترک 
گروه توریسم و رابط ما با این دانشگاه و شرکت چوب پالست توسکا و آقای ابوالقاسم 
بوده  فرهنگ  و  شناسی  انسان  اصلی  مالی  حامیان  از جمله  آن  محترم  عامل  مدیر  دافعیان 
اند. سپس باید از دانشجوی پیشین و همکار کنونی ام سرکار خانم زهرا اسکندری  مدیر 
عامل شرکت نقش سرزمین که با ما در زمینه های آموزشی و پژوهشی همکاری داشتند، 
آقای علیرضا جاوید مدیر انتشارات جاوید که همکاری های متعددی را در زمینه ترجمه 
و تالیف اثار  فرهنگی با ما آغاز کرده اند و مدیریت صفحه کتاب را نیز بر عهده دارند، 
سرکار خانم صدقیان مدیر انتشارات گل آذین، موسسه کارنامه و خانه هنرهای شهری به 
نمایندگی آرمان جعفری و محسن شهرناز دار که امسال توانستیم برنامه های آموزشی خود 
را با آنها آغاز کنیم،  شرکت ماهتوس و مدیر آن آقای وحید یزدانی مدیر آن  که در زمینه  
محصوالت فرهنگی با ما همکاری می کنند، موسسه میراث فرهنگی  و موزه عکس خانه 
شهر تهران به ویژه از مهرداد اسکوئی عزیز و معصومه الماسی ماشک، که چندین نمایشگاه 
با آنها برگزار کردیم،  موسسه عرش کاوش و آقای گراوند که برنامه های آموزشی با آنها 
داشته و داریم، پژوهشکده جهاد دانشگاهی و افشین داور پناه دانشجوی پیشین و دوست 
عزیزمان که از مدیران این مجموعه است، و در نهایت از دوستان روزنامه نگارمان به ویژه 
رحمان بوذری، پژمان موسوی، طاهره رحیمی، الهام نظری، حمید جعفری، سینا قنبر پور، 
قاسم منصور آل کثیر، مجید رهبانی، هادی حسینی و مرجان واال، فرشاد اسماعیلی،  منیژه 
پنج تنی، و... از خبرگزاری ها، نشریات و روزنامه های  ایلنا، اعتماد، شرق، سرزمین من، 
همشهری ماه، اطالعات حکمت و فلسفه،  سپید، مجله جهان کتاب و پژوهش های انسان 
و  دیپلماتیک  لوموند  دوستان  سایت  مسئول  احمدی  شروین  از  همچنین  ایران...   شناسی 
نسخه الکترونیک این نشریه که با ما همکاری های مشترک دارند، و باز هم  از تک تک 
را  ما  بدون کوچترین چشم داشتی،   ها  این سال  فرهنگ که در  انسان شناسی و  اعضای 
همراهی کردند،  تشکر کنیم. این فهرست بلند که بی شک تعداد بسیار زیادی از اسامی 
اند، نشان دهنده اراده و عالقه ای است که امروز در میان کنشگران  افتاده  در آن از قلم 

اجتماعی برای همگامی با یکدیگر وجود دارد و این امید بزرگ ما به آینده است.    
بیشتر  شامل گزارش هایی درباره کارهای انجام شده در طول  برنامه گردهم آیی امسال 
شش سال گذشته و  آشنایی با مدیران و اعضا می شود اما از سال آینده  برنامه ها تنوع 
بیشتری خواهند داشت.  ما از هم اکنون از دوستان و اعضا  خواهشمندیم که یادداشت های 
خود را به صورتی تفصیلی تر برای  گردهم آیی دوم انسان شناسی و فرهنگ ارسال کنند. 
باز هم از همه شما متشکریم و امیدواریم هر سال  دیدار با شما در اینجا و بیشتر از آن در 

جلسات و نشست ها و بر روی صفحات سایت تازه شود. 
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بخش اول :
گزارش 



پس از هفت سال فعالیت مجازی...
گزارشی از اولین گردهمایی مدیران و اعضای انسان شناسی و فرهنگ
زهرا غزنویان



از  سال  هفت  گذشت  از  پس 
آغاز به کار سایت انسان شناسی 
شبکه ای  تشکیل  و  فرهنگ  و 
از عالقمندان و صاحب نظران 
رشته های مختلف علوم انسانی 
پیرامون آن، این گروه اولین 
همکاران  و  مدیران  نشست 
فروردین   31 روز  در  را  خود 
فضای  در  جاری  سال  ماه 
از  هدف  کرد.  برگزار  واقعی 
این نشست که با حضور 70 نفر 
مختلف  بخش های  مدیران  از 
در  سایت  اصلی  همکاران  و 
پژوهشگاه فرهنگ و هنر جهاد 
شد  برگزار  تهران  دانشگاهی 
با  افراد  این  بیشتر  آشنایی 
گزارشی  ارائه  نیز  و  یکدیگر 
و  مجموعه  فعلی  وضعیت  از 

برنامه های آتی آن بود. 

اول  بود که بخش  اصلی  مراسم شامل دو بخش  این 
پژوهش  گروه  مدیر  داورپناه،  افشین  صحبت  با  آن، 
آغاز  مراسم  میزبان  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده  هنر 
شد. او که خود از فارغ التحصیالن انسان  شناسی است 
که  شبکه ای  چنین  وجود  از  خیرمقدم،  عرض  ضمن 
عالقمندان  همه  اختیار  در  را  انسان شناسی  اطالعات 
آن،  از  پس  کرد.  خوشحالی  ابراز  می دهد  قرار 
با قرائت پیام دکتر بلوک باشی، از پیشکسوتان  برنامه 
گرفته  پی  فکوهی  دکتر  توسط  ایران  انسان شناسی 
شد. در این پیام آمده: »درود به همه شما، به خصوص 
بود  قرار  ایران.  انسان شناسی  تاریخ  آینده ساز  جوانان 
در تجمع شما عزیزان برای گرامی داشت فعالیت های 
رودررو  و  یابم  وفرهنگ حضور  انسان شناسی  سایت 
با شما از تالش خستگی ناپذیر دست اندرکاران سایت 
تشکر کرده و به جوانانی که با شور و عالقه در تحقق 
دست مریزاد  می کوشند  سایت  اهداف  به  بخشیدن 
گفته و سپاس هایم را تقدیم کنم. متاسفانه عارضه ای 
ناگهانی مرا از این دیدار خجسته بازداش. امیدوارم در 
فرصتی دیگر بتوانم دین خود را به همه عزیزان مکتب 

انسان شناسی ادا کنم.« 
صفحه  مدیر  تهامی نژاد،  محمد  این،  از  پس 
»انسان شناسی و فیلم مستند« که این جلسه نیز به پیشنهاد 
ایشان برگزار شده بود پشت تریبون رفته و سخنانی را 
که  پرداخت  موضوع  این  به  ابتدا  در  وی  کرد.  ارائه 
خودش  مدیریت  تحت  صفحه  فعلی  وضعیت  گرچه 
به  امیدش  ولی  نمی داند  رضایت بخش  و  خور  در  را 
نسل جدیدی از نویسندگان سینماست که تحصیالت 
انسان شناسی و سایر حوزه های غیر فیلم دارند و ابراز 
این  به  تازه  بتوانند جانی  نسل  این  امیدواری کرد که 
خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  او  بدهند.  صفحه 
گفت: »امیدوارم در این نشست، افرادی که همیشه با 
غیر نام خودشان معرفی می شدند، مانند گروه اخبار، 

این دیدار  نیز معرفی شوند و  مترجمین، بی الملل و... 
بتواند سرآغاز پیوندی بین رشته ای میان ما باشد.« 

روبرت صافاریان، مستندساز و مدیر گروه »فرهنگ 
ارمنی«، سخنران دیگر مراسم با ذکر این موضوع که 
بین جامعه بزرگ ایران و اقلیت هایش از جمله ارامنه، 
شناخت کافی وجود ندارد گفت: »از آن جایی که 5 
سالی است سردبیر یک نشریه دوزبانه ارمنی- فارسی 
بوده و نسبت به این موضوع کنجکاو بوده ام، تجربه ام 
نمی شناسیم. وقتی هم که  را  ما هم  نشان می دهد که 
تا  می گذرد  تعارف  به  بیشتر  داریم  حسن نیت  خیلی 
شناخت واقعی. برای همین پیشنهاد همکاری در بخش 
کمک  واقعی  شناخت  این  به  تا  پذیرفتم  را  ارمنی 
کنم چون شناخت کم یا غیرواقعی، همیشه زمینه ساز 
از  لیستی  ما  سایت  در  که  همین  است.  سوءتفاهم 
فرهنگ های مختلف داخلی و خارجی را در کنار هم 
داریم خیلی خوب است.« او در پایان، پیشنهادی برای 

برگزاری جلسه ای انتقادی از سایت را نیز ارائه داد.
سیاسی«،  »اقتصاد  گروه  مدیر  صداقت،  پرویز 
و  انسان  روی  پیش  تهدید  مهم ترین  را  کاالیی شدن 
فرهنگ دانسته و بیان داشت: »به منظور مبارزه با این 
کاالیی شدن، ما نیازمند شناخت مکانیسم های اقتصاد 
صفحه،  این  در  ما  منظور  همین  به  و  هستیم  سیاسی 
تحلیل  نیز  و  جهانی  مالی  بحران  نئولیبرالیسم،  نقد 
غالب  تم  سه  عنوان  به  را  وال استریت  سیاسی  اقتصاد 
انتخاب کرده و تاکنون 200 مطلب در زمینه آن تولید 

کرده ایم.« 
در  »خانواده«  گروه  مدیر  منادی،  مرتضی  دکتر 
بیماریم  علی رغم  که  »دلیلی  گفت:  صحبتش  ابتدای 
به این جا آمدم نه صرفا دوستی با آقای فکوهی بلکه 
با  سپس  است.«  شده  انجام  که  است  کاری  عظمت 
تاریخچه مرکز ملی تحقیقات آموزشی  از  یاد کردن 
تنها  این مرکز 100 سال پیش   « فرانسه اظهار داشت: 
زدنشان  گپ  و  معملین  شدن  جمع  برای  ساختمانی 
بوده ولی امروز، بازوی علمی نهاد آموزش و پرورش 

و  انسان شناسی  سایت  در  که  حرکتی  است.  فرانسه 
فرهنگ شروع شده به نظر من عظیم تر از آن کار است 
دانشگاه  یک  به  نزدیک  آینده ای  در  که  مطمئنم  و 

بسیار جدی تبدیل خواهد شد.« 
دکتر حمیدرضا شعیری، مدیر گروه »نشانه شناسی« 
سایت در سخنانی به ارتباط این رشته و انسان شناسی 
پرداخته و گفت: »انسان از آن رو که موجودی است 
درون  سوژه ای  هم  و  گفتمان ها  تولید  پایه گذار  هم 
آن ها در مرکز مطالعات نشانه شناسی قرار دارد.« سپس 
ابراز امیدواری کرد که سایت موجود بتواند به پایگاه 

علمی، دانشگاهی و پژوهشی بزرگی بدل شود.
»اسطوره شناسی«  گروه  مدیر  مختاریان،  بهار  دکتر 
به  محدود  هنوز  صفحه  این  مطالب  این که  بیان  با 
تخصص ها  بقیه  جای  و  بوده  خودش  پژوهش های 
فکوهی  دکتر  که  »زمانی  داشت:  اظهار  خالیست 
قبول  دادند  را  صفحه  این  راه اندازی  پیشنهاد  من  به 
همه  ایران  در  که  حوزه ایست  می دیدم  چون  کردم 
به آن عالقمندند ولی بیش از آن که کار علمی شده 
می شود.  اسطوره سازی  ظاهرا  شود  اسطوره کاوی  و 
مایه های اسطوره ای در ایران خیلی زیاد است و نیازمند 

کار بقیه عالقمندان.«
دکتر امیلیا نرسیسانس، از همکاران قدیمی سایت، 
صحبت  موضوع  را  جدید  دنیای  دیجیتالی  تحول 
تکنولوژی های  کارگیری  به  با  که  تحولی  داد،  قرار 
اتفاقی  بیافریند،  جدیدی  فرهنگ  است  قادر  جدید 
که به اعتقاد او در مورد انسان شناسی و فرهنگ افتاده 
که  »وقتی  داد:  ادامه  این باره  در  نرسیسانس  است. 
فناوری های اطالعاتی وارد ایران شد مرا خیلی جذب 
خود کرد و برایم رویایی و فانتزی بود که به واسطه 
اینترنت بتوان فضایی برای  گفتگوی افراد ایجاد کرد. 
از فضای  و می تواند  است  پنجره  سایت درواقع یک 
عمومی به فضاهای خصوصی هرکدام از ما باز شود. 
ایران بود که  این آرزوی خیلی ها در داخل و خارج 
بتوانند مطالب مورد عالقه شان را پیگیری کرده و در 
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آن حوزه مطلب بنویسند، آرزویی که به یاری همکار 
پرجراتم دکتر فکوهی محقق شد.«  

دکتر لیال پاپلی یزدی، مدیر گروه »باستان شناسی« 
صحبت خود را به این اختصاص داد که باستان شناسی 
یک رشته دانشگاهی است در صورتی که آثار باستانی 
اداری  نهاد  یک  عنوان  به  فرهنگی  میراث  اختیار  در 
است و همین مسئله باعث کمبود نشریات و مجالت 
علمی و تخصصی پیرامون این موضوع در ایران شده 
به زبان های  انتشار مطالب خود  به  باستان شناسان را  و 
دیگر و در نشریات سایر کشورها مجبور می کند. او با 
این مقدمه، سایت موجود را به یک پنجره تعبیر کرد 
باستان شناسان  جوان  نسل  به  سایت  »این  داد:  ادامه  و 
را  خود  تخصصی  مطالب  که  می کند  کمک  ایران 
علوم  رشته های  سایر  با  و  کرده  منتشر  کشور  داخل 
انسانی وارد گفتگو شویم. همچنین فرصتی است که 
آثار و محوطه های باستانی در معرض خطر را معرفی 

کنیم که این هم رسالت ماست.«
»انسان  پیشین گروه  مدیر  عربستانی،  مهرداد  دکتر 
مهم ترین  قدیمی سایت،  از همکاران  و  شناسی دین« 
مزیت انسان شناسی و فرهنگ را کار در حوزه ترویجی 
دانست که به تعبیر خودش جای آن در علوم انسانی 
خصوصا انسان شناسی خالی بوده است. او افزود: »این 
سایت روی بسیاری از ژورنال ها و کارهای آکادمیک 
تاثیرگذار بوده و چنان چه بتوانیم در آینده ژورنال های 
علمی دیجیتال با کیفیت باال را هم در قالب آن منتشر 

کنیم نقش مهمی در ترویج علم خواهد داشت.«
شناسی  »انسان  گروه  مدیر  جیران،  ایزدی  اصغر 
هنر« بیان داشت: »وظیفه این گروه آنست که فرم هنری 
را در ارتباط با کاربردهایش در فرهنگ بررسی کند. 

من با خواندن کتاب های دکتر فکوهی به انسان شناسی 
عالقمند شده و با نوشتن در این سایت،جرات نوشتن 

پیدا کردم. برای همین از ایشان متشکرم.« 
از همه  »توریسم«  مدیر گروه  مقدم،  امیر هاشمی 
حضار دعوت کرد که به صورت سفرنامه نویسی و یا 
بررسی پیامدهای گردشگری از خالل تجربیات سفر 

خود با این گروه همکاری کنند.
»کردارشناسی  صفحه  مدیر  عسگری،  امیر  دکتر 
با اشاره به این نکته که این، اولین بار است  جانوری« 
درباره کردارشناسی  دارد  ایران  داخل  که در جمعی 
سخنرانی می کند، ابراز خوشحالی کرده و گفت: »من 
دانشکده  مثال  که  ندارم  بزرگی  اهداف  راه  این  در 
کردارشناسی داشته باشیم یا مسائلی از این دست. اگر 
از  مردم  باشد که  این  دوستان  و  من  حاصل کارهای 
انقراض یک گونه جانوری در کشور، به اندازه تمام 
نانوایی  به آن ها در صف  نان و نرسیدن سهمی  شدن 

ناراحت شوند، فکر می کنم سهمم را انجام داده ام.«
لیال عسگری، مدیر گروه »ایران باستان« صحبت های 
خود را با این نکته آغاز کرد که گاه، مطالبی درباره 
ایمیلش دریافت می کند  ریشه شناسی های واژگان در 
که عجیب و غریب و غلط هستند. او ادامه داد: »عالقه 
به ایران باستان خیلی زیاد است ولی تصورات غلطی 
داریم  قصد  ما  همین  برای  است.  رایج  آن  درباره 
برای  درستی  اطالعات  معتبر،  منابع  از  استفاده  با 

عالقمندان تولید کنیم.» 
اظهار  »گیالن«  گروه  مدیر  عظیمی،  ناصر  دکتر 
داشت: »این سایت هرچند مجازی است ولی سبکی را 
بنا نهاده که متمایز است و موفقیت های شگفت انگیزی 
نیز در مقایسه با نهادهای دیگر در ایران داشته است.« 

در  زیادی  نهادهای  مشروطیت،  از  »بعد  افزود:  او 
به سرعت  به وجود آمدند ولی  زمینه فرهنگ و علم 
نبوده  کارشان  حوزه  در  که  غلطیدند  حوزه هایی  به 
خصوصا در حوزه سیاسی، برای همین عمرشان به سر 
آمده و اغلب سرنوشت های خوبی نداشته و کلنگی و 
کوتاه مدت بوده اند. درایت و سیاست گذاری مدیریت 
جای  واقعا  ماندش  و  بودن  غیرسیاسی  در  سایت  این 

تشکر دارد.«  
از  و  موسس  هیات  عضو  عالءالدینی،  پویا  دکتر 
تخصص  به  اشاره  با  هم  مجموعه  قدیمی  همکاران 
کاری خود در بحث اقتصاد توسعه بیان داشت: »همه 
کسانی که در این حوزه کار کرده اند می دانند همیشه 
همین  با  که  هست  موضوع  هر  در  مهمی  بخش های 
راه  بخش هایی که  داد،  توضیحش  نمی توان  رویکرد 
پیرامون  فرهنگی  مسائل  به  توجه  آن ها  به  دستیابی 
موضوع است. بدون شک، فرهنگ ایران و مقوله های 
انسان شناسی آن خیلی جای کار دارد و امید من برای 
از  به پر کردن برخی  به این حرکت، کمک  پیوستن 

این خالها بود.« 
انسان شناسی  گروه  مدیر  اسکندری،  زهرا 
»کاربردی« از تجربیات زندگی خود و کار پژوهشی 
تاکیدش  همواره  که  کرد  شروع  جنگ  سال های  در 
تاکید  این   « داشت:  بیان  او  بود.  ماندن  کاربردی  بر 
می کردیم  احساس  کم کم  که  یافت  ادامه  آن قدر 
و  نیست  کلیدی  و  بنیادین  پرسش های  برای  جایی 
در  می شویم  تئوریک  به زدن حرف های  متهم  سریع 
هر  از  ترکیبی  کاربردی،  پژوهش  واقعا  که  صورتی 
دوی این هاست. خوشحالم که امروز به واسطه سایت 

می توان برای پیوند زدن این ها با هم تالش کرد.« 
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سعیده بوغیری، مدیر گروه »ترجمه فرانسه« سایت 
فرهنگ  و  زبان  رابطه  ضرورت  بر  صحبت هایی  در 
تاکید کرده و گفت: »در دانشکده های زبان که من هم 
تجربه آن را دارم، کار به سمت خود زبان متمرکز بوده 
و کمتر به فرهنگی که زبان به آن تعلق دارد می روند؛ 
ولی زبان برای من همیشه ابزار شناخت فرهنگ بوده 
است. به همین دلیل به سمت این سایت جذب شدم و 
کاری که به آن عالقه دارم شناخت فرهنگ فرانسه به 

واسطه زبان فرانسه است.«  
نیز  و  انگلیسی«  »ترجمه  مدیر گروه  مدنی،  شایسته 
ترجمه گفت:  بخش  درخصوص  اسناد«  »مرکز  مدیر 
»ما به دنبال آن هستیم که بچه های علوم اجتماعی را به 
سمت ترجمه استاندارد سوق دهیم تا بتوانیم خودمان 

مترجم کارهای خودمان باشیم.«
آشوری  همکاران  از  و  مجسمه ساز  دارش،  بهروز 
ابراز امیدواری کرد که سایت های دیگری که مکمل 
قالب  در  و  شده  ایجاد  آینده  در  باشند  سایت  این 
دکتر  بود.  تاثیرگذار  بتوان  سایت ها  از  مجموعه ای 
نهال نفیسی، مدیر گروه »انسان شناسی علم« هم ابراز 
فرصتی  سایت،  واسطه  به  این که  از  کرد  خوشحالی 
برای معرفی علم به عنوان یکی از حوزه های فرهنگ 
جبار رحمانی، مدیر گروه  ایجاد شده است. دکتر 
»انسان شناسی دین« نیز طی صحبت کوتاهی بیان کرد 
پربارتر  به  از دکتر فکوهی، کمک  بهترین تشکر  که 

کردن این سایت است. 
ارشد  مشاور  شیخاوندی،  داور  دکتر  همچنین 

دکتر  آذری«،  فرهنگ  و  شناسی  »قوم  گروه  علمی 
دکتر  »جنسیت«،  گروه  مدیر  نادری،  افشار  افسر 
شیرین احمدنیا، مدیر گروه »جامعه شناسی و انسان 
صفحه  مدیر  شهرنازدار،  محسن  پزشکی«،  شناسی 
معرفی  به  کوتاهی  صحبت های  طی  نیز  »موسیقی«، 
خود و صفحه مربوطه شان پرداخته و برای آینده این 

حرکت، ابراز امیدواری گردند.  
فکوهی  ناصر  دکتر  مراسم، سخنرانی  این  پایان بخش 
در  مجموعه  دیگر  پروژه های  از  تعدادی  به  او  بود. 
کنار سایت اشاره کرد و گفت: »تایپ و انتشار مجدد 
انگلیسی،  نسخه های  راه اندازی  نیز  و  قدیمی  مقاالت 
عربی و فرانسوی سایت در دستور کار است تا دوستان 
زبان  به  نوشتن  ولی  ایران  از  خارج  در  که  ایرانی ای 
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8
فارسی برایشان دشوار است نیز بتوانند در این حرکت 
تاریخ  »در  داد:  ادامه  پایان  در  فکوهی  شوند.«  سهیم 
که  باشیم  داشته  جلسه ای  نمی کنم  فکر  ایران  معاصر 
مستندسازان،  کردارشناسان،  باستان شناسان،  آن  در 
اسطوره شناسان و... کنار هم نشسته باشند بدون آن که 
می خواستیم  ما  باشند.  شده  مجبور  قدرت  امر  توسط 
که  باشد  رسمی ای  جلسات  الگوی  ضد  جلسه،  این 
همه دیده ایم و تجربه کرده ایم؛ جلساتی که افراد در 
آن حاضر می شوند چون یا قرار است از آن ها تجلیل 
باشد  قرار  که  روزی  کنند.  دریافت  جایزه  یا  شود 
انسان شناسی و فرهنگ به کسی جایزه داده یا تجلیل 
کند خود من اولین کسی خواهم بود که آن را ترک 

می کند.« 
سایت که  دیگر  همکاران  از  مراسم  این  در  همچنین 
در سایر شهرهای ایران و کشورهای جهان هستند نام 
برده و تشکر شد. پس از اتمام بخش اول مراسم که 

به معرفی مدیران و همکاران اصلی اختصاص داشت، 
فعالیت های  معرفی  که  شد  آغاز  مراسم  دوم  بخش 
صورت گرفته در انسان شناسی و فرهنگ و نیز برخی 
داشت.  خود  کار  دستور  در  آن را  آتی  پروژه های 
عمومی  روابط  مدیر  اوحدی،  یاسمن  بخش،  این  در 
گرفته  صورت  فعالیت های  سایر  درباره  توضیحاتی 
توسط مجموعه ارائه داد،، فعالیت هایی چون برگزاری 
کارگاه های آموزشی، جلسات نقد کتاب و فیلم مستند 
و.... پس از آن، حامد جلیلوند، مدیر فنی انسان شناسی 
و فرهنگ، گزارشی درباره تاریخچه سایت و وضعیت 
از نظر فنی مطرح کرد و درنهایت، شایسته  فعلی آن 
معرفی  به  تاریخی و شفاهی  اسناد  مدیر مرکز  مدنی، 
این پروژه ، اهداف، فعالیت های صورت گرفته و نحوه 

همکاری با آن پرداخت. 

شکل گیری  روند  و  تاریخچه  درباره  مستندی  پخش 

کشیدن«  نفس  برای  »باغچه ای  عنوان  با  گروه 
سال  چند  فعالیت های  درباره  کوتاه  فیلم  دو  نیز  و 
از  انسان شناسی و فرهنگ بخش های دیگری  گذشته 
بود که همگی توسط همکاران مجموعه  این نشست 

تهیه شده بودند. 

علمی  مجله  از  شماره  دو  انتشار  خبر  است  گفتنی 
پروژه های انسان شناسی ایران توسط گروه انسان شناسی 
و  مطرح  مراسم  این  در  نیز  اجتماعی  علوم  دانشکده 

نمونه هایی از آن در بین اساتید حاضر توزیع شد. 
مجموعه  قدیمی  همکاران  از  نصرتی،  پویا  همچنین، 
دانشگاه  فرهنگی  جامعه شناسی  دکترای  دانشجوی  و 
و  داشت  برعهده  را  برنامه  این  مجری گری  تهران، 
که  کرد  امیدواری  ابراز  صحبت هایی  طی  درپایان، 
بتوانیم این جلسات را به صورت سالیانه برگزار کرده 

و به خودانتقادی نیز بپردازیم. 

و در پایان عکسی دست جمعی از اعضاء حاضر در جلسه به یادگاری ثبت شد...



بخش سوم :
گزارشی از فعالیت های اجرایی 

انسان شناسی و فرهنگ



در روز برگزاری اولین گردهمایی »انسان شناسی و فرهنگ« 
از  گزارشی  ارائه  به  اسناد  مرکز  و  فنی  عمومی،  روابط  بخش 
فعالیت های این بخش ها دست زدند، که در این بخش می خوانیم.



انسان  عمومی  روابط  های  فعالیت  گزارش 
شناسی و فرهنگ؛

یاسمن اوحدی

بخش روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ، در بهمن 
1387 با هدف خارج شدن از فضای مجازی صرف، 
و ورود به عرصه جامعه تشکیل شد. محورهایی برای 
از  خارج  فرهنگ  و  شناسی  انسان  های  فعالیت  آغاز 
به  تا  بود  آن  بر  سعی  و  شد  تعریف  وبسایت  فضای 
مرور زمان بر تعداد آنها افزوده شود و اشکال بیرونی 

فعالیت های سایت به صورت متنوع نمود داده شود.
های  برنامه  کار  آغاز  برای  که  فعالیت  محورهای 
نظر گرفته شدند  در  فرهنگ  و  شناسی  انسان  بیرونی 
معرفی  و  نقد  کارگاه،  "برگزاری  از  بودند  عبارت 
و  مستند  های  فیلم  نقد  یافته،  انتشار  تازه  های  کتاب 
علمی-تخصصی،  های  نشست  برگزاری  داستانی، 
مشارکت در برگزاری همایش ها و بزرگداشت های 
چهره های فرهنگی، همکاری با مؤسسات و نهادهای 
ها  کمک  با  و  اساس  همین  بر  فرهنگی-اجتماعی". 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، و با همیاری 
بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی، فعالیت های انسان 
شناسی و فرهنگ خارج از فضای مجازی آغاز به کار 

کرد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
کارگاه ها: 

کارگاه ها در دو دسته عمده از یکدیگر متمایز و برای 
هر یک برنامه هایی در نظر گرفته شد.

بودند  فرانسه  انگلیسی و  دسته اول کارگاه های زبان 
که هر یک با محور و موضوعی خاص برگزار شدند و 

دسته دوم کارگاه های فرهنگی-اجتماعی که در رشته 
فرهنگی"،  "مدیریت  "روش"،  چون  گوناگون  های 

مستند سازی اجتماعی" و... برگزار شدند.
در اولین قدم با کمک "انجمن جامعه شناسی ایران" 
در  اجتماعی"  علوم  پژوهش  در  کیفی  "روش  دوره 
درخواست  به  بنا  که  شد  برگزار   1389 اردیبهشت 
دوره  این  سال  همین  در خرداد  متقاضیان،  استقبال  و 

مجددا برگزار شد.

سازی  "مستند  کارگاه   1389 پاییز  در 
شهرداری  "خانه جوان  همیاری  اجتماعی"با 
برگزار  مکان  همین  در  تهران"  یک  منطقه 

شد.

دوره "مدیریت فرهنگی" با همکاری مؤسسه 
نقش سرزمین، زمستان 1389

و "روش های  کارگاه "روش های مشاهده" 
مصاحبه"، بهار 1390، دانشگاه هنر اصفهان

همکاری  با  علمی"  نویسی  "مقاله  کارگاه 
مؤسسه "عرش کاوش" و "نقش سرزمین" بهار 

1390

کارگاه های زبان:
"اندیشمندان  با موضوع  فرانسه  زبان  کارگاه 
قرن بیستم"، زمستان 1388، با همکاری انجمن 

جامعه شناسی ایران
"فرهنگ  موضوع  با  فرانسه  زبان  کارگاه 

فرانسه"، زمستان 1389 و بهار 1390 با همکاری 
مؤسسه نقش سرزمین

"فرهنگ  موضوع  با  انگلیسی  زبان  کارگاه 
ژاپن"، زمستان 1389 و بهار 1390، با همکاری 

مؤسسه نقش سرزمین

به  پاییز 1390  "زبان و ترجمه" از  همچنین کارگروه 
و  شناسی  انسان  اعضای  و  مدیر  توسط  دائم  صورت 

فرهنگ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

همایش ها، نشست ها، بزرگداشت ها:
انسان  مخاطبان  و  روابط  گسترش  هدف  راستای  در 
این  مجازی،  فضای  از  خارج  فرهنگ  و  شناسی 
مجموعه با همکاری نهادها، مؤسسات و انجمن های 
همکار و داوطلب، اقدام به برگزاری و یا مشارکت در 
در  نمود که  مختلفی  نشست های  و  ها  برنامه  اجرای 

زیر به آنها اشاره می شود:

بزرگداشت سهراب سپهری، پخش فیلم مستند 
و من مسافرم )لقمان خالدی(  /  با همکاری 
اجتماعی  علوم  دانشکده  ادب  و  شعر  کانون 

دانشگاه تهران/  پاییز 1389

در  پوشش  شناسی  آسیب  و  کالبد  هویت، 
ایران/   با همکاری دانشکده فنی شریعتی  /  

آذر 1389

همایش انسان شناسی هنر  /   اصفهان، دانشگاه 
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هنر اصفهان  /  اردیبهشت 1390

مهرداد  تاریخی  های  پستال  کارت  نمایشگاه 
متفاوت  موضوع  و  محور  سه  در   / اسکویی  

/  پاییز و زمستان 1389، بهار و تابستان 1390

همکاری  با    / لوفور   هانری  بزرگداشت 
انجمن  و  ایران  شناسی  جامعه  انجمن 
علوم  دانشکده  شناسی  انسان  دانشجویی 

اجتماعی دانشگاه تهران  /  آذر 1390

بزرگداشت ایوان ایلیچ  /  با همکاری انجمن 
دانشجویی  انجمن  و  ایران  شناسی  جامعه 
انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران  /  بهمن 1390

انجمن  همکاری  با   / بوردیو  پیر  بزرگداشت 
دانشجویی  انجمن  و  ایران  شناسی  جامعه 
انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران  /  اسفند 1390

انجمن  با  همکاری     / مادری   زبان  و  من 
اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان  اسالمی 

دانشگاه تهران  /  اسفند 1390

نقد کتاب، پخش فیلم:
اجتماعی  حوزه  مستندسازان  و  انتشارات  با  همکاری 
از  یکی  فرهنگ  و  شناسی  انسان  یکی  فرهنگی  و 
اهداف اصلی این مجموعه است. بنابراین در راستای 
آرشیو  و  اسناد  مرکز  ساختن  غنی  و  روابط  گسترش 
انسان شناسی و فرهنگ، برگزاری جلسات پخش فیلم 
مستند و معرفی و بحث پیرامون کتاب های تازه انتشار 
یافته در دستور کار گروه روابط عمومی و داخلی قرار 

گرفت. در زیر به این نشست ها اشاره می شود:

جلسات دائم پخش فیلم مستند و سخنرانی/  با 
/  هر  ایران   انجمن جامعه شناسی  همکاری 

ماه یک نشست، از سال 1387 تا کنون

و  هویت  در  همسازی  و  تعارض  کتاب  نقد 
و  آذین  گل  انتشارات  همکاری  با   / قومیت 

فرهنگسرای سرو ساعی  /  بهمن 1389

دیگر  گونه  از  هایی  سقراط  کتاب  نقد 
و  جاوید  فرهنگ  انتشارات  همکاری  با    /

پژوهشکده جهاد دانشگاهی  /  اسفند 1389

انتشارات  با همکاری    / نقد کتاب نظر کرده 
آموت / آبان 1390

بوک  نوت  و  گرم  خاکستر  کتاب  نقد 
انتشارات  همکاری  با  مارائی(/   و  )ساراماگو 

ثالث /  آبان 1390

همکاری ها:
تا  شدند  همراه  ما  با  گوناگونی  مؤسسات  و  نهادها 
یاری و پشتیبانی آنها انسان شناسی و فرهنگ از حوزه 
فضای مجازی و پایگاه اینترنتی خارج شده و توانست 

در عرصه عمومی جامعه و در فضای واقعی فعالیت و 
مشارکت داشته باشد. در این بخش تا آنجا که حافظه 

یاری رساند نام این عزیزان را ذکر کرده ایم.

مؤسسه بهسازی و توانمند سازی نقش سرزمین 
پژوهشکده  ایران،  شناسی  جامعه  انجمن   ،
فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، مؤسسه عرش، 
کتاب  شهر  فرجام،  نوین  پژوهشی  مؤسسه 
)شهرک  سینا  ابن  کتاب  شهر  )بخارست(، 
ماه،  همشهری  مجله  مازیار،  دانشگاه  غرب(، 
من)همشهری(،  سرزمین  مجله  روزنامه شرق، 

شرکت  ثالث،  انتشارات  جاوید،  انتشارات 
انتشارات و تبلیغات ماهتوس، خانه هنر شهری.

و  شناسی  انسان  مجازی  غیر  و  فعال  رویکردهای 
 ، اعضا  همدلی  و  همیاری  بدون  شک  بی  فرهنگ 
مدیران و همکاران، حامیان و عالقمندان به آن میسر 
روابط  گسترش  با  امیدواریم  بود.  نخواهد  و  نبوده 
داخلی و بیرونی انسان شناسی و فرهنگ، نه تنها شاهد 
پیشرفت روزافزون این مجموعه، بلکه ارتقاء اندیشه و 

پویایی فرهنگ در جامعه باشیم.
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انسان  اسناد  مرکز  های  فعالیت  گزارش 
شناسی و فرهنگ؛

شایسته مدنی

از زیر مجموعه  مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی ، یکی 
های »انسان شناسی و فرهنگ« است که از سال 1389 
درون سایت تشکیل شد. این مرکز  در پی آن است 
که دست به گرد آوردن  مجموعه ای گسترده از اسناد 
و مدارک مربوط به حوزه های فرهنگی و جغرافیایی 
بزند که »انسان شناسی و فرهنگ« در آنها فعال است و 
از این رو می توان این مرکز را در گام نخست واخدی 
برای تکمیل  و بهبود کار »انسان شناسی و فرهنگ« به 
شمار آورد. اما مرکز می تواند در آینده و در صورت 
موفقیت و رشد مناسب خود به مرکزی مستقل تبدیل 

شود. 

فرهنگ«  و  »انسان شناسی  فعالیت علمی  حوزه های  
استوار  اولیه  تقسیم  یک  اساس  بر  حاضر  حال  در 
است: نخست  طبقه بندی  فرهنگ بر اساس رشته ها 
انسان  و  نظیر جامعه شناسی  فرهنگی  های  و موضوع 
شناسی پزشکی، شهر و فرهنگ، انسان شناسی توسعه 
بندی جعرافیایی و  اساس طبقه  بر  غیره و دیگری  و  
منطقه ای ایران و سایر کشورها، نظیر فرهنگ افریقا، 
فرهنگ استرالیا، فرهنگ کرد، فرهنگ  گیالن و غیره. 
مرکز اسناد فرهنگی و تاریخی نیز فعالیت های خود را 
بر اساس خط مشی اساسی »انسان شناسی و فرهنگ« 
و در همان حوزه ها  اما با تکیه بر گرد آوری، طبقه 
گوناگون  اسناد  کردن  مستند  و  سازی  آماده  بندی، 

صوتی   های  قالب  از   متنوعی  کامال  های  قالب  در 
انجام می  غیره  و  نقشه  و  تا  کتاب  وتصویری گرفته 

دهد. 
جمهوری  قوانین  چارچوب  در  صرفا  ها  فعالیت  این 
اسالمی ایران و بر اسنادی که آزاد بوده و صرفا جنبه 
برگزاری  شامل  و   شود  می  انجام  دارند   فرهنگی 
برنامه های جانبی در رابطه با اسناد نیز خواهد شد که 
نمونه مجموعه هایی  برای  انتشاراتی  فعالیت های  هم 
تدوین شده ای از اسناد و فیلم های مستند و سایر داده 
ها را شامل می شود و هم برنامه هایی نظیر سخنرانی، 
های  فیلم  نمایش  و  عکس  های  نمایشگاه  تشکیل 
مستند و غیره بر اساس داده های گردآوری و مستند 
همکاری  در  صرفا  اخیر  های  برنامه  مرکز.  این  شده 
با نهادهای علمی و فرهنگی کشور انجام می گیرند.  

اهداف 
زیر  موارد  در  توان  می  را  مرکز  این  اساسی  اهداف 

بر شمرد: 

و  فرهنگی  مدارک  و  اسناد  یافتن  برای  جستجو   .1
تاریخی ایران و سایر فرهنگ ها از طریق منابع قانونی 
شنیداری،  دیداری،  ای  رسانه  مختلف  های  قالب  در 
متن و غیره در همکاری با نهادهای علمی و فرهنگی 

کشور. 
2. تالش برای تعیین مولفه های ارزیابی سندیت این 
کارهای  در  آنها  از  استفاده  قابلیت  میزان  و  ها  داده 

پژوهشی.
حفظ  برای  اجتماعی  کنشگران  در  انگیزه  ایجاد   .3
به  آنها  ثبت  و  فرهنگی شان  و  زندگی روزمره  اسناد 

صورت دیجیتالی. 
در  ایران  فرهنگ  شفاهی  تاریخ  پروژه  به  کمک   .4

انسان شناسی و فرهنگ.
حداکثر  کردن  دیجیتالی  و  ها  داده  سازی  مستند   .5
اینترنت  بر روی  قرار دادن آنها  برای  اسناد  از  ممکن 
و ایجاد امکان بهره برداری از آنها برای فعالیت های 

پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی.
6. ایجاد رابطه بین پژوهشگران و سایر کنشگرانی که 
گردآوری  به  دست  حاضر  حال  در  یا  و  گذشته  در 
داده های فرهنگی می زنند، برای رسیدن به  پهنه های 
بزرگ چند رسانه ای در استفاده از اسناد به صورت 

پویا. 
7. تالش برای ساختن نرم افزارها و برنامه نویسی در 

جهت استفاده بهیته از اسناد دیجیتالیزه شدن. 
اسناد  عمومی   و  تخصصی  های  بانک  ایجاد   .8
انسان  های  بندی  تقسیم  اساس  بر  شده  دیجیتالیزه 

شناسی و فرهنگ. 
9. برنامه ریزی برای تدوین ماخذ شناسی های علمی 

در جهت اهداف انسان شناسی و فرهنگ 
با اساتید و اندیشمندان و عالقمندان  10. ایجاد رابطه 
مصرف  جهت  در  فرهنگی  های  داده  گردآوری  به 

پژوهشی از آنها.    

پروژه تاریخ فرهنگ معاصر ایران
ویژه  به  و  اسناد  گردآوری  قالب  در  پروژه  این 
تاریخ  قدیمی   کنشگران  با  شده  ضبط  گفتگوهای 
شده  تعریف  امروز،   تا  مشروطه  از  ایران،  فرهنگی 
است و در  نخستین مرحله آن که با کمک مرکز اسناد 
فرهنگی و تاریخی انجام می شود صرفا در حد گرد 
آوری و طبقه بندی  اطالعات الزم برای  تدوین یک 

تاریخ فرهنگی خواهد بود.
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بانک های  مرکز اسناد فرهنگی و تاریخی 
زیر  های  بانک  در  را  خود  مدارک  اسناد،  مرکز 

گردآوری و در اختیار عالقمندان می گذارد:
1. گزارش ها، نقدها، مقاالت و کتاب های الکترونیک 
: مرکز اسناد با داشتن هزاران کتاب و مقاله الکترونیک 
کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر مشغول دسته 
بندی موضوعی این کتابهاست که قابل استفاده باشد. 
با  زودی  به  الکترونیک  های  نامه  فرهنگ  و  کتابها 
عنوان محصوالت فرهنگی عرضه خواهد شد و عالقه 

مندان به این متون می توانند از آن استفاده کنند.
هر  های تصویری:  و گزارش  مستند   های  2. عکس 
عکس  زیادی  تعداد  شامل  تواند  می  ای  نامه  پایان 
مستند باشد که در جایی بی استفاده بماند. این مرکز 
در صدد است که به دیجیتالیزه و دسته بندی عکسهای 
مستند موجود در سایت، پایان نامه ها پرداخته و ضمنا 
از عالقه مندان به حوزه فرهنگ دعوت می کند که 
تا  دهند  قرار  مرکز  این  اختیار  در  را  خود  عکسهای 
تحقیقات  برای  و  بیاید  در  الکترونیک  صورت  به 
اجتماعی قابل استفاده شود. قابل ذکر است که مرکز 

هیچ سند غیر دیجیتالی را نگهداری نمی کند.
توانایی  که  هایی  از حوزه  یکی  مستند:  های  فیلم   .3
باال در تحقیقات انسان شناختی و جامعه شناختی دارد، 
فیلمهای مستندی است که توسط مستند سازان حرفه 
ای و یا آماتور ساخته می شود. دسترسی به این فیلمها 
در  با  اسناد  مرکز  نیست.  پذیر  امکان  مواقع  اکثر  در 
درست داشتن تعداد زیادی فیلم مستند اقدام به گرفتن 
مجوز از فیلم سازان نموده و در آینده نزدیک لیست 
فیلمهایی که می توان در اختیار عالقه مندان قرار داد 

را اعالم می نماید.
4. فیلم های داستانی 

توان  می  را  دنیا  واقعیتهای  از  بخشی  کاریکاتور:   .5
در کاریکاتورهای موجود در مجالت جدید و قدیم 
خودی  به  پراکنده  کاریکاتور  تعدادی  ولی  یافت. 
با  مرکز  این  بود.  نخواهد  ای  استفاده  قابل  منبع  خود 
مجالت  برخی  و  قدیمی  مجالت  داشتن  دست  در 
قابل  موضوعی  عنوان  به  را  ها  کاریکاتور  جدیدتر، 
مطالعه جدا نموده و بر اساس دسته بندی های معتبر، 
مرکز  اعضای  و  مندان  عالقه  البته  است.  کرده  جدا 
اسناد می توانند در صورتی که تمایل دارند منابعی را 
اختیار مرکز قرار دهند با مسئول مرکز تماس حاصل 
کرده و یا اگر در دسته بندی و اسکن کاریکاتورها و 

عکسها فرصت مناسبی دارند، همکاری نمایند.
6. طرح های گرافیک 

7. کروکی 
8. نقشه ها

9. نوارهای صوتی: پروژه تاریخ فرهنگی در راستای 
فایلهای  ضبط  و  آوری  جمع  به  اقدام  خود  اهداف 
تاریخ  در  نوعی  به  که  کند  می  افرادی  از  صوتی 
نوارهای  این  اند.  بوده  گذار  تاثیر  کشور  فرهنگی 
صوتی در مرکز نگهداری شده  است و بعد از پیاده 
در  تواند  می  مرکز  که  است  اسنادی  جزو  سازی 
تحقیقات فرهنگی و تاریخ فرهنگی مورد استفاده قرار 

دهد.
10. اسناد تاریخی: وجود اسناد تاریخی در هر خانه ای 
ممکن است به خودی خود قابل مالحظه نباشد، ولی 
گردآوری اسناد تاریخی اسکن شده می تواند روندی 
از تاریخ فرهنگی یک کشور را بازنمایی کند. مرکز 
اسناد در صدد جمع آوری هر گونه سندی است که به 

تاریخ و فرهنگ این کشور مربوط بوده و باز الزم به 
ذکر است که منظور از جمع آوری سند، تنها حالت 

دیجیتال آن است. 
11. مقاالت قدیمی: بخش جدیدی که در سایت راه 
اندازی شده و مرتب به روز می شود، بخش مقاالت 
قدیمی است که مجدد تایپ شده و در اختیار عالقه 
مندان قرار می گیرد. اطالع از مقاالتی که سالهای قبل 
نگاشته شده باعث از میان بردن شکاف علمی بین نسل 
جید پژوهشگر و نسل پیش آن شود. دوستانی هستند 

که ما را در تایپ مجدد مقاالت یاری می کنند.  

حمایت 
تاریخی  و  فرهنگی  اسناد  مرکز  کار  به  عالقمندان   
این  به عضویت  توانند  »انسان شناسی و فرهنگ« می 
مرکز در آمده و عالوه بر استفاده از  مجموعه اسناد 
دسترسی  که  مرکز  این  سایت  روی  بر  شده  عرضه 
کامال آزاد دارد، این اسناد را با کیفیت بهتر و در قالب 
های رسانه ای مختلف همچون سی دی، دی وی دی، 
نوارهای صوتی و غیره نیز دریافت کنند. دوستانی هم 
با ایمیل  با مرکز هستند  که مایل به هر نوع همکاری 

مسئول مرکز اسناد، شایسته مدنی، تماس بگیرند.
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گزارش بخش فنی انسان شناسی و فرهنگ
حامد جلیلوند

نگاهی به سایت انسان شناسی و فرهنگ؛

ویژگی های فنی، از منظر فرهنگی؛

انسان شناسی و فرهنگ در چهار گفتار:
دنیای  مقدم  خط  در  همیاری  Open Source؛   .1

مدرن
2. سایت انسان شناسی و فرهنگ؛ تجربه ای متفاوت از 

تولید یک سایت
و  پویایی  سایت؛  امکانات  و  ابزارها  ساختار،   .3

ساختارگریزی
4. چشم اندازهای آینده؛ توسعه و همیاری های فنی

دنیای  مقدم  خط  در  همیاری   Open Source
مدرن؛

آیا همیاری در دنیای مدرن ادامه یافت؟
مقابل  در  دنیای مدرن  عنوان ویژگی  به  • فردگرایی 
ذیل  و  می شود  معرفی  سنتی  جوامع  جمع گرایی 

نظریه های مختلفی هم تئوریزه شده است.
موافق  رویکرد  این  با  پژوهشگران  از  برخی  اما   •
نیستند و معتقدند که به این موضوع می توان از منظر 

کارهای  جلوهای  تنها  واقع  در  کرد.  نگاه  متفاوتی 
جمعی دگرگون شده اند.

سنتی  جوامع  در  همیاری  شناخته شده  نمودهای  از   •

اجتماعی  علوم  اهالی  برای  که  است  واره  ایران  در 
موضوعی آشناست. 

 
Open Source ؛

• یکی از مهمترین نمودهای دنیای جدید، تکنولوژی 
اطالعات و ارتباط )ICT( است و اینترنت از شناخته 

شده ترین جلوه های این تکنولوژیست.
که  است  جریانی  متن،  آزاد  نرم افزارهای  جنبش   •
کامپیوتری  بزرگ  شرکت های  طلبی  انحصار  برعلیه 
اثر  با ثبت  شکل گرفت و برخالف این شرکت ها که 
خود تالش داشتند انحصار استفاده از آن ها را به دست 
و  داشته  سعی  استالمن  ریچارد  چون  افرادی  آورند، 
دارند که استفاده از نرم افزارها را برای همگان ممکن 

سازند. 
• استالمن با تاسیس »بنیاد نرم آزاد متن« و شکل دادن 
در  برضد آن سعی  و  رایت  کپی لفت در درون کپی 

همگانی کردن حق استفاده از نرم افزارها را دارد. 

Drupal، ارابه انسان شناسی و فرهنگ ؛
 )CMS( محتوای  مدیریت  نرم افزار  یک   •
اوپن سورس است که که ویرایش اول آن سال 2001 
در  آن   7.12 ویرایش  حاضر  درحال  و  شد  منتشر 

دسترس قرار دارد.

ریچارد استالمن

کپی رایت                     کپی لفت
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کسانی  تعداد  دروپال،  سایت  رسمی  اما  اساس  بر   •
شرکت  افزار  نرم  این  توسعه  در  دنیا  سراسر  از  که 

داشته اند، بیش از 630،000 نفر است. 
• دروپال طی چند سال گذشته همواره در شمار اولین 

نرم افزارهای CMS جهان قرار داشته است.
فرهنگ  و  انسان شناسی  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
با اهداف آن کامال هم سو  بر موجی سوار است که 

است.

سایت انسان شناسی و فرهنگ ؛ تجربه ای متفاوت 
از تولید یک سایت؛

از طراحی و اجرا، تا توسعه

• توسعه، یکی از مهمترین مسائل پیش روی سایت ها 
اولیه  طراحی  حد  در  تنها  سایت ها  اکثریت  اما  است 

متوقف می شوند.
• توسعه یک سایت نتیجه تعامل و چالش های مداوم 
مورد  نرم افزار  با  ارتباط  در  افراد  واقعی  فعالیت های 

استفاده در سایت است. 
بر خالف سایر تجربه هایی  و فرهنگ  انسان شناسی  )در 
که در طراحی و اجرای سایت داشته ام، اعضا به صورت 
مداوم در حال نقد و بررسی عملکرد خود و ارتباط آن 
ابزارها و امکاناتی هستند که سایت در اختیار آن ها  با 

می گذارد.(

ویرایش های مختلف انسان شناسی و فرهنگ؛

سرور،  فنی  نقص  دلیل  به  سایت،  سوم  ویرایش  در 
تمامی اطالعات سایت ازبین رفت با این حال تنها پس 
آقای حامد  اعضای و کمک  مداوم  ماه کار  از یک 

یغمائیان سایت مجددا فعالیت خود را از سر گرفت.
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و  پویایی  ؛  سایت  عملکرد  و  ابزارها  ساختار، 
ساختارگریزی؛

بخش ها و صفحات
• در حال حاضر سایت انسان شناسی و فرهنگ مشتمل 
 9 و  مرتبط(  صفحات  از  )مجموعه ای  بخش   112 بر 

صفحه مستقل است. 
• این سایت در مجموع بیش از 7000 صفحه وب را 

شامل می شود.

جای گیری بخش ها در سایت؛

لینک های  توسط  مختلف  بخش های  به  دسترسی   •
موجود ساختار سایت میسر است:

– منو اصلی سایت
 | تاریخ   | روش   | نظریه   | ها  شاخه   | رویدادها 

آزمایشگاه | منابع | درباره ما

در  سریع  دسترسی  )لینک های  سایت  جانبی  نوار   –
سمت چپ سایت(

ابزارها؛
• جستجو

• اشتراک گذاری مطالب
RSS •

• وبگذر
Google Analytics •

وبگذر، سیستم آمارگیری وب سایت
اما  ساده  بسیار  آماری  بررسی  یک  امکان  )وبگذر 

کارآمد را برای مخاطبان سایت فراهم می آورد.(
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پویایی و ساختارگریزی؛
سایت،  دهنده  توسعه  و  طراح  یک  منظر  از  آنچه   •
توجه  قابل  من  برای  فرهنگ  و  انسان شناسی  درباره 
دغدغه های  از  یکی  است.  آن  ساختارگریزی  است، 
سال  یک  که  است  ساختاری  طراحی  من  همیشگی 
و دست کم  بیاورد  تاب  را  پویایی  از  این حد  بتواند 

زودتر از یک سال آشفته جلوه نکند!
و  بوده  ساز  دردسر  فنی  نظر  از  هرچند  نکته  این   •
هست اما در واقع گویای ذهن های فعالی است که در 

این مجموعه مشارکت دارند. 

چشم اندازهای آینده ؛ توسعه و همیاری های فنی؛
تغییرات پیش رو

مانند  فرهنگ  و  انسان شناسی  متعارف  تغییرات  بجز 
حوزه های  یا  علمی  جدید  شاخه های  گشایش 
فرهنگی، در سال پیش رو برای دستیابی به اهداف زیر 

تالش خواهیم کرد:

)از  فرهنگ.  و  انسان شناسی  گالری های  گشایش   •
اشیا،  کاریکاتور،  نقاشی،  عکس،  گالری های  جمله 

اسناد، موسیقی و ...(

• گشایش سایت مرکز اسناد.
• گشایش سایت های انگلیسی، فرانسه و عربی 

انسان شناسی و فرهنگ.
با  متناسب  سایت،  چهارم«  »ویرایش  طراحی   •

شکل گیری بخش های جدید.

همیاری های فنی؛
به  • با توجه به آنچه گذشت، از تمامی عزیزانی که 

هر نحو می توانند در این مسیر همراه ما باشند دعوت
به همکاری می کنیم.

• گرافیک کامپیوتری 
• طراحی سایت
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نقشه  Google Analytics از شهرهای جهان:

نقشه  Google Analytics از کشورهای جهان:

Google Analytics بازدید از انسان شناسی و فرهنگ در
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نقشه  Google Analytics از شهرهای کانادا:

نقشه  Google Analytics از شهرهای آمریکا:
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نقشه  Google Analytics از شهرهای فرانسه:

نقشه  Google Analytics از شهرهای استرالیا:
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نقشه  Google Analytics از شهرهای ایران:

نقشه  Google Analytics از شهرهای بریتانیا:
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بخش دوم :
یادداشت ها



به دنبال فراخوان اولین گردهمایی »انسان شناسی و فرهنگ«، 
مجموعه ای از یادداشت های مدیران و اعضاء برای این گردهمایی 

جمع آوری شد، که در این بخش آن ها را می آوریم.
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شیرین احمدنیا
)دانشگاه عالمه طباطبایی(
مدیر صفحه جامعه شناسی و انسان شناسی پزشکی

فراتر  معنایی  ”ما“  برای  فرهنگ،  و  انسان شناسی 
دارد.  پژوهشی  و  علمی  محتوای  با  سایت  یک  از 
از ما که  بسیاری  این است که همکاری  احساس من 
مانوسیم، چیزی  این مجموعه  با  است  ماه ها و سال ها 
ما  دارد،  بر  در  را  علمی  دغدغه های  صرف  از  فراتر 
این مجموعه را دریایی می دانیم، که هر یک از ما و 
بسیاری دیگر، به تدریج  در شکل گیری آن به صورت 
افزودن تک قطره هایی، سهیم بوده ایم، دریایی که به 

گنجینه ای گشوده مبدل شده است از معرفت جمعی، 
و بازتاب دهنده مجموعه عناصِر فرهنگ ملی و جهانی 
علم  تاریخ  ارزشمند  دست آوردهای  معرف  نیز   و  
دامنه  به واقع،  و فرهنگ و هنر و فن آوری است که 
ما  برای  مجموعه  این  عنوان  حتی  ندارد.  کرانه ای  و 
ایمان  آن ها  به  که  است  واالیی  ارزش های  یادآور 
داریم و بسیاری از ”انسان“ ها هر یک به سهم خود، 
هر  ما  می کنند.  و  کرده  تالش  آن  اعتالی  جهت  در 
یک، گویی خود را – گذشته، حال و آینده خود را 
مجموعه ای  می یابیم.  باز  کم نظیر  مجموعه  این  در   -
را  مرزی  و  می شود  غنی تر  و  بارورتر   مرتب  که 
به  نمی شناسد.  خود  روزافزوِن  ارتقای  و  اعتال  برای 
به  ورود  با  کس  هر  که  اولیه ای  و  اصلی  پیام  نظرم، 

این مجموعه – در فضای مجازی و غیر مجازی آن-  
از  فراخ  سفره ای  به  است  دعوتی  می کند،  دریافت 
اندوخته ها، برای افزودن، برخوردار شدن و گستراندن 
هر آنچه از علم و دانش و فرهنگ در چنته داریم و 
داشته اند و خواهیم داشت. شاید آنچه مرا بیشتر جذب 
بیکرانگی  و  و همراه کرده است، حس آزادی عمل 
مشارکت  و  بهره گیری  شدن،  سهیم  برای  فرصت ها 
داشتن، همسو با نیتی اصیل و نیکوست، در کنار گروه 
مجموعه  این  ارجمند  و  تالشگران خالص  و  دوستان 

که ذهنی باز با افقی بسی وسیع دارند. 

با سپاس فراوان و درود به یاران!



افسر افشار نادری
)دانشگاه پیام نور(
مدیر گروه جنسیت

اول،  درس  کتاب  در  دبستان  در  داریم  یاد 
خردسالی  در  را  آنچه  آب.  و  بود  نان  صحبت 

خوانده ایم، همچنان در جستجویش مانده ایم.
در این شرایط و در این روز، انجمن انسان شناسی 
غریبی  واژه  در جستجوی  اعضاء،  و  فرهنگ  و 
همکاران  دارد.  نام  علم  که  هستند  ایران  در 
انسان شناسی و فرهنگ تالش کرده و می کنند، 
علی رغم مشکالت، محدودیت ها و ممنوعیت ها 
انگیزه  همچنان تحصیل و تحقیق علم می کنند. 
همه ما تالش در همین مسیر است، یعنی اعتالی 
فرایند.  این  در  علمی  راه  پیمودن  و  فرهنگ 
 می خواهیم دوباره در جهان قد علم کنیم و فریاد 
بزنیم که ما کیستیم و چیستیم و چه می گوییم و 

چه می خواهیم.

وقتی می بینم که همه همکاران در این نهاد، علی رغم 
این  بقا  و  حیات  برای  همچنان  کاری،  زیاد  مشغله ی 
دریغ  کوششی  هیچ  از  علمی،  و  مدنی  مردمی ،  نهاد 
باقی  نهاد  این  در  دیگران  چون  نیز  من  نمی کنند، 
می مانم تا سهم خودم را برای حیات و بقای این انجمن 
ادا کنم. جا دارد که بگویم : رنگین کمان سهم کسانی 

است که تا آخرین لحظه زیر باران خواهند ماند.

با احترام و آرزوی موفقیت در راه پر مشقتی 
که همه ما در پیش داریم.
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مهرداد امامی
)دانشگاه تهران(

عضو کارگروه ترجمة انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ
عضور گروه کتاب و رسانة انسان شناسی و فرهنگ

تمامی  برای  جایی  فرهنگ:  و  شناسی  انسان 
ضمایر شخصی؛

سر  حساب  یک  شناسی،  انسان  دانشجویان  برای 
و  انسان شناسی  متوجه شوند که  تا  انگشتی کافیست 
فرهنگ تنها پایگاهی است که می توانند با هر میزان از 
دانش تخصصی و فارغ از سلسله  مراتب آکادمیک و 

بُعد شهرت نام، به همکاری با آن بپردازند و آثار خود 
تعجب  جای  دهند.  قرار  شدن  خوانده  معرض  در  را 
مثابة  به  را  موقعیتی  از دوستان چنین  بعضی  است که 
نقطة ضعف این مجموعه در نظر می گیرند، حال آنکه 
اگر نیم  نگاهی به تحول کلی علوم در سطح جهانی، 
شویم  می  متوجه  باشیم،  داشته  انسانی  علوم  به-ویژه 
توزیع  سمت  به  تمایل  و  علم  شدن  دموکراتیک  که 
پایگاه  قبیل  از  گوناگون  فُرم-های  در  آن  مشارکتی 
اینترنتی و سیستم های دایرة المعارفی آنالین )و  های 
open source(، یکی از مشخصه های عمدة  بعضاً 
بشری  علوم  های  شاخه  تمامی  حاضر  حال  وضعیت 
انسان  مجموعة  با  همکاری  تجربة  رو،  این  از  است. 
شناسی و فرهنگ، به شخصه برای من تجربه ای بسیار 
گران قدر و ارزنده است، تجربه ای که از خالل آن 

هم می توان دانش و مهارت های فردی را ارتقا بخشید 
و هم منطق کار جمعی را به تدریج فرا گرفت. چنین 
تناقضات  از دروْن  بتواند  مجموعه ای در صورتی که 
هر  الینفک  جزء  )تناقض  نماید  طرف  بر  را  خود 
مجموعه ای است( و به خط مشی های نخستین خود 
که همانا جذب عالقه مندان و دوری از فُرم ”محفلی“ 
در  تواند  می  شک  بی  بماند،  وفادار  است،  اندیشه 
آینده ای نه چندان دور تبدیل به یکی از پایگاه های 
به  مربوط  مباحث  ایران در حیطة  المللی  بین  اینترنتی 
فرهنگ شود. پایگاهی که برآمده از همکاری اساتید، 
های  حوزه  مندان  عالقه  و  دانشجویان  پژوهشگران، 
مرتبط با فرهنگ است و چه چیز بهتر از اینکه تجربة 
تجربیات  از  یکی  ای،  مجموعه  چنین  با  همکاری 

دوران دانشجویی ات باشد.
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یاسمن اوحدی
 )دانشگاه تهران(
مدیر روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ

مثابه خالق  به  توان  می  را  انسانی  هر  امروز  دنیای  در 
دنیای خودش در نظر گرفت که با توجه به چارچوب 
های سیستم اجتماعی، ذهنی و فرهنگی، زندگی خود 
حیات  دهد.  شکل  هایش  فعالیت  گسترده  پهنه  بر  را 
انسان، نشاط، بالندگی و پویایی زندگی اش، عالوه بر 
نوع نگرش فرد و هنجارهای موجود به زندگی، بسته به 
میزان تالش و توانایی انسان در خلق شگردهای زندگی 
ساختارهای  گیری  شکل  دوران  در  امر  این  است. 
ذهنی و پایه های هویتی افراد اهمیت بیشتری می یابد 
و مشهودتر است. پاسخ به سؤال معروف "من کیستم 
و به کجا می روم" متضمن گسترش شناخت فرهنگ 

و  فردی  های  اولویت  تشخیص  رفتاری،  الگوهای  و 
انگیزه  و  رفتارها  ارزیابی  و  هدایت  معیارهای  تنظیم 
روزمره،  زندگی  الگوهای  بر  عالوه  که  است  هایی 
دامنه مسیر زندگی پیش روی او را نیز تحت تأثیر قرار 

می دهد.

انسان شناسی را علم شناخت فرهنگ و منش زندگی 
زندگی  از سطح  فراتر  فرهنگ  در حالیکه  دانند.  می 
انسان شناسان متخصص در جریان است. اما راه های 
شناخت و پاسخ به پرسش های کنجکاوانه در حوزه 
فرهنگی  مجامع  و  محافل  به  فرهنگی  مختلف  های 
و  شناسی  "انسان  راستا  این  در  اند.  مانده  محدود 
اندیشه،  های  حوزه  اتصال  برای  پایگاهی  فرهنگ" 
بر  عالوه  که  است  هایی  روزنه  و  گوناگون  افکار 
در  را  امکان  این  فرهنگ،  حوزه  متخصصان  استفاده 
از  طیفی گسترده  و  دهد  می  قرار  مردم  اختیار عموم 

حوزه های داخلی و بین المللی، فرهنگ های شناخته 
عرصه  تاریخی،  های  کنجکاوی  مغفول،  و  شده 
جریانات روزمره و پیش بینی های آینده، با رویکرد 
واقعی  و  ملموس  زندگی  جنس  از  و  شناسانه  انسان 

مردم را به نمایش گذاشته است.

در روزهایی که ارائه سخن، بیان افکار و نظرات بدون 
فراهم  نماید،  می  مشکل  بسیار  و سوءگیری  قضاوت 
از  بدور  ها  اندیشه  این  انتشار  برای  فضایی  آوردن 
است.  ستودنی  با حاشیه،  گیر شدن  در  و  محدودیت 
شاید زمان آن رسیده باشد که از جدال بر سر القاب 
و واژه ها چشم برگیریم و نفوذ و گسترش فرهنگ را 
با وسعت یک زندگی در هزاران اجتماع و ایده های 

خالقانه زندگی نظاره گر باشیم.
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اصغر ایزدی جیران
)دانشگاه تهران(
مدیر گروه انسان شناسی هنر

فرهنگی  اجتماعی-  های  زمینه  بررسی  در  تمرکز 
هنرهای تجسمی باعث شد تا گروه انسان شناسی هنر 
در مهر سال 87 تشکیل شود. هدف اولیه گروه تولید 
متونی در خصوص ادبیات نظری و تجربی انسان شناسی 
هنر، معرفی کتب و سایت های مرتبط با این حوزه و 
به طور کلی گشودن فعالیت هایی جهت هر چه بیشتر 
انسان شناسی بود. در  از  معرفی کردن این حوزه مهم 
دیگر  و  ارشد  و  کارشناسی  دانشجویان  زمینه،  این 
علمی  و  تحقیقی  متون  دانشگاهی  اساتید  و  محققین 
خوبی را در اختیار گروه قرار دادند و نیز ترجمه هایی 
در  که  است  این  گروه  آتی  برنامه  گرفت.  صورت 
ویژه نامه های موسسه انسان شناسی و فرهنگ مشارکت 
فعالی داشته باشد، بتواند به صورت دوساالنه همایش 
مقاالتی  مجموعه  نماید،  برگزار  را  هنر  انسان شناسی 
دانشگا های  با  پیوندهایی  کند،  تدوین  حوزه  این  در 
هنر برای برنامه های مشترک ایجاد کند، و نیز بهترین 
نماید.  انتخاب  انتشار  برای  را  دانشجویی  کارهای 
جدی  نیازی  ایران  هنر  دانشگاه های  و  هنر  رشته های 
انسان شناسی  رشته  فرهنگی  اجتماعی-  تحلیل های  به 
یعنی  هنر  خوِد  مسائل  باید  نیز  انسان شناسی  و  دارند 
زیبایی شناسی،  مثل  فرم  با  مرتبط  امور  )و  فرم  اساساً 
شیوه های  و  وارد روش شناسی  را  هنر(  تاریخ  سبک، 
تحلیل خود کند. امیدوارم گروه انسان شناسی هنر در 
بلند مدت ظرفیت این همکاری بین- رشته ای را ایجاد 

کند.
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محمد بلوچ زهی
)روزنامه نگار و محقق(
انسان شناسی و فرهنگ

و  انسان ها  بین  فرسنگ  حد  در  فاصله ها 
فرهنگ ؛

و  انسان شناسی  سایت  در  بنده  گرامی  همکاران 
مدیران  گردهمآیی  و  هم اندیشی  مناسبت  به  فرهنگ 
و همکاران این سایت که قرار است اواخر فروردین 
ماه در تهران برگزار شود مرا دعوت به حضور نموده 
یادداشت  کلمه   250 در  تا  خواسته اند  اینجانب  از  و 
در  مشارکتمان  انداز  و چشم  بر دالیل  مبنی  کوتاهی 
از  بنویسم ضمن عذر خواهی  فرهنگ  و  انسان شناسی 

عدم حضور.
از  مملو  و  پرتنش  فضای  این  در  داشت  اذعان  باید 
با  هم  به  نسبت  انسان ها  شناخت  ما،  جامعه  تناقض 
بر  تردیدها  و  ابهام  تیره  سایه  و  گشته  مواجه  مشکل 
روابط انسانی سنگینی می کند و همچنین زدودن غبار 

و  ملل  فرهنگ  به  انسان ها  شناخت  جهت  گسست 
تحکیم روابط انسانی نیز امری است بس دشوار.

سایت  مجازی  بی انتهای  فضای  در  وجود  این  با   
در  آموختن  و  تجربه  امکان  فرهنگ  و  انسان شناسی 
کنار برجسته ترین اساتید و اندیشمندان و صاحب نظران 
ایران زمین را برای ما و آنان که تشنه آموختن هستند، 
این  از  بیش  و  ببازند  رنگ  تا گسست ها  نمود  فراهم 
روابط انسانی شکلی شکیل و شمایلی شایسته به خود 

بگیرد. 
این مجموعه طی  از  عنوان عضوکوچکی  به  نیز  بنده 
چند صباح آموختن و کسب تجربه شیرین همکاری با 
همکاران گران سنگ ، مدت ها پیش پی به این واقعیت 
اصیل  قوم  یک  عنوان  به  بلوچ  قوم  برای  که  برده ام 
آریایی آن طور که شایسته مردمان پهنه سنگ و چنگ 
و رنگ است اهتمامی جهت رفع فرسنگ ها فاصله بین 
آنها و سایر فرهنگ ها صورت نپذیرفته، پس قدم باید 
فتح فاصله ها در حد  بر  اقدام کنند  تا قدم ها  برداشت 

فرسنگ بین انسان ها و فرهنگ. 



علی بلوکباشی
)دایره المعارف بزرگ اسالمی(

مشاور ارشد علمی صفحه فرهنگ مردمی 

ده ها  امروزه 
سایت علمی- 
به  تخصصی 
فارسی  زبان 
ایران  در 

دارند.  فعالیت 
هریک از این سایت ها 

به شیوه و ترفندی خاص 
در پدیداری انگیزش در 

اینترنت  کاربران  میان 
به  آنان  جذب  و 
خود  سایت  درونة 

می کنند.  کوشش 
سایت ها،  این  از  یکی 

و  انسان شناسی  سایت 
سالی  چند  که  است  فرهنگ 

ابتکار  و  دوراندیشی  با  است 
فکوهی  ناصر  دکتر  مدیریت  به  و 

از  گروهی  همراهی  و 
نظران،  صاحب  

و  استادان 
ن  ا هشگر و پژ
ن  ا جو
و  فرهیخته 

ش  سخت کو
از  برآمده 

دانش  به  وابسته  حوزه های 
و  زبان  فرهنگ،  از  انسان شناسی، 

راه  و...  جغرافی  تاریخ،  تا  گرفته  هنر 
انداخته شده است. این سایت در مدت عمر 

به  پربار  و  غنی  و  ژرف  نگاهی  با  خود  کوتاه 
موضوع های متنوع و به روز، موفق شده است که از 

سویی برای تنویر افکار خوانندگان، طیف گسترده ای 
از صاحبان اندیشه و اصحاب قلم را به ارائة دیدگاه ها 
از  و  به دور هم در سایت گردآورد،  نظرات خود  و 
سایت  به  عالقه مندان  و  اینترنت  دیگرکاربران  سوی 
را  آن  به  وابسته  رشته های  و  فرهنگ  و  انسان شناسی 
به مشاهده و خواندن داده های سایت و بهره گیری از 

آنها بسیج کند. 

سایت انسان شناسی و فرهنگ اگر راه و خط هدفمند 
نام  که  حوزه هایی  در  اطالعات  ارائة  در  را  کنونی 
آنها در برنامة خدماتی آن آمده است، با بلند پروازی 

درست  شیوة  که  کند  تالش  و  دنبال  خردورزانه 

زمینه های  همة  در  را  نگریستن  صحیح  و  اندیشیدن 
سایت  مراجعه کنندگان  به  هنرها  و  معارف  و  علوم 
پیش  نوشته های  بازنمایی  و  کهنه گرایی  از  و  بیاموزد 
یک  نقش  در  می تواند  بی شک  بپرهیزد،  افتاده  پا 
مکتب پیشرو سایتی در انسان شناسی و فرهنگ شناسی 
عمل کند و نگرش های علمی- فرهنگی و روش های 
به  مربوط  موضوع های  در  تألیفی  و  تحقیقی  درست 
انسان و فرهنگ را به رهجویان فرهنگ شناسی انتقال 

دهد.

سخن،  هر  که  دریابند  سایت  خوانندگان  اینکه  برای 
گفته و نوشته ای در سایت، بر پایة اندیشه و استداللِی 
نهاده شده است، الزم است  بنیان  نظم یافته و منسجم 
گوناگون  حوزه های  مسئوالن  و  مدیران  که 
فرهنگ  و  انسان شناسی 
و  نوشته ها  گزینش  در 
در  آنها  گذاشتن 
یت  سا

و  سخن  هر  دهند.  نشان  بیشتری  علمی  وسواس 
داشته  برای گفتن  تازه  باید چیزی  اینجا  در  نوشته ای 
باشد و بیان هر مدعایی را باید شواهد و اسنادی معتبر 
چون  دیگر  امروز،  انسان  کند.  تأیید  را  پذیرفته،  و 
خواندن  در  کردن  تلف  و  هزینه  برای  وقتی  گذشته 
است  روشن  ندارد.  بی پایه  و  نازل  چیزهای  دیدن  و 
که مستند کردن هر گفته و نوشته ای به شاهد و سند، 
و  می افزاید  نوشته  و  گفته  آن  اعتبار  و  ارزش  به  هم 
البته  می برد.  باال  را  سایت  علمی  منزلت  و  شأن  هم 
سرزمین  این  علم  و  فرهنگ  تاریخ  در  گذشته،  در 
نوشتة  و  بیان  که  بودند  ایرانی  اندیشمندان  از  کسانی 
آنان به سند و مأخدی نیاز نداشت، و در هر مقوله که 
سخن و مطلبی، شفاهی یا کتبی بیان می کردند، سخن 
ایشان حجت و خود سند و مستند ساز گفتة علمی و 
استاد  بود. شادروانان عالمه محمد قزوینی،  نظر آنان 
از  زریاب خویی  عباس  دکتر  و  فروزانفر  بدیع الزمان 
آن جمله بودند. با این  همه، این بزرگان و فحول ادب 
نیز  اسالم  و جهان  ایران  تمدن  و  تاریخ  و  فرهنگ  و 

سخن را بی استناد به سندی رها نمی کردند.

است که  این  این همکار کوچک  پیشنهاد  پایان،  در 
اگر سایت می خواهد در زمرة یکی از منابع و مآخذ 
گیرد،  قرار  دانشجویان  و  هشگران  پژو  معتبر  علمی 
بیشتر  هرچه  آن  تحقیقی  گفتارهای  و  نگاه ها  باید 
رنگ دقیق علمی بگیرند و به زمینة استناد سازی 
از  پاره ای  که  نماند  ناگفته  شوند.  نزدیک تر 
مقاالت تحقیقی سایت درونه و زبان علمی آنها 
کم و بیش سست و ضعیف است و به لحاظ 
نگارشی و  هم موضوعی و محتوایی و هم 
انشائی نیاز به ویرایش علمی و فنی مدیران 
حوزة کار دارند. بنابراین باید از همکاران 
علمی-  زمینة  به  که  شود  خواسته  سایت 
بیشتری  اعتبار  خود  گفتار های  تحقیقی 
بخشند و توجه ای صمیمی تر به نوشته های 
خود نشان دهند و آنها را با نثری ساده و 
روان، ولیکن سنگین و استوار و بی غلط 
سایت  برای  و  بنویسند 

بفرستند.  
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سعیده بوغیری
)دانشگاه تهران(
مدیر روابط بین المللی و ترجمه

در این هیاهوی بی مفهوم که گوش فلک را پرکرده 
و  خسته  را  پاهایمان  که  هیچ  برای  ها  دویدن  این  و 
جانمان را فرسوده، در این خشک شدن در روزمرگی 
و  شناسی  انسان  اراده،  بی  ماشینی  به  شدن  تبدیل  و 
فرهنگ حکم پنجره ای مشرف بر دریای آبی با آن 
به افق روشن صبحدم فردا را دارد. پنجره  گستره رو 
دریافت  آن،  کنار  به  رفتن  حسن  کمترین  که  ای 
سرانگشتان نسیمی است که به نوازش نه بر چهره که 
سراب  و  کویر  یاد  شگفتی،  با  و  نشیند  می  وجود  بر 
و هیاهو و ماشین و تکرار را از ذهن محو می سازد. 
حال این با ماست که پنجره بگشاییم و به استقبال نسیم 
تا  بزنیم  به تن  بگذاریم و آبی  برویم، قدم در ساحل 
این رویای روشن جای روزمرگی و تکرار را بگیرد و 

نسیم دلنشین، جای هیاهو را. 



بهناز بوذری
)پژوهشگر مستقل(
انسان شناسی و فرهنگ

پیوستن چشمه ها و جویبارها به همدیگر برای رودخانه 
شدن ذات طبیعتی پویا و در حرکت است. پیوستن فرد 
انسان هم برای تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی 
از همین نیاز طبیعی ناشی می شود. نیاز به ارتباط، شرط 
زمینه ساز  هم زبانی،  و  است  پیوستگی ها  این  اساسی 
اولین  یا  گام  اولین  و  فکر  اولین  میان،  این  در  آن. 
شدن  همسو  با  دیگر  افرادی  تا  دارد  اهمیت  حرکت 

فرهنگ  و  انسان شناسی  برسند.  آرزوهایشان  به  آن  با 
اولین گام را در حدود چهار سال پیش برداشت و با 
محتوایی  خود  دلنشین  بسیار  ساختار  و  فرم  صورت، 
از جانب دوستدارانش جذب کرد که شایسته آن  را 
بود. چنین هماهنگی دقیقی میسر نمی شد مگر آنکه در 
همان ابتدا می دانست و مطمئن بود که چه می خواهد 
باشد و مخاطبانش چه نیازی دارند. درست در زمانی 
نیاز  بیشترین  دنیای مجازی  زبان  فارسی  که مخاطبان 
به مباحث علمی و تخصصی در تمامی حوزه های  را 
فرهنگی حس می کردند اولین گام را انسان شناسی و 
است.  بزرگی  افتخار  این  قطعاً  که  برداشت  فرهنگ 

در  علمی  نظریات  از  آگاهی  کسب  میزان  بیشترین 
فرهنگ ها:  از  واقعیت هایی  کنار  در  انسان،  شناخت 

آنچه که هست و آنچه که باید شناخته شود. 

از  را  جامع  و  وسیع  وب سایت  این  آینده  چشم انداز 
نگاه  و  عالی  فرهنگ  زد.  حدس  می توان  هم اکنون 
هم  گرد  به  روزنامه ای  و  عامیانه  مباحث  فراسوی  از 
باشند. به همان طریقی  می آیند تا چراغ راه آیندگان 

که وب گاه هایی مثل ویکیپدیا این تجربه را داشتند. 
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لیال پاپلي یزدي
)مجتمع آموزش عالی نیشابور(
مدیر گروه انسان شناسی باستان شناختی

امید و باستان شناسي: صفحه باستان شناختي مجله 
انسان شناسي و فرهنگ

در  وارداتي  کاالیي  همچون  باستان شناسي 
مدرنیسمي  با  همراه  پیش  سال  ده  و  صد  حدود 
که شاهان قاجار وارد کردند، به ایران وارد شد. 
با عتیقه گرایي و بدون تفکر مدرن  باستان شناسي 
به  را  آن  شکل بودگي  این  شد.  ایران  وارد  آن 
تقلیل  اقتصادي  باالي  طبقه  به  مربوط  کاالیي 
نتوانسته  هنوز  باستان شناسي  بعد،  سال  صد  داد. 
طبقات  با  ارتباط  براي  علمي  راهکارهاي  است 
دیگر  رشته هاي  تحصیل کردگان  و حتي  متوسط 
نام  به  بیابد. در جهان باستان شناسي، میان رشته اي 
است  آمده  وجود  به  مردم  براي  باستان شناسي 

ساده  مفاهیم  کردن  ساده  اصلي اش  وظیفه  که 
تخصصي باستان شناسي و ارائه آن براي گروه هاي 
باستان شناسي  اما  ایران،  در  است.  غیر متخصص 
زیادي  حد  تا  تخصصي  مجالت  داشتن  از 
به گونه اي است که  محروم است، اساسا شرایط 
باستان شناسي  فارغ التحصیل شده  تازه  دانشجویان 
همواره براي یافتن جایي براي تمرین و ممارست 

در نوشتن با مشکلي بزرگ مواجه است. 
بزرگي  فرصت  فرهنگ  و  انسان شناسي  سایت 
منظر  آن  از  فقط  نه  است  باستان شناسي  براي 
از  یکي  که  را  انسان شناختي  باستان شناسي  که 
کاربردي ترین راهکارهاي باستان شناسي است، در 
معرض قرار مي هد بلکه از آن روي که پنجره اي 
است.  باستان شناس  جوان هاي  شدن  مطرح  براي 
فرهنگ  و  انسان شناسي  در  باستان شناسي  صفحه 
جوانان  پژوهشي  امید  که  صفحه  یک  فقط  نه 

باستان شناسي است .



پرنیا پژوهش فر
)دانشگاه تهران(
انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی، اسمی که با شنیدنش سرم ناخودآگاه به 
سمت منبع صدا می چرخه، به همون ناخودآگاهی ای 
که وقتی اسمم رو صدا می زنند، برمی گردم! شاید برای 
همین بود که وقتی تغییر نام سایت از انسان شناسی و 
فرهنگ به انسان و فرهنگ مطرح شد، غمم گرفت، 

احساس کردم اسمم می خواد حذف بشه!
بسیاری  خالءهای  رفع  به  فرهنگ  و  انسان شناسی 

ارزشمندی  این کمک دالیل  کمک کرده است که 
رو برای همکاری ایجاد می کند: 

- معرفی انسان شناسی و ظرفیت هایش به جامعه 
غیراصیل  روندهای  کنار  در  اصیل،  روندی  ایجاد   -
تعریف و پذیرفته شده در حوزه آموزش، ترویج و نشر 
دانش به دلیل فراموش نکردن هدف های اصلی امور 

- ایجاد فضایی دموکراتیک برای فعالیت علمی 
بر  و جایگاه  مقام  تاثیر گذاری  بردن شرایط  بین  از   -

ارائه کار علمی 
- ثابت و شفاف بودن شرایط ارائه مطلب برای همه

- ایجاد زمینه برای ارائه و رشد مطالعات بین  رشته ای 
- استفاده از فضای مجازی برای انجام کار تخصصی 

و...

در  را  مطلب  این مختصر، حق  در  نمی توان  یقین  به   
داده  انجام  فرهنگ  و  انسان شناسی  که  کاری  مورد 
برای  امیدی  عنوان  به  می توانم  اما  کرد  بیان  است 
پایداری و اعتالی بیشتر آن در کنار سپاس از تمامی 
انسان شناسی و فرهنگ دو نظر را هم مطرح  خانواده 

کنم : 

بازخورد مخاطبین  برای دریافت  1ـ  می توان روندی 
یک مطلب، به نویسنده آن طراحی کرد.

2ـ  چنین جلساتی با چنین اهدافی، می تواند در هر یک 
از شاخه های مطالعاتی، به طور مجزا هم کمک کننده 

باشد.
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محمد تهامی نژاد
پژوهشگر مستقل و فیلم ساز مستند
مدیر گروه فیلم مستند

بخش مستند انسان شناسی و فرهنگ را به مثابه صفحه 
نظر  در  علمی  ای  روزنامه  یا  مجله  از  بخش  یک  یا 
همکاری  بر  بخش،  این  که  تفاوت  این  با  می آورم، 
داوطلبانه عالقمندان متکی است، یعنی هیئت تحریریه 
از  انتظاری  چنین  است  ممکن  کسی  چه  ولی  ندارد. 
یک سامانه اینترنتی داشته باشد. سازمان دهی حرفه ای، 
از  و  نیست  توهم  یک  البته  مجموعه،  این  فضای  در 
اما  آمد.  خواهد  بیرون  تجربی   - داوطلبانه  رابطة  دل 
اوال  دارد.  هم  تبعاتی  داوطلبانه  همکاری  بر  تمرکز 
افراد حرفه ای  اما  به دنبال می آورد.  اینکه محدودیت 
نبودن  بنابراین  نیستند.  مجانی  نگارش  داوطلب  نیز 
را  ما  تازه، صفحه  برای جلب گروه همکاران  بودجه 
با چشم انداز ضعیفی از سینمای مستند مواجه می سازد. 
اما معنای نویسنده حرفه ای چیست؟ آیا صفحه مستند 
ما به کدام نویسنده حرفه ای نیاز دارد؟ اگر ما بودجه 
کافی داشتیم موضوع حل بود؟ سؤال همین است. اما 

پاسخ به این پرسش ساده نیست.
 بخش مستند انسان شناسی و فرهنگ چه می کند؟ آیا 
نسبتی بین این بخش و مفهوم انسان شناسی و فرهنگ 
وجود دارد؟ من خود چه نقشی در این میان داشته ام؟ 
چه  هنری   - بازنمایانه  امری  عنوان  به  مستند  سینمای 
انسان شناسی  سخت گیرانة  بازنمایی های  با  نسبتی 

فرهنگی دارد؟ آیا کار ما )بخش مستند سایت( ارائه 
شهر  در  مستند  فیلم  نمایش  جلسات  از  گزارش هایی 
این  برای  اشتباهی  اسم  ما  می کنم  فکر  گاهی  است؟ 

بخش گذاشته ایم و یا آن را به بی راهه می بریم.
جک سی. الیس در مقدمه کتاب خود تاریخ نوین فیلم 
مستند تذکر می دهد که در سنت فیلم مستند اجتماعی، 
مردم نگاری  فیلم های  چون  غیر تخیلی  فیلم های 
با  وی  نمی گنجد.  غیره  و  طبیعت  یا  گرافیک(  )اتنو 
مورد  قلمرو  از  مردم نگاری  فیلم های  گذاشتن  کنار 
می شود.  قائل  احترام  سینما  این  برای  خود  مطالعه 
بلکه آن را تخصصی دیگر و شعبه ای  جفا نمی ورزد 
به  در عوض  می شناسد.  غیر تخیلی،  سینمای  از  دیگر 
همین دلیل هم هست که در سراسر نسخه اول کتابی 
دیگر به نام اتنوگرافیک فیلم نوشته کارل هایدر حتی 
است  نیامده  میان  به  مستند“  فیلم   ” از  اسمی  بار  یک 
به   1998 دسامبر  مقاله  در  رابی  جی  پروفسور  یا  و 
نیست...  امید  تو  خیر  به  ”مارا  می گوید :  مستند سازان 
باید بگویم فیلم اتنوگرافیک جدی تر از آن است که 
باور  رابی  جی  واقع،  به  شود“.  وانهاده  فیلمسازان  به 
شدن  تبدیل  برای  روش  ژان  آرزوی  در  که  نداشت 
فیلم مردم نگاری به رشته ای علمی - پژوهشی توفیقی 

حاصل شده باشد و این نظر مخالفان جدی دارد.
واقعأ الگوی نگارش درباره فیلم انسان شناسی چیست؟ 
روش،  جنبه  از  را  مستند  فیلم  یک  می توان  چگونه 
شناخت؟ کدام معیارهای نقد وجود دارد؟ این معیارها 
برای  دارند؟  انسان شناختی  نظریه های  با  نسبتی  چه 
مردم نگاری،  روش  مدعی  سینمای  باره  در  باید  چه 

نقد  ”چگونگی  باره  در  و  فرهنگی  تحریف های 
انسان شناختی از فیلم مستند“، نوشت؟ چگونه می توان 
و  نوشتن  شوق انگیز  فضای  علمی،  محیط های  در 
مستندهای  مشوق  و  آورد  بوجود  رشته ای  میان   نقد 
نیاز  پیش  کار یک  این  برای  بود.  فرهنگی  روش مند 
بین رشته ای،  و  جدی  مطالعه ای  برای  دارد.  وجود 
های  فیلم  از  دسترس  قابل  و  ”رسمی“  آرشیوی 
تا آن  نیاز است.  ایران و جهان مورد  مردم نگاری در 
زمان یا باید فیلم ها را خرید و یا به تهیه کنندگان روی 

آورد.

تنها  آیا  می کنیم؟  چه  تخصصی  دنیای  این  در  ما   
اتنو  )داستانی،  ای  بازنمایانه  هرتصویر  شده ایم؟  رها 
فیکشن و مردم نگاری ( از جنبه انسان شناسی تصویری 
است.  مطالعه  قابل  انسان شناسی،  متعدد  رشته های  و 
مستند سازان نیز غالبأ کارشان مطالعه ای به روش خود 
و  است  برقرار  نسبتی  میان  این  در  است.  فرهنگ  در 
همین نسبت است که از سویی تعیین می کند گرایش 
معنای یک  از سوی دیگر  باشد و  باید  ما چه  صفحه 
رابطة داوطلبانة علمی - تجربی و دامنه و وسعت آن 
غیر رسمی  و  رسمی  صورتی  به  که  رابطه ای  چیست. 
و  انسان شناسی  در  فرهنگی  عظیم  مجموعه  این  بین 
قابلیت های  روزبه روز  است،  آمده  بوجود  فرهنگ 
و  مستند  سینمای  و  شناخت  خواهد  بیشتر  را  خود 
بالفعل  تخصصی،  قابلیت های  به  ایران  مردم نگاری 
به  بار،  برای نخستین  این مجموعه که -  و درون زای 

نوعی تازه به خود می نگرد - چشم دوخته است. 



مرضیه جعفری 
)دانشگاه تهران(
مدیر داخلی انسان شناسی و فرهنگ

رشته  در  دانشجویی ام  دوران  اول  سال های  از 
را  چشمم  که  هرصبحی  می دانستم  انسان شناسی، 
به  که  دیگری  در جهان  کنم،  باز  بر جهان  دیگر  بار 
شلوغی جهان روزمره و واقعی و باز هم خودساخته ما 
انسان ها است، صفحه  و یار آشنای دیگری نیز با واژه ها 

و روزنه های جدیدی در برابرم چشم گشوده که آن 
انسان شناسی و فرهنگ، دریچه روشن علوم اجتماعی  
به طور عام و انسان شناسی ایران است. دریچه ای که 
بعدها دری شد برای ورود به عرصه هایی از فعالیت، 
بیش از فعالیت های مجازی، و پنجره ای برای دست 
یابی به این هدف و آرزو که این خانه، جایگاهی باشد 

از اعضای خانواده علوم اجتماعی و انسانی ایران.
 دریچه ای که می دانیم در دشواری ها و شرایط سخت 
ادامه داده  به روشنایی بخشی خود  و آسان هم چنان 
و خواهد داد ، اگر روشنای وجود اعضای آن دست 
گرمی باشند برای از میان برداشتن تیرگی ها و تالش 

هایی  با شروع ساعت  نو شدنی که در هر روز  برای 
برای تالش و خستگی ناپذیری و خواستن می توانند و 

می بایست امتداد بیابد.
این است  این گرد هم آمدن سالیانه، آرزوی من  در 
که هرچه بیش از پیش ایمان داشتن به ادامه راهی که 
بسیاری پیش از ما رفته بودند تا علوم انسانی و انسانیت 
را در اندیشه ها و حافظه این سرزمین ثبت کنند، در 
اندیشه همه اعضاء و همکاران  این مجموعه پر رنگ 
شود و پر رنگ بماند. تا بتوان با گام های محکم تری، 

این مسیر را ادامه داد.
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مژگان جهان آرا
دانشگاه هنر تهران
مدیر گروه فرهنگ ژاپن

که  است  چیزی  بهترین  کارکردن  و  بودن  هم  کنار 
می تواند باشد تا به بسیاری پدید آید.

همت بزرگ و مجموعه ای این چنین در قالب گروه 
انسان شناسی و فرهنگ انگیزه ای می آفریند و رغبتی را 

ایجاد می کند که هم راهی می آورد. 
بعد آنچه را که می توانی درمیان می گذاری و ممکن 

می شود.
با همراهی و کار  این ممکن شد.  در گروه ژاپن هم 
مدام دوستان در آن جریان دارد و پیش می رود و ثمر 

می دهد.
بدون سفرم و

 بدون بهار
این سحر را از دست داده بودم.

                                        “شیکی”
                                                                      

آرزوی سالی خوش پربار و توانا



اسماعیل حسام مقدم
)پژوهشگر مستقل ، کارشناس ارشد مطالعات 
فرهنگی(
انسان شناسی و فرهنگ

نوشتن درمصاف با فراموشی؛
تاملی کوتاه بر نوشتن در انسان شناسی و فرهنگ

نخست  که  می شوند  نابود  این گونه  ”ملت ها 
کتاب های شان  می دزدند،  آنها  از  را  حافظه اشان 
و  می کنند  تباه  را  دانش شان  می کنند،  تباه  را 
و  می آید  دیگر  کسی  بعد  و  نیز.  را  تاریخ شان 
کتاب های دیگری می نویسد، و دانش و آموزش 
تاریخ دیگری را جعل  به آنها می دهد و  دیگری 

می کند“ 
)میالن کوندرا، خنده و فراموشی(.

امر نوشتن و نویسندگی به طور اعم و نوشتن در فضای 
انسان شناسی و فرهنگ به طور اخص، همواره دغدغه 
حافظه  گونه ای  تا  برساخته  من  برای  را  مسئولیتی  و 
برای  حافظه ای  ببخشم،  سامان  خود  در  را  بلندمدت 
رخدادها و چیزهای کوچکی که زیست روزمره ما را 
به فراموشی سپرده  رقم می زند و می تواند به سادگی 
شود و این نادیده انگاری، آن قدر توان دارد تا انسان 
انقیاد کشد  را در فراموشی ساختاری و بزرگتری در 
که هیچ راه رهایی برای وی متصور نباشد. این شانس 
فراموشی  با  درمصاف  تا  شده  داده  من  به  پیشامد  و 
تا  کنم؛  یادآوری  را  چیزی  امرنوشتن  با  و  بنویسم 

درمقابل سکوت و رضایت سوژه های منقاد، خود را 
همین  از  و  ببخشم  هویت  انتقاد  و  نقد  ساحت  درون 
رو بشنوم صدای آنها که خاموش شده اند و آنها که 
آنها  از  را  اعتراض  و  یادآوری  شانس  قدرت،  جهان 

دریغ کرده است. 

به زعم من در خشونت نمادین فرهنگ ایدئولوژیک، 
مثابه جایی  به  انسان شناسی و فرهنگ  فضاهایی چون 
دربرابر  مقاومت  و  شدن  متذکر  یادآوری،  برای 
نمایند  ایفا  را  حیاتی  نقش  می توانند  فراموشی، 
)همان گونه که ایفا نموده است( و من در پیوند با این 

فضا همواره این نکته را درک نموده ام. 
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بهناز خسروي
)دانشگاه لیون فرانسه(
مدیر گروه سبک زندگی

براي روح جمعي انسان شناسي و فرهنگ

نشستي  قرار است  ماه سال 91  فروردین  آخرین روز 
و  انسان شناسي  دست اندرکاران  گردهمایي  براي 
فرهنگ برگزار شود. پیش از آنکه به این بهانه شروع 
چشم اندازهایم“  و  ”دالیل  از  خطي  چند  نوشتن  به 
براي همکاري در این مجموعه کنم، یک بار دیگر به 
سراغ ویژه نامه ششمین سالگرد تأسیس رفتم تا مروري 
در  مجازي ام  همکاران  پیش  ماه  شش  آنچه  بر  کنم 
این باره نوشته اند. اما این بار برداشت دیگري از این 
و  انسان شناسي  اینترنتي  سایت  داشتم:  یادداشت  صد 
فرهنگ در میدان علوم اجتماعي و انساني دیگر تنها 
ابزاري براي آموزش، پژوهش، انتشار مقاالت، تبادل 
اطالعات و دانسته ها و حتي باال بردن فرهنگ عمومي 
اهداف  نخستین  شاید  چه  اگر  نیست؛  عرصه  این  در 
همین ها بوده ولي اکنون در دل همه نوشته ها و ایده ها 
و تفکرات و بحث ها، مي توان تولد موجود دیگري را 
هم دید که شاید بشود آن را یک ”روح جمعي“ نامید. 
مخاطبان  و  همکاران  با حضور تک تک  که  روحي 

اصلي این مجموعه شکل گرفته و متولد شده است.
امید است که گردهمایي فروردین 91 و گردهمایي ها 
براي  را  بهتري  فضاي  بتواند  بعدي  همنشیني هاي  و 

رشد این روح جمعي فراهم کند. 



مرضیه دافعیان  
)دانشگاه تهران(
عضو مرکزی انسان شناسی و فرهنگ

به امید آینده ایران زمین؛
 انسان شناسی و فرهنگ نام موسسه ای است که در ابتدا 
نام رشته ای که درس می خواندم خالصه می   تنها در 
شد. ابهام در آینده و حال و نحوه رشد و به کارگیری 
اندیشه های این حوزه ی فکری دغدغه ای دائمی برای 
و مشارکت  بود. همکاری  این رشته  همه دوستداران 
سال های  از  هم  آن  فرهنگ  انسان شناسی  سایت  در 

نخست تحصیلم بارغه ای از امید را برای پرورش یافتن 
ساخت.           محقق  تالش ها  یافتن  جهت  و  علمی  نیروی 
اساسی ترین و  از  منابع مختلف اطالعات  به  دسترسی 
ابتدایی ترین قدم های انجام کار علمی است که امروزه 
و  ساده ترین  در  را  امکان  این  جهانی  مجازی  شبکه 
فعالیت  لذا  می سازد  محقق  ممکن  شکل  سریع ترین 
این  از  به عنوان یکی  انسان شناسی و فرهنگ آن هم 
منابع مهم در حوزه فارسی زبان باعث رشد و شتاب، 
همگانی شدن دانش این عرصه برای همه فارسی زبانان 
و دوستداران فرهنگ ایرانی شده است. توجه به این 
صورت  به  که  نوشتاری  داده های  در  صرفاً  نه  منابع 

کتاب، عکس، فیلم نیز در حال گسترش است. 

معنای  تا  است  جایی  فرهنگ  و  انسان شناسی 
علوم  در حوزه  هم  آن  باال،  کیفیت  با  و  کارگروهی 
انسانی به خوبی فرا گیریم. شاخه های بسیار متنوع این 
سایت امکان انجام کار و فعالیت علمی را برای همه 
افراد فعال، آن هم در همه سطوح تحصیلی فراهم می 

سازد. 
همه این تالش ها و همه این اطالعات سکویی را برای 
ما می سازد که امید داریم به مدد آن جای پایی را برای 
محققان حوزه علوم انسانی فراهم سازیم تا به مدد آن 
بتوانیم قطار حکمت، میراث و اندیشه این تمدن کهن 

را در جاده تمدنی جهانی بار دیگر پیشرو سازیم. 
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ملیحه درگاهی
)دانشگاه تهران(
عضو کارگروه انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ

این  در  همواره  دانشگاهی ام  تحصیل  دوران  طی 
و  علمی  محیطی  عضو  می توان  آیا  که  بودم  فکر 
از دانشجویان  بود که در آن تمامی اعضا  آکادمیک 
دوره کارشناسی گرفته تا بزرگان و اساتید دانشگاهی 
و غیردانشگاهی از حق اظهار نظر و عقیده برخوردار 
و  انسان شناسی  هستند؟  مساوی  یکدیگر  با  و  بوده 
فرهنگ پاسخ بسیار مناسبی برای این پرسش من بود و 
از دالیل اصلی که من در این مجموعه عضویت یافته 
و فعالیت خود را ادامه دادم برخورداری از این فرصت 
استثنایی بود. موقعیتی که به فرد این امکان را می دهد 
و  اختیاری  صورت  به  را  خود  تجارب  و  دانش  که 
دست یافته های  و  کرده  معرفی  همگان  به  داوطلبانه 
علمی خود را به اشتراک بگذارد. در واقع علمی بودن 
انسان شناسی و فرهنگ دلیل عمده دیگر  فعالیت های 
در  آن  برای  ارجحیت  شدن  قائل  و  عضویت  برای 
میان سایر گروه ها و مجموعه هایی است که در فضای 
مجازی و غیرمجازی فعالیت می کنند. در نهایت اینکه 

حضور در یک جمع صمیمی و دوستانه، مشتاق،  فعال 
گزینه  نمی توان  که  است  ناب  تجربه ای  پرانرژی  و 

دیگری را جایگزین آن کرد.
به نظر من در آینده انسان شناسی و فرهنگ نه تنها در 
داخل کشور به هدف اول و اصلی جستجوهای علمی و 
حتی غیر علمی بدل می شود بلکه در سطوح بین المللی 
نیز از وجهه و اعتباری بیش از پیش برخوردار خواهد 
و  متحد  و  منسجم  عملکرد  این  با  شک  بدون  شد. 
به  فرهنگ  و  انسان شناسی  کاربلد،  مدیریتی  سایه  در 
خود  نزدیک  و  دور  چشم اندازهای  و  اهداف  تمامی 
همه  تالش  و  خواست  واقع  در  یافت.  خواهد  دست 
اعضای انسان شناسی و فرهنگ در این جهت است و 
همین امر زمینه الزم را برای پیشرفت ها و موفقیت های 
روزافزون فراهم آورده و رسیدن به اهداف را تسریع 

خواهد کرد.
این  که  است  این  من  اصلی  آروزهای  و  امیدها  از 
حرکت علمی، داوطلبانه و از سر عالقه و اشتیاق که 
فرهنگ  یک  به  است  نشسته  ثمره  و  شکوفه  به  حاال 
رویش  شاهد  آینده  در  و  شود  بدل  علمی  سبک  و 
کنار  در  همگی  که  باشیم  پرثمری  و  سبز  باغ های 
کشورمان  تمدن  و  فرهنگ  ارتقاء  موجبات  یکدیگر 

را فراهم آورند. 



زهره دودانگه
)دانشگاه تهران(
عضو کارگروه انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ

دوست دارم جمله ای را با صراحت بیان کنم: ”فعالیت 
داوطلبانة علمی و فرهنگی در انسان شناسی و فرهنگ به 

من احساس ارزشمنِد ”بودن“ می بخشد“.

ای  عرصه  در  تا  می شوی  داوطلب  که  زمانی  آری؛ 
دهی،  انجام  مفید  و  برابر حرکتی خود جوش  و  آزاد 
نهایت تالش خود را برای رسیدن به هدفی ارزشمند 
بکار می گیری. در این عرصه دیگر سخن از وظیفه ای 
اجباری بر دوش داشتن و در نتیجه شانه خالی کردن از 
بسیاری امور نیست. تو اینجا را خود انتخاب کرده ای، 
پس فارغ از وظیفه محور بودن، رویکردی هدف گرا 

را مبنای کار خود قرار می دهی و برای نزدیک شدن 
به این هدف: زمان می گذاری، دغدغه پیدا می کنی و 
خواهی  آن  صرف  را  خود  روزانه  زندگی  از  بخشی 
کرد. پس از مدتی احساس می کنی که هستی. زندگی 
روزمره تو در مسیر بالندگی قرار می گیرد. تو اندک 
پرتویی از دانش را در اختیار دیگران قرار می دهی، و 
پیش می آموزی. در چنین  از  بیش  مهم تر آنکه خود 
مسیری است که دانش- آموزی نه در حکم وسیله ای 
برای تحقق منافع شخصی تو، بلکه فرایندی در راستای 
خویش  ابعاد  از  بسیاری  در  بهتر  جامعه ای  ساختن 

محسوب می شود....
 آرزومندم نگرشی که انسان شناسی و فرهنگ در باره 
دموکراتیزه کردن دانش، اشاعه فعالیت های داوطلبانه 
علمی و ایجاد فرصت برای دانش پژوهان جوان پدید 
از پیش  بیش  ما  امروز  آورده است در گسترة جامعه 

اشاعه یابد.
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جبار رحمانی
)دانشگاه تهران(
مدیر گروه انسان شناسی دین

فضای  برای  فرهنگ،  و   انسان شناسی  سایت  حضور 
یکی  است.  بوده  پربرکت  بسیار  ایران  انسانی  علوم 
احیای  خاص،  بطور  سایت،  این  نتایج  مهم ترین  از 
و  دانشگاهی  فضاهای  در  انسان شناسی  علم  جایگاه 
ایران است. جایگاه این رشته مدت ها  عرصه عمومی 
بود که به دلیل کم توجهی رشته های علمی مجاور و 
کوتاهی متولیان نسل قبل، تا حد زیادی به حاشیه رانده 

شده بود. هر چند در نتیجه فعالیت های دکتر فکوهی، 
خود  جایگاه  به  حدی  تا  ایران  در  انسان شناسی  علم 
در فضای علمی دست یافته است، اما تثبیت و توسعه 
این جایگاه به تالش و تحقیقات میدانی انسان شناسان 
بستگی  ایرانی  جامعه  و  فرهنگ  شناخت  در  ایرانی 

دارد. 

مهم ترین نتیجه این سایت، فرآهم آوردن فضایی برای 
هم زیستی و همکاری رشته های مختلف علوم انسانی 
بوده  زمینه ای  مشترک  فضای  این  است.  ایران  در 
نتیجه می توان  میان رشته ای. در  برای گفتگوی  است 

فرهنگ،  و  انسان شناسی  سایت  عمومی  پیامد  گفت 
بوده  ایران  در  انسانی  علوم  اجتماعی  جهان  گسترش 
است که در نتیجه، متخصصان رشته های مختلف بطور 
هم زمان، هم امکان ارائه نتایج تحقیقات شان به طیفی 
و  آشنایی  امکان  همچنین  و  گوناگون،  مخاطبان  از 
یک  در  را  رشته  سایر  متخصصان  با  علمی  گفتگوی 

فضای مجازی مشترک داشته اند. 

امیدوارم همچنان شاهد فعالیت های علمی این سایت 
باشیم. 



مریم رفیعی
)بنیاد ایران شناسی(
انسان شناسی و فرهنگ

ثانیه  هر  که  دارد  قرار  شرایطی  در  ما  دنیای  امروزه 
انسانی  علوم  می زند.  رقم  بشری  علم  در  را  پیشرفتی 
نیز هم چون علوم دیگر از این قاعده مستثنی نیست و 
حتی می توان گفت به نسبت علوم دیگر از حساسیت 

خود  علم  این  موضوع  است.  برخوردار  هم  بیشتری 
به  دور  گذشته های  از  و  است  مستقیم  طور  به  انسان 
طرق مختلف مطمح نظر دانشمندان بزرگی بوده است. 
با توجه به وجود اطالعات زیاد در این عصر که آن 
را به حق عصر انفجار اطالعات نامیده اند دیگر کاغذ 
و روند چاپ مناسب برای دسترسی سریع به اطالعات 
تا  شده  باعث  مجازی  شبکه های  از  استفاده  نیست. 
به  نظر گرفتن زمان و مکان  بتوانند بدون در  انسان ها 
کتاب ها و مجالت متنوع دسترسی داشته باشند، سایت 
انسان شناسی و فرهنگ که از سایت های معتبر در زمینه 
موضوع  این  به  عالقه مندان  برای  است  انسانی  علوم 

افکار  نشر  طور  همین  و  آگاهی  جهت  مناسبی  بستر 
تقسیم بندی های  است.  کوتاه  زمان  در  مقاالتشان  و 
مناسب سایت و توجه به زمینه های پژوهشی که جامعه 
ما هم اکنون به آن نیازمند است، باعث شد تا نسبت به 
همکاری با این مجموعه علمی عالقه مند شوم اگرچه 
مدت کوتاهی است که با مجموعه شروع به همکاری 
کرده ام ولی امیدوارم بتوانم به زودی در زمینه ترجمه 
و مقاله نویسی مطالبی را داشته باشم و همین طور از 
محضر اساتید و دوستان صاحب نظر در این زمینه نیز 

بهره مند شوم. 
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فاطمه سیارپور
)دانشگاه تهران(
مدیر منابع انسانی انسان شناسی و فرهنگ

امروز ضرورت علوم انسانی نه تنها برای رفاه کالبدی 
بشر مفید است که برای ادامه ی تنفس او در این کره  
خاکی مخاطره آمیز، که اتفاقا روبه سوی ویرانی دارد 
هم چون نان شب واجب است تا بتواند از ورای درک 
قدرتمندان  خدمت  در  و  جانبدارانه  نه  و  جانبه  همه 
جهان، بشر را به سرمنزل مقصود برساند. در این میان 
در جامعه ای که کار گروهی و ایده  فعالیت گروهی 

بگیرد«،  پا  تا»  دارد  ضعیفی  احتمال  »سربگیرد«،  اگر 
که  گروه  یک  کنار  در  ماندگاری  سال  تمرین شش 
»یک  تا  هستند  نام«  »یک  برایت  آن  اعضای  بیشتر 
شخص« و از ورای نوشته هایشان قابل شناسایی اند تا 
از کالبد و صورتشان،تمرینی بود برای آن که بدانیم 
برای گسترش علوم انسانی و اندیشه باید اعتماد کرد و 
شبکه ای بی انتها از توانایی ها را ایجاد کرد. ما امروز 
نیاز داریم تا صداها را بشنویم، نقد کنیم، آگاه شویم، 
تا بتوانیم باز حرکت کنیم. ...در این جا هم باید بدانیم 
ضرورت نقد »انسان شناسی و فرهنگ« همان نان شبی 
است که انسان شناسی و فرهنگ بدان نیاز دارد. دریغ 

نکنیم ...



حمیدرضا شعیری
)دانشگاه تربیت مدرس(
مدیر گروه نشانه شناسی

چرا توسعه دانش نشانه ای یک ضرورت است?

امروز نشانه شناسی به جریان علمی بین رشته ای تبدیل 
دیگر  حوزه های  با  درتعامل  می تواند  که  است  شده 
قرار گیرد. این تعامل به این دلیل است که گفتمان ها 
وارد  غیرکالمی  و  نشانه های کالمی  طرق  از  همواره 
راه  نشانه شناسی  و  می شوند  پیرامون  جهان  با  ارتباط 
می گشاید. جهان  نشانه ها  این  تحلیل  و  بر خوانش  را 
از  انبوهی  با  را  ما  خود  گفتمانی  کارکرد  با  پیرامون 
طریق  از  آ ن ها  بازیابی  که  می سازد  مواجه  نشانه ها 

نشانه شناسی این فرصت مهم را ایجاد می کند تا فرآیند 
معناسازی که قدرت صف آرایی نشانه ها در ارتباط با 

مخاطب است را نشان دهیم. 
گفتمان های ادبی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
با  که  هستند  نشانه-معنایی  فرآیندی  همه   ... حقوقی 
با  امروز  می شوند.  تکمیل  گفته خوان  سوژه  حضور 
توجه به وسعت و دامنة ارتباطات و پیچیدگی نظام های 
نیاز به توسعة دانش نشانه شناسی داریم.  چند نشانه ای 
دیگر حجم وسیعی از داده ها )به عنوان نمونه تبلیغات( 
با سرعت، انباشتگی و فشردگی زیاد یعنی در زمان و 
باال  بسیار  اطالعات  میزان  با  اما  بسیار محدود  فضایی 
گفته خوان را نشانه می روند. چنین سرعت و فشردگی 
شرایط  که  می کند  دانشی  نیازمند  را  ما  گفتمانی 
دریافت، بازخوانی و معنایابی و واکنش به آن را تحقق 
بخشد. به ویژه که فرهنگ ها هر یک در شکل گیری 

این گفتمان ها نقشی غیر قابل انکار دارند. پس دانش 
نشانه شناسی در خدمت همة حوزه های گفتمانی دیگر 
قرار می گیرد. حوزه هایی که به نحوی انسان در مرکز 

معنا سازی آن ها قرار دارد. 
با توجه به جایگاه نشانه شناسی هم از نظر تولید نظریه 
تا  کنیم  تالش  باید  روش شناختی،  دیدگاه  از  هم  و 
دانش  نشانه  ای مردم خود را توسعه دهیم. این توسعه به 

شیوه های زیر ممکن است :

- آشنایی با ساختارهای گفتمانی به عنوان نظامی 
که حضور گفته پرداز و گفته خوان در آنها تجلی 

می یابد؛ 

در  معنا  دریافت  و  تولید  شرایط  با  آشنایی   -
گفتمان ها؛ 

- آشنایی با کارکردهای فرهنگی که هر گفتمان 
به نحوی در خود می پروراند؛ 

اساس  بر  که  نشانه-معنایی  فرآیند  با  آشنایی   -
اجتماعی-فرهنگی،  کنشی،  روایی،  کارکردهای 
تنشی، عاطفی، شناختی، حسی-ادراکی و ... شکل 

می گیرد؛

تلفیق  از  که  بین رسانه ای  فرآیند  با  آشنایی    -
نظام های نشانه ای سود می جوید؛

تولید  در  فضا  و  مکان  و  زمان  نقش  با  آشنایی   -
فرآیند نشانه - معنایی.   
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محمد شلیله
پژوهش گر مستقل اجتماعی
انسان شناسی و فرهنگ

ِانسان شناسی و فرهنگ که  ویژگی رسانه ای نهاد 
همواره مرا با وجود کم کاری هایم با این نهاد، به 
این  بیشتر ترغیب می کند آن است که  همکاری 
آورده  فراهم  اندیشه ورزی  برای  فضایی  رسانه 
است، بدین معنی که هر کس می تواند اندیشه و 
نظمی  چارچوِب  در  را  هایش  دیدگاه  و  نگرش 

این  به صورت آزاد در  معنی دار  درک شدنی و 
در  نگرشی  از  ویژگی  این  کند.  عرضه  رسانه 
که  می گیرد  سرچشمه  فرهنگ  و  انسان شناسی 
گردانندگان آن از آغاز از اعمال محدودیت های 
یا  قدرت مدارانه  و  دیگرخواهانه  و  خودخواهانه 
ویژه  حق  شدن  قائل  معنی  )به  مالکانه  نوعی  به 
برای خود ( بر نگرش و دیدگاه های دانشجویان و 
دانشوران پرهیز کرده اند؛ رویکردی که به احتمال 
از  توجهی  درخور  شمار  است  شده  سبب  زیاد 
دانشجویان و دانش پژوهان از طیف های گوناگون 

انسان شناسی و فرهنگ گرد  پیرامون هدف های 
برای  بینجامد.  به توسعه چشمگیر آن  هم آیند و 
سنجش میزان توسعه این نهاد کافی است در نظر 
همین  نهاد  این  تاسیس  بود  قرار  اگر  که  آوریم 
امروز آغاز شود؛ یعنی نهادی بهره مند از همکارِی 
گروه ِ گسترده همکار و نویسنده که اکنون با آن 
همکاری می کنند و با تنوع موضوعی مطالب آن 
و شمار چشمگیر مطالبی که تا کنون در این نهاد 
و  دشوار  کاری  می رسد  بنظر  است،  آمده  گرد 

پیچیده و ای بسا ناممکن ارزیابی می شد.

پیام؛

آیی  گردهم  حاضراِن  به  کوتاهی  پیام  خواسته اید 
تقدیم  فرهنگ  و  شناسی  انسان  همکاران  و  مدیران 
کنم. هر چه فکر کردم چیزی به فکرم نرسید ، تنها به 
فکرم رسید تقلب کنم و از روی دست رومن روالن 
در نامه ای که به رابیندرات تاگور نوشته است بنویسم. 
نامه  از  است  بخشی  می شود  قرائت  آنچه  رو  این  از 
رومن روالن به رابیندرات تاگور که من آن را برای 
سالیان دراز و شاید هزاران بار با خودم مرور کرده ام 
و دورنمایه بخشی از سوداهایی است که در سر دارم: 

مبارزان  مبارزان،  بزرگ ترین  می کنم  فکر  ”من 
مبارزات.  فراتر  انسان هایی  هستیم،  ما  جاودان، 
نبرد ما سازش، متارکه یا صلح نمی شناسد و صلح 
درونی  پیروزی  و  درآرامش  تنها  پیروزی اش  و 
قیمت  به  باید  را  درونی  آرامش  این  ولی  است، 
ما در  آوریم. جهان  به دست  تقدیر  همه مصائب 
خود ماست، بر ماست که قوانین هماهنگی عالی 

را کشف کنیم“.*

دست همگان را به احترام و سپاس می فشارم. 

دست  متن  این  ماخذ شناختی  اطالعات  به  نتوانستم  اینکه  *از 
یابم و آن را در اختیار شما قرار دهم عذر می خواهم . تنها به 
از  یکی  از   1365 سال های  در  را  نوشته  این  که  می آورم  یاد 

شماره های نشریه ”آدینه“ یادداشت کرده ام.



آرمان شهرکی 
)دانشگاه زابل(
 مدیر گروه انسان شناسی و توسعه

یکی از دالیل اصلی بنده در همکاری چند ساله 
ترویجی  ماهیت  به  فرهنگ  و  انسان شناسی  با  
این سایت باز می گردد و اینکه شخصا یکی از 
دالیل عدم توسعه مناسب علمی کشور را عدم 
دانشگاهیان  و  روشنفکران  ارگانیک  ارتباط 
ایران  جامعه  حقیقی  معضالت  و  مشکالت  با 
می دانم، که البته مشکلی است با سابقه تاریخی 
چندین صد ساله. در این میان رشته انسان شناسی 
فعالیت های  ماهیت  تغییر  با  می تواند  بخصوص 
علمی از فرایندهای نخبه پسند، خشک و بی روح 
به پژوهش های اندام وار برخاسته از بطن جامعه، 
فرایند توسعه علمی و فرهنگی کشور را تسریع 
کوتاه  عمر  طی  فرهنگ  و  انسان شناسی  نماید. 
اما پربار خویش عزم جزم خویش را در محقق 

نمودن این مهم به اثبات رسانده است.
پیام؛

دوستداران  دانشجویان،  همکاران،  مدیران،  تمامی  به 
حاضر،  فرهیختگان  کلیه  و  فرهنگ  و  انسان شناسی 
به  فرهنگی چهره  این دیدار  و  این همایش  برگزاری 
چهره را که در شرایط موجود، لزوم آن بیش از پیش 
این  امیدوارم  و  تبریک می گویم  را  می شود  احساس 
دوستی ها و این مراودات فرهنگی روز به روز پربارتر 
دلیل  به  تنها  که  می خواهم  و صمیمانه تر گردد. عذر 
دوری مسافت نتوانستم در جمع مهربان شما باشم اما 
قلبم همیشه با شما و به یادتان خواهد بود  پایدار باشید.  
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روبرت صافاریان
)پژوهشگر مستقل، فیلمساز مستند(
مدیر گروه فرهنگ ارمنی

قومی  فرهنگ های  برای  صفحاتی  کردن  دایر  نفس 
مختلف ایران )و همین طور فرهنگ های جهانی( اقدام 
ازرشمندی است که فارغ از نیک و بد جزئیات کار، بر 
چند فرهنگی بودن کشورمان تاکید می کند. این امر از 

این نظر مهم است که با مهاجرت گسترده اقلیت های 
قومی و دینی کشور این خصلت چند فرهنگی حقیقتاً 
در خطر افتاده است و به این سبب اهمیت مسئله بیش 
از نسبت کّمی جمعیت اقلیت ها نسبت به کل جمعیت 
)از  بخش ها  این  در  مندرج  مطالب  کیفیت  امّا  است. 
جمله در بخش فرهنگ ارمنی که مسئولیتش به عهده 
من است( هنوز از سطح قابل قبول فاصله زیادی دارد. 
این امر تا حدودی به کمبود امکانات برمی گردد و تا 
حدودی نیز ناشی از نگرش کمیت گرایی است که در 

سراسر سایت به چشم می خورد.



متین عباسی
)فیلمساز مستند(
عضو بخش اجرایی انسان شناسی و فرهنگ

نور زمستانی 
وبگاه  تاسیس  زمان  از  یعنی   1384 سال  پاییز  از   
انسان شناسی و فرهنگ، جزو خوانندگان پر و پا قرص 
مدتی  اکنون  که  شادمانم  و  بودم  مقاالتش  و  مطالب 
بهانه حضورم  و  این مجموعه هستم  از  است عضوی 
زمستان  از  که  مستند،  فیلم  گروه  کار  اندازی  راه 
انسان شناسی و  با راهنمایی های مدیریت  سال گذشته 
فرهنگ و محمد تهامی نژاد به عنوان مدیر صفحه فیلم 
سایت  اعضاء  از  تعدادی  همکاری  با  و  سایت  مستند 
و دانشجویان رشته انسان شناسی فعالیت خود را آغاز 
کرده است. تالش برای رسیدن به ادبیات مشترک و 
میان ذهنیت بین کارشناسان انسان شناسی و فیلم سازان 
نقد  تولید،  زمینه  در  فعالیت هایی  انجام  جهت  مستند 
و آموزش موضوعات مرتبط با فیلم مستند مردم نگار 
ایجاد  این کار گروه است. همچنین  از جمله اهداف 
مستند  فیلم های  از  طبقه بندی شده  اطالعاتی  بانک 
مستند  فیلم  آرشیو  بزرگ ترین  راه اندازی  با  ایرانی 
در  دوستانم  و  من  که  است  اهدافی  دیگر  از  کشور 
این کار گروه دنبال می کنیم. به هر ترتیب امید است 
انسان شناسی و فرهنگ آتشی را که دکتر افشار نادری 
برافروخته تر و گرم تر  بلوطش روشن کرد هر روز  با 

سازد . 
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کاوه عبدالحسینی
)دانشگاه تهران(
عضو بخش اجرایی انسان شناسی و فرهنگ
عضوگروه کتاب و رسانه

از  شدن  دور  من  برای  فرهنگ  و  انسان شناسی 
تمام چیزهایی  با  بود،  دانشجویی  بار  زندگی کسالت 
که  کارهایی  و  ندارد  و  باشد  داشته  باید  دانشگاه  که 
دانشجو باید انجام دهد ولی نمی تواند یا نمی خواهد. 
ترکیبی از امید و حرکت و آموختن و اندیشیدن. اینجا 
اینکه  از  است.  نزدن  نق  و  نگرفتن  بهانه  از  صحبت 
هرچقدر هم مشکل و دردسر و پدیده های عجیب و 

غریب از در و دیوار بریزد و از سروکولمان باال برود، 
برای کار هست و کارهای نشده هست و  باز هم جا 
نیاز به کلی چیزها که نداریم و نشده است. برای اینکه 
کار کنیم باید یاد بگیریم و چه بسیار اند چیزهایی که 
همه  از  مهم تر  نداریم.  که  مهارت هایی  و  نمی دانیم 
و هر گوشه اش  نداریم  بزرگ  و  اینکه کار کوچک 
و هر ذره اش با ارزش و به درد می خورد و تأثیرگذار 

می تواند باشد. 

ما  همه  امیدوارم  ولی…  است  کم  خیلی  کلمه   250
باهم بتوانیم ادامه بدهیم این راه را هرکجا که باشیم.

چیزهای زیادی آموختم و خواهم آموخت از بودن در 
که  باشد  همین  مهم ترین اش  شاید  ولی  مجموعه  این 

امروز برایش گردهم آمده ایم، باهم بودن. 



مهرداد عربستانی
دانشگاه مالزی
انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ: مجالی برای همه ی 
مشتغلین انسان شناسی؛

از  خروج  برای  تالشی  فرهنگ  و  انسان شناسی 
بوده است. منحصر  انسان شناسی  بر  کمینگی تحمیلی 
اندکی  به  انسان شناختی  مباحث  ارائه  امکان  شدن 
مقاالت علمی و معدودی مطالب منتشر شده، نه مجالی 
می  انسان شناسی  به  مشتغلین  کارآموزی  و  تمرین  به 
داد و نه محملی برای نشان دادن تنوع، ژرفا و توانش 
های این علم ایجاد می کرد. این شرایط هم کمیّت و 
هم کیفیت مطالعات انسان شناختی را تحت تأثیر قرار 
می داد. نیاز به فعالیت ها ی ترویجی و گشودن مجالی 
که  بود  ای  دغدغه  انسان شناسی  مباحث  بسط  برای 

انسان شناسی و فرهنگ را شکل داد. من نیز این افتخار 
را پیدا کردم که از زمره  اولین همکاران این و ب سایت 
به دلیل درس و مشق کمتر  بعدها  قرار گیرم. اگرچه 
و  خوشامدگو  رویکرد  ولی  یافتم،  همکاری  فرصت 
با  باعث شده که وب سایت هیچ گاه  باز وب سایت  و 
کمبود همکار مواجه نباشد. در خالل سال هایی که از 
شروع کار وب سایت می گذرد، با مسرت شاهد توسعه 
و  همکاران  ازدیاد  ها،  بخش  گسترش  و  وب سایت 

مهم تر از همه افزایش روزافزون بازدید ها بوده ایم. 
و  است  رو به رشد  همچنان  فرهنگ  و  انسان شناسی 
را  توانش  این  مجموعه  این  از  عضوی  عنوان  به  من 
در این وب سایت می بینم که به قلمروهای تازه ای مثل 
راه اندازی نشریه های علمی آن الین و امکان انتشارات 
کیفی  ارتقای  برای  تمهیداتی  و  بپردازد  چند زبانه 
در  حضورشان  امکان  و  وطنی  دانش ورزان  مطالعات 

عرصه  بین المللی را ایجاد کند. 
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امیر عسکری
)دانشگاه میسور هند(
مدیر گروه کردارشناسی

دوست عزیزم، انسان شناسی و فرهنگ؛

رایحه ی  و  خرد  نسیم  تو،  از  پنجره  هر  کردن  باز 
و  نوشته ها  دیدن  و  می آورد  ذهنم  درون  به  را  دانش 
عکس های رنگارنگ ات، چشمانم را با نور علم جال 
از  از عشق و سرشار  باغی سرسبز  می دهد. وجودت، 
را  آن  فکر  هزاران  که  است  بلندی  اندیشه   درختان 
قلم  بوستان  این  به وسعت  آبیاری می کنند و هر روز 

اضافه می گردد. 
ساعت های  که  بدانی  می خواهم  گرانقدرم؛  دوست 

زیادی از تنهایی ام را به دست تو سپردم و از بودنت 
سربلند و مفتخر بوده ام و وسیع مانند یک شاهراه دو 
طرفه که یک قدم من برایت می نوشتم و صدها قدم 
یادت  به  روز  هر  که  نمی کنم  ادعا  می خواندم.  تو  از 
گویی  نمی خواندمت،  روزی  چند  وقتی  اما  بوده ام، 
چیزی در زندگی ام کم باشد، بی قرار می شدم. هر روز 
یادداشت های الله ای و مقاله های نرگسی ات، همچون 
خودنمایی  اصلی  صفحه  روی  بهاری  شکوفه های 
را  به آن  اندیشه حق ورود  و هیچ کس جز  می کنند 

ندارد. 
آری، هنگامی که قلم ها برای کاشتن در دست گرفته 
می رسند،  کاغذ  بزرگ  میدان  به  تیزپا  و  می شوند، 
که  مسروریم  آری  است.  پیوسته  تحقق  به  رویایت 

امروز به رویایمان نزدیک تر شده ایم.

دوستدار همیشگی ات
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پویا عالءالدینی
)دانشگاه تهران(
عضو هیئت موسس انسان شناسی و فرهنگ

در  فرهنگ  و  شناسی  انسان  گذشته،  سال  چند  در 
باب  در  ترویجی  علمی-  ای  مجموعه  گردآوری 
ای  مالحظه  قابل  تعداد  دادن  پیوند  و  ایران  فرهنگ 
زیادی  توقیق  فرهنگی  بحث های  به  عالقه مندان  از 
انسان  برجستة  ویژگی های  از  است.  نموده  حاصل 
است  آن  آزاد  و  داوطلبانه  ماهیت  فرهنگ  و  شناسی 
طیف  بالقوه  دانشگاهی،  مراتب  سلسله  از  فارغ  که، 
وسیعی از عالقه مندان را در بر می گیرد. امید است که 
این ماهیت آن به پر کردن برخی خألهای بنیادی در 
بحث های جاری انسان شناسی و فرهنگ نیز بپردازد. 
یکی از خألها به قرار ذیل است: طی دهه های اخیر 
گرفته  شکل  ایران  در  اجتماعی  علوم  تدریج  به  که 
و  دانشگاهی  پژوهشگران  اصلی  فعالیت های  است 

دیدگاه های  عرضة  بر  مترجمان  نیز  و  غیردانشگاهی 
مطرح در غرب به فارسی زبانان از یک سو و درک 
جامعة ایران از سوی دیگر متمرکز بوده است. اما تکیه 
که  است  شده  موجب  احترام  قابل  هدف  دو  این  بر 
اندیشمندان و عالقه مندان به فرهنگ در کشور ارتباط 
برقرار کنند. در  با سرزمین های غیرغربی  بسیار کمی 
تنها دو جهان وجود دارد: یکی  اغلب  نزد آنان  واقع 
افغانستان،  ویژه  به  غرب.  در  دیگری  و  ایران  درون 
تاجیکستان، دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، 
و نیز ترکیه و کشورهای عربی و شبه قارة هند رابطة 
تاریخی و فرهنگی  تنگاتنگی با ایران دارند. توجه به 
این حوزه های فرهنگی خطاهای نظری ما را کاهش 
بدون  ایران  درک  گفت  توان  می  حتی  و  دهد  می 
انسان  خاص  ساختار  نیست.  پذیر  امکان  آنها  درک 
شناسی و فرهنگ مستعد برداشتن گام های موثری در 

این زمینه است.
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ناصر فکوهی 
)دانشگاه تهران(
مدیر انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ: باغچه ای از آگاهی و 
اندیشه برای همه؛

فعاالن  و  نویسندگان  مدیران،  گردهم آیی  نخستین 
در   1391 فروردین  در  فرهنگ  و  انسان شناسی 
برگزار  دانشگاهی  جهاد  هنر  و  فرهنگ  پژوهشکده 
برای  ما  همه  برای  است  موقعیتی  جلسه  این  می شود. 
گرفتن  شکل  واقعی،  جهانی  در  یکدیگر  با  آشنایی 
بدون  که  انسان هایی  میان  بیشتر  روابطی  و  دوستی ها 
هیچ چشم داشتی از نخستین روزها تا امروز هر یک به 
نوعی به ما یاری دادند تا این مجموعه زنده و فعال نگه 
داریم. مجموعه ای که امیدواریم سالیان سال بتواند در 

هر  به  اگر  حتی  اما  باشد،  عالقه مندان  همه  خدمت 
خود  تداوم  در  مشکلی  دچار  نیز  امروز  همین  دلیلی 
دیگر  راهی  زنده  رودخانه ای  همچون  بی شک  شود، 

برای پیمودن راه خویش خواهد یافت. 
فکری  همایش  نخستین  این  برگزاری  و  شکل گیری 
بود که مدت ها در سر داشتیم، اما نه امکانات مالی آن 
فراهم بود و نه تصورمان بر آن بود که بتواند در جهان 
واقعی با وجود همه گرفتاری های افراد به یک حقیقت 
تبدیل شود. تا آنکه استاد ارجمند آقای محمد تهامی 
پیش  هفته  چند  همین  را،  آن  تشکیل  پیشنهاد  نژاد 
مطرح کردند و دوستان ما به حق با کوشش و توانی 
کردند.  ایجاد  را  آن  تشکیل  شرایط  تصور،  غیر قایل 
جای  چند  هر  دارند،  حضور  اینجا  ما  دوستان  امروز 
بسیاری از دوستان خالی است اما همگی با ما در تماس 
می خوانیم،  سایت  در  گاه  چند   هر  را  کارهایشان  و 
دانشجویان دیروز و اساتید فردا که امیدواریم هر چه 
زودتر به فعالین جدید عرصه فرهنگ در ایران تبدیل 

بشوند. 

انسان شناسی و فرهنگ امروز همچون دیروز باغچه ای 
از آگاهی و اندیشه برای همه است با درهایی گشوده 
تدریج  به  که  باغچه ای  عالقه مندان ،  همه  روی  بر 
ما  از  باغی است که هر یک  به  تبدیل شدن  در حال 
بتوانیم اندکی از زندگی و اوقات روزانه مان را در آن 
رفته  و  بکاریم  آن  در  را  نهالی  بتوانیم  یا  و  بگذرانیم 

رفته با آبیاری آن به سرانجام برسانیم. 
گرد هم آیی  نخستین  که  آنجا  از  امسال،  گرد هم آیی 
است، بیشتر به شناخت و شاساندن دوستان به یکدیگر 
اختصاص دارد، اما امیدواریم از سال آینده با آمادگی 
بیشتر، بتوانیم برنامه های متعددی را در این گرد هم آیی 

بگنجانیم. 
در انتها باز هم از حضورتان در این مجلس، در سایت 
انسان شناسی و فرهنگ و در این مجموعه یادداشت ها 
سپاسگذارم و امیدواریم دوستی و همکاری ما همواره 

پایدار بماند.
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عمران گارژیان
)دانشگاه فردوسی(
مدیر گروه فرهنگ خراسان

 
خراسان و فرهنگ آن؛

دنیای مجازی دنیای دیگری است. امکانات دیگری، 
دنیای  ماورای  سرعتی  دارد.  واقعی  دنیای  از  فراتر 
واقعی  دنیای  با  ناکسستنی  پیونی  گویی  اما  واقعی؛ 
برای  تدارک شده  عرصة  در  که  است  عجب  دارد. 
واقعی  دنیای  از  بخشی  فرهنگ  و  انسان شناسی 
)خراسان( در دنیای مجازی جوالنگاهی دارد، جایی 
مورد  در  نظر  تبادل  برای  جایی  بروز،  و  ظهور  برای 
واقعی  دنیا  بخش  این  راستی  واقعی،  دنیای  از  بخشی 
همانند  خصوصیاتی  چه  و  متمایز  خصوصیاتی  چه 

دیگر بخش ها دارد؟ کجاست، چه موقعیتی دارد؟ از 
کی نام و نشان هایی از آن داریم؟ 

خواجه  گرچه  که  است.  سویی  در  بخارا  و  سمرقند 
شیراز آن را به خال هندویی بخشیده بود؛ اما چندین 
سده پس از او تا کشیده شدن دیوار آهنیِن بلشویک ها 
رابطه ای ناگسستنی با ایران زمین داشت. صبح نیشابور 
کوه های  و  دلنواز  هوای  با  میانکوهی  دشت هایی  و 
سرفراِز مشهد و هرات در سوی دیگر واقع اند. برکنار 
شن های سیاه ”قره قوم“ مرو دایره ای ناقص را کامل 
با شهرها و  می کند. مراکز فرهنگی خراسان را چنین 
چه  از  کی؟  از  مانده  حاال  برشمرد.  جایی هایش  نام 

زمانی؟
خراسان همان که خور )خورشید( از آن، صبحگاهان 
به ایران آیان است. به مثابه نامی بدین معنا و مضمون 
منسوب به اواسط دوران ساسانیان است. پیشتر از آن 
سرزمین اشکانیان است و پیشتر ساتراپی پرثوه. راستی 

هم پوشان  مرزهایی  و  حدود  را  جایی ها  نام  این  را 
از  فراتر  باشد.  چنین  که  می ر سد  نظر  به  دور  است؟ 
نام ها نمادها و نشانه ها پیشینه ای فراتر بر چهار زیست 
باختری  پیکره های  جست.  می توان  کویر  مقهور  بوم 
امروزه چه بصورت عتیقه هایی صید شده و بفروش رفته 
از  بصورت حاصلی  و چه  بلخ  و  هرات  بازارهای  در 
مرو  نزدیک  مارگوش  باستان شناسی  کاوش های 
از  پیشینه ای  نیشابور،  در  آن  با  تصادفی  برخورد  یا 
در  مفرغ  عصر  فرهنگ  عصر  مراحل  جدیدترین 
آغازین  سده های  می دهند.  نشان  را  خراسان  گستره 

هزاره دوم پیش از میالد مسیح مد نظر است. 
و در نهایت خراسان گذرگاهی بر معبر اقوام. رفت و 
آمدهای پر تالطم ایام. بخشی از دنیای واقعی که در 
امید  می پردازیم.  آن  باره  در  بحث  به  مجازی  دنیای 

است که از پس چنین تعهدی برآییم. 
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شایسته مدنی
)دانشگاه آزاد(

مدیر مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی انسان شناسی 
و فرهنگ

تا دیداری واقعی  از سایتی علمی و مجازی 
و دوستانه؛

اولین نشست واقعی یک شبکه مجازی با صمیمیت و 
همراهی اعضا همراه بود و این گردهم آیی را به یک 
تنها  که  کسانی  دیدار  کرد.  تبدیل  دوستانه  مهمانی 
از یک اسم را در صفحه سایت تداعی می  تجسمی 
کردند بسیار جذاب و گاهی با کنجکاوی همراه بود. 
دلهره ای که هنگام تدوین برنامه های نشست، مبنی بر 
خسته کننده شدن آن داشتیم به نظر 
مشارکت  و  بود  مورد  بی 
صحبتی  در  همه 
کوتاه،  هرچند 
البته  و 
ن  و بد
مه  نا بر

ریزی قبلی، خیلی به این موضوع کمک کرد. دیدار 
گروه  در  فرهنگ  و  شناسی  انسان  خانواده  از  بخشی 
های مختلف علمی، ذهن را درگیر این مسئله کرد که 
انسانی چقدر متنوع و در عین حال  حوزه های علوم 

چقدر مرتبط هستند.
است که  اعضایی  تالشهای طوالنی  نتیجه  تجمع  این 
ممکن  ایران  در  گروهی  کار  انجام  دارند  باور  هنوز 
هسته  برای  هایی  گروه  بارها  و  بارها  که  چرا  است، 
مرکزی سایت تشکیل شد، ساعتها وقت گذاشته شد 
انسان شناسی و  است  ماند. ممکن  نتیجه  بی  و گاهی 
فرهنگ یک سایت مجازی باشد ولی هسته اولیه آن 
هر هفته جلساتی را تشکیل می دادند؛ چون باالخره به 
این نتیجه رسیدیم که برای ادامه کار دیدار گروهی و 

برنامه ریزی منظم اجتناب ناپذیر است.
نبود  ابتدا  از  فرهنگ  و  شناسی  انسان  با  من  آشنایی   
زبان  از  متونی  ترجمه  با   1388 سال  همکاری  این  و 
فرانسه آغاز شد. ترجمه هایی کوتاه و البته بدون اینکه 
نظم زمانی خاصی را پیگیری کند؛ و این درست نقطه 
جمله  از  انسانی  علوم  آموختگان  دانش  اکثر  ضعف 
من هم بود. اینکه هنوز اهمیت وقت و داشتن نظم در 
اینکه کار حرفه ای  ارائه کارها درست درک نشده، 
است  این که ممکن  است؛  دانشگاهی  از کار  جدای 
بتوان برای تحویل یک کار دانشگاهی از استاد وقت 
بیشتری گرفت ولی در کار حرفه ای بدقولی به معنای 
سایت  نظرم  به  است.  کاری  سابقه  شدن  دار  خدشه 
انسان شناسی و فرهنگ فرصت مناسبی است تا تمرین 
مورد  شاخه  است  کافی  کنیم،  رفتار  ای  حرفه  کنیم 
عالقه خود را انتخاب کنیم، حرفهای بسیاری هست که 
باید بیان شود، متونی که باید ترجمه شود وماخذهایی 
که باید معرفی شود و ... و این است شروع یک کار 
انسان شناختی و جامعه شناختی. سوالی که برای بیشتر 
در  کارها  بودن  داوطلبانه  مسئله  میاید،  پیش  اطرافیان 
گروه انسان شناسی و فرهنگ است. البته به مرور و در 
آینده چشم اندازهای مالی وجود خواهد داشت ولی 
اجتماعی  سرمایه  بدانیم  باید  که  اینجاست  مهم  نکته 
یک  و  است  اقتصادی  سرمایه  از  تر  باارزش  بسیار 

یه  ما سر
عی  جتما ا

سرمایه  خوب 
قابل  اقتصادی 

دنبال  به  هم  اطمینانی 
اینکه  خصوص  به  داشت.  خواهد 

برای  و  است  بعدی  چند  علمی  انسانی،  علوم 
ها  با همه حوزه  تقریبا  باید  دیدگاه خوب  ارائه یک 
ارتباط داشت. نکته دیگری که فعالیت در این گروه 
از  خارج  افرادی  حضور  است،  ذکر  قابل  مجازی 
مند  این حوزه عالقه  به  است که  انسانی  علوم  حوزه 
های  تشکل  در  عضویت  امکان  که  کسانی  هستند، 
با  آشنایی  نیست.  مقدور  برایشان  اجتماعی  علوم 
دیدگاه های کسانی در حوزه مهندسی نسبت به علوم 
اجتماعی در این مجموعه امکان پذیر است. از طرف 
دیگر نشر هر مطلب علمی در هر هفته و به طور منظم 
و دریافت دیدگاه خوانندگان هم باعث دلگرمی و هم 
یکی از اهداف هر نویسنده است به این معنی که متنی 
که برایش وقت گذاشته، خوانده می شود. در گردهم 
آیی که داشتیم کسانی را مالقات کردیم که تا قبل از 
برای  به طور قطع  نوشته هایشان را می خواندیم.  آن 
نشست های بعدی برنامه ریزی های بیشتری خواهیم 
داشت و بار دیگر به قول یکی از مدیران سایت، بیشتر 

به نقد خود خواهیم پرداخت.
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فرهاد محرابی
دانشجوی دکترای انسان شناسی - بریتانیا
انسان شناسی و فرهنگ

زدنی  مثال  نهاد  یک  فرهنگ  و  انسان شناسی  سایت 
است، یک نهاد پایدار و یک پاتوق فرهنگی ماندگار. 
مثال زدنی شروع  با یک شور  فرهنگی ای که  محفل 
شد و با اراده پوالدین جلو رفت. شور و عشق مدیریت 

این سایت نسبت به علوم اجتماعی الگویی تمام عیار 
بی تردید  الگویی که  انضباط کاری است.  و  تعهد  از 
اجتماعی  علوم  پژوهشگران  بعدی  نسل های  برای 
این  علمی  و  آکادمیک  وجوه  بود.  خواهد  سرمشق 
علوم  دانشجویان  برای  سایت  این  دستاورد  تنها  نهاد 
طرح  امکان  نفس  مهم تر  نکته  است.  نبوده  اجتماعی 
امکانی  است.  ایران  چون  در کشوری  اجتماعی  علم 
که با ذهنیت باز و جهانی مدیریت سایت محقق شده 
است.  کرده  ترسیم  برایش  را  روشن  چشم اندازی  و 
علوم  تثبیت  در  فرهنگ  و  شناسی  انسان  بی شک 
پیشرو  و  انتقادی  ایران در شکلی  در  مدرن  اجتماعی 

این،  بر  افزون  است.  کرده  ایفا  ناپذیر  انکار  نقشی 
گستردگی، تنوع و به روز بودن مطالب سایت همواره 
مهم ترین دلیل پویایی و تاثیر گذاری اش بوده است. از 
نظر من اضافه شدن بیش از پیش مطالب به زبان های 
ظاهری  و  فنی  جنبه های  ارتقای  طور  همین  و  دیگر 
سایت می تواند در تاثیر گذاری و جذب بیش از پیش 
حرفه ای  غیر  و  ای  حرفه  عالقه مندان  و  دانشجویان 

علوم اجتماعی مفید واقع شود. 
 

پیام؛

و  اساتید  خدمت  نو  سال  تبریک  عرض  و  سالم  با 
سایت  با  من  شخص  ناچیز  همکاری  عزیز.  دوستان 
بوده و خواهد  افتخارم  باعث  انسان شناسی و فرهنگ 
تا  تحصیل  در طی سال های  بی اغراق  سایتی که  بود. 

به امروز یکی از پربارترین کالس های درس من بوده 
و  جدید  مطلبی  مراجعه ای  هر  در  و  همواره  و  است 
خواندنی در آن پیدا کرده ام و از غنا و تنوع مضامینش 
بهره فراوان برده ام. دست تمامی اساتید عزیز و دوستان 
دیده و ندیده ام را از راه دور می بوسم و در سال سخت 
پیش رو برای کشورمان، بهترین ها را بریشان آزومندم.

ارادتمند شما
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بهار مختاریان
)دانشگاه هنر اصفهان(
مدیر گروه اسطوره شناسی

باشد که در خدمت هدفی  بر آن  هرکاری، هر چند 
است.  شخصی  امری  همواره  است،  غیر شخصی 
اگرچه در بسیاری از موارد، از جمله در میان گذاردن 
اطالعات تخصصی و علمی در فضاهای مجازی، شاید 
فعالیت برخاسته از انگیزه های شخصی باشد، نتایج و 

پیامدهای آن به هر حال به جمع می رسد.
انسان شناسی  مدیریت   ،1385 سال  در  هنگامی که 
شده  چاپ  مقاله های  که  خواست  من  از  فرهنگ  و 
خویش را برای انتشار در سایت شخصی ایشان ارسال 
و  است  سایتی  چگونه  این  نپرسیدم  حتی  من  کنم، 
هدف آن چیست، زیرا در آن زمان تنها یک اندیشه 

تخصصی،  های  حوزه  در  که  گذشت  خاطرم  از 
پژوهشگران کمتر امکان تبادل چنین تجربه هایی را در 
عرصه مجازی در ایران داشته اند؛ این شاید خود راهی 
برای تجربه آن چیزی بود که سال ها درگیر آن بوده ام. 
در واقع، دغدغه اصلی این کار همانا ”بیان“ بود، بیان 
و ارائه دست  آوردهای علمی در زمینه اسطوره شناسی 

و کوشش در انتقال آن به مخاطب.
و  است  راه  آغاز  در  هنوز  ایران  در  اسطوره شناسی 
کند  حتی  حوزه،  این  ارتفاء  در  کوششی  هرگونه 
ویژه  به  بود،  خواهد  نتیجه بخش  گمانم  به  سخت،  و 
اینترنت  مانند  رسانه ای  طریق  از  کوشش ها  این  اگر 
و  راستا، خوانندگان  این  در  که  امیدوارم  افتد.  اتفاق 
در  خویش  مشارکت  با  صفحه  این  بازدیدکنندگان 
مباحث گوناگونی که این صفحه با آن درگیر است، 
در پیشبرد و بهینه کردن آن همیاری و همکاری کنند.
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مرتضی منادی
)دانشگاه الزهرا(
مدیر گروه انسان شناسی و جامعه شناسی خانواده

در  اینکه  تا  دادند  هم  دست  به  دست  عامل  چند 
از  یکی  عنوان  به  فرهنگ  و  انسان شناسی  سایت 
با  دوستی  دلیل  به  ابتدا  در  درآمدم.  آن  همکاران 
مجالت  در  که  را  مقاالتی  از  بعضی  فکوهی  دکتر 
یا در کنفرانس ها مطرح کرده  بودم  به چاپ رسانده 

بودم, جهت درج در سایت برای ایشان ارسال کردم. 
سپس به عنوان یکی از اعضای انجمن جامعه شناسی، 
گاهی  که  شدم  فرهنگی  انسان شناسی  گروه  عضو 
را  سخنرانی  یک  سالی  و  کرده  شرکت  جلسات  در 
می شد،  منعکس  سایت  در  آنها  مشروح  که  داشته ام 
هم  سرانجام  اینکه  تا  شد.  جدی تر  همکاری  این  لذا 
داشتن شاخه های  و  و حجیم شدن  پیشرفت سایت  با 
متنوع و هم اینکه بیشترین مطالعات اینجانب در حوزة 
که  شد  قرار  فکوهی  دکتر  پیشنهاد  به  بود،  خانواده 
که  شوم  عهده دار  را  بخش  این  مدیریت  مسئولیت 
برای من هم افتخاری بود و هم انگیزة کارکردن در 

حوزة مورد عالقه ام. امروز خوشحالم که این سایت با 
فعالیت های علمی خوب خود، وجود مقاالت ارزنده 
مجازی  دانشگاه  یک  شکل  به  مختلف  بخش های  و 
باور  به  که  است  آمده  در  عالقه مندان  برای  رایگان 
بعضی از همکاران و دانشجویانم کافی است که یک 
دائمی آن  ناخواه عضو  بکنی خواه  بار در آن سیری 
خواهی شد و بدین ترتیب هر کس به فراخور حوزة 
به  و  خواندنی  مطالب  می تواند  پژوهشی اش  و  کاری 
هم  سایت  با  همکاری  تداوم  بیابد.  آن  در  را  روزی 
بیشتر  انگیزه  و  عالقه  هم  و  است  خوشایند  من  برای 

کار کردن را در من تقویت می کند و آرزوی اینکه 
از شکل  بتواند  بهتر  این مجموعة عظیم علمی  روزی 
به  مجازی  با شکل  هم زمان  یا  و  مجازی خارج شده 
شکل یک مکتب فکری، در مکانی در بیاید که ضمن 
تعامل مستقیم و چهره به چهرة بیشتر همکاران سایت، 
عالقه مندان نیز بتوانند از دانش نویسندگان این سایت 

بهره مند بشوند.
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حسین میرزایی
)دانشگاه اکس آن پرووانس، فرانسه(
مدیر گروه افغان

دانشجو در کنار استاد
امروزه در ایران، با وجود پیشرفت هایی که در حوزه 
انباشت علمی صورت گرفته است، حرکت جهت دار 
و  مشروعیت  با  مرکزی  ایجاد  برای  معناداری  و 
رشته های  کلیه  برای  مورد  این  در  علمی  صالحیت 
امر  این  و  است  نیامده  پدید  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
علمی شدن گام  راه  در  قویا  نیازمندی که  در کشور 
و  صاحب نظران  خاطر  دغدغه  موجب  می دارد،  بر 
است.  گردیده  غیر دانشگاهی  و  دانشگاهی  متولیان 
در ابتدا چنین به نظر می رسد که نهاد های دانشگاهی، 
باید این مهم را به عهده گرفته و متولی این امر باشند. 
اما واقعیت موجود، موید آن نیست. بنابراین، به ناچار 
نگاه ها به سوی نهادهای دیگر مانند انجمن های علمی 
و مطبوعات تخصصی و موسسات خصوصی معطوف 
می گردد. به امید آن که شاید آنها بتوانند خال موجود 

در این مشکل مهم و حیاتی را پر کنند. 
نهادهای موفق  از  انسان شناسی و فرهنگ یکی  مرکز 

انسان شناسی،  تنها در رشته  نه  این زمینه است که  در 
در  اجتماعی  علوم  مختلف  شاخه های  مورد  در  بلکه 
بلکه  انباشت علمی  به مرکز  تنها  نه  تبدیل شدن  حال 
قطب تولید علمی است. ما به سهم خود، سه ویژگی 

اساسی، برای این نهاد ملی- فرهنگی می شناسیم: 

و  انسانی  علوم  ادبیات  از  متشکل  مرکزی  ایجاد   .1
اجتماعی و امکان دسترسی رایگان برای همگان؛ 

متخصصان  از  گسترده ای  بخش  گرد هم آوری   .2
با  ارتباط  امکان  فراهم آوری  و  باال  علمی  رشته های 

آنها؛

3. ایجاد امکان ثبت و ضبط آثار دانشجویی در کنار 
تالیفات و تتبعات و تحقیقات استادان جهت شکستن 

سد هژمونیک همیشگی میان استاد و دانشجو. 

ما به عنوان دانشجو به وجود ویژگی های باال در چنین 
آرزوی  مرکز  این  برای  و  می بالیم  خود  به  مرکزی 

موفقیت های روز افزون داریم. 

پیام؛

علوم  دانشکده  از  تر  دور  کیلومتر  هزار  چهار  از 
پرووانس،   آن  اکس  در  تهران،  دانشگاه  اجتماعی 
قلب من، در  فرانسه،  زیبای جنوبی  از شهرهای  یکی 
علوم  مختلف  های  رشته  دانشجویان  و  اساتید  کنار 
آمده اند،  گرد  هم  کنار  در  امروز  که  اجتماعی، 
می تپد! جای خود را در میان شما خالی حس می کنم! 
شود  باعث  و صمیمی  گرم  این حضور  که  امیدوارم 
که پژوهش های اجتماعی بیش از گذشته در خدمت 

تعالی و رشد کشور عزیزمان قرار بگیرد.   

آرزوی  و  عزیز  اساتید  همه  برای  احترام  با 
بهروزی و سالمتی برای همه شما! 
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امیلیا نرسیسیانس
)دانشگاه تهران(
انسان شناسی و فرهنگ

 
با در نظر گرفتن دوره اقتصادی معرفت پایه و اهمیت 
دانش به عنوان یکی از مؤلفه های مهم قدرت، استفاده 
از فن شناسی اطالعات و مشارکت های علمی برای 
خلق  همچنین  و  اجتماعی  علوم  در  متفاوت  اقشار 

دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در  مهم  های  شرط  پیش  از  یکی  رسد  می  نظر  به 
تقویت  علمی،  چالش های  نوآوری،  فرهنگ  ایجاد 
آموزشی  نهادهای  ظرفیت  ارتقاء  فردی،  توانائی های 
آموزشی   های  سایت  حاضر،  قرن  در  دانشگاهی 
شبکه   اهمیت  به  توان  می  بنابراین  هستند،  دانشگاهی 
از  اطالعات  مبادله تجارب و  امکان  های مجازی در 
طریق اینترنت و با در دسترس قرار دادن اخبار مرتبط 

به رشته علوم اجتماعی پی برد.
دست یابی به اطالعات و دانش به دلیل موضوع های 
منبع  کردن  انحصاری  افراد،  شخصیت  فرهنگی، 
چندی  تا  توانست  نمی  زمانی  و  مکانی  ابعاد  دانش، 
پیش به صورت بهینه، آسان و فراگیر باشد. ولی با به 

کارگیری فن شناسی جدید، دست یابی به اطالعات 
و دانش از جنبه های ذکرشده مصون ماند و به آسانی 

در اختیار عالقمندان قرار گرفت.
سایت anthropology.ir در مدت بسیار کوتاهی 
پر ارجاع شد و  از سایت های موفق و  به یکی  تبدیل 
درخور  پاسخی  سایت  همکاران  و  مدیران  تالش  به 
اطالعات  ارائه  در  مذکور  سایت  موفقیت  دلیل  داد. 
مضافاً  کرد.  جستجو  می توان  روز  به  و  جامع  بدیع، 
و  مذاکره  امکان  سایت  محیط  بودن  شفاف  که  این 
مبادله اطالعات الکترونیکی را در اختیار عالقه مندان 
ارجاع  دالیل  دهد.  می  قرار  استفاده کنندگان  و 
عالقه مندان را می توان حداقل به چهار بخش به شرح 

زیر تقسیم کرد که عبارتند از:

1. ارجاع به دلیل تامین نیازهای آکادمیک
و  دانش  به  یابی  دست  برای  جستجو   .2

اطالعات مورد نظر
3. جستجو از سر کنجکاوی برای آگاهی از 

موضوعات جدید
مؤلفین  و  نویسندگان  افراد،  جستجوی   .4

مطالب

و ...

ایجاد زمینه های همکاری بین اساتید و صاحب نظران 
مسلماً یکی دیگر از نکات مثبت سایت است ولی مهم 
از سلسله  فارغ  است که  دانشجویان  فعال  تر، حضور 
مراتب رایج و باز دارنده و بوروکراسی دست و پا گیر 

فراهم کرده است.
عالقه  خاطر  به  ابتدا  در  سایتی  چنین  شروع  شاید 
شخصی دکتر فکوهی، مدیر محترم سایت و همکاران 
ایشان به مباحث علوم اجتماعی و دست یابی به تجربه 
راه  ادامه  بود ولی  و چالش جدید در فضای مجازی 
نشان داد عدم حضور چنین سایتی می توانست خالئی 
ایجاد  شناسی  انسان  و  اجتمائی  علوم  زمینه  در  جدی 

کند.
سایت و راه اندازی آن شاید آسان باشد ولی حفظ آن 
با کیفیت عالی نیازمند پشتکار مستمر و اعتقاد راسخ 
که  است  به صورت گسترده  علم  ارتقاء  و  ترویج  به 
وجود  در  تنها  نه  پسندیده  صفات  این  خوش بختانه 
دکتر فکوهی بلکه در وجود دیگر همکاران سایت به 

وضوح قابل رؤیت است.
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مرجان واال
)دانشگاه تهران(
انسان شناسی و فرهنگ
مدیر داخلی مجله پژوهش های انسان شناسی 
ایران

که  روابطی  و  احساس ها  تجربه ها،  تمامی  واکاوی 
در  همواره  کردیم،  تجربه  زمانی  دوره  یک  در 
می دهد.  رخ  موضوع  یک  برای  سالگردنویسی 
میزان  هر  به  کرده ایم،  سپری  که  دورانی  بازخوانی 
که با عقالنیت صورت بگیرد باز رنگی از احساس و 
ویژه نامه  به  نگاهی  می خورد،  چشم  به  آن  در  عاطفه 
سالگرد پیشین انسان شناسی و فرهنگ و مقایسه سبک 
نوشتاری نویسندگان آن، با سایر نوشته های منتشر شده 
از آنان در سایت این مطلب را نشان می دهد. مدیریت 
از ما خواسته است، دالیل و چشم انداز  سایت امسال 

مشارکتمان با انسان شناسی و فرهنگ بیان کنیم. 

به  داشتن  تعلق  از  ناشی  نیرومند  احساس  و  جاه طلبی 
فعالیت  دالیل  از  مهمی  بخش  جمعی  هویت  یک 
برای  است.  فرهنگ  و  انسان شناسی  مجموعه  در  من 
دانشجویان انسان شناسی که در زمان ورود به دانشگاه 
تنوع درونی رشته خود  و  غنا  زیادی در مورد  دانش 
و  محدود  چشم اندازی  داشتن  به  ناچار  و  نمی دانند 
هستند  انسان شناسی  از  حقیرانه  گفت  بتوان  شاید 
انسان شناسی و فرهنگ  یافته در سایت  انتشار  مطالب 
فراهم می اورد  را  دید  افق  امکان گسترش  از سویی  
شناخت  کنار  در  دیگر  جهان های  به  اندیشیدن  زیرا 
فرهنگ خودی سبب ساز شکل گیری آرمان می شود 
ما  به  یکدیگر  کنار  در  واقع گرایی  و  آرمان گرایی  و 
قدرت تجربه، آزمون و به پیش رفتن را می بخشد. از 
سوی دیگر اشنت شده با افراد و گروه های مختلف در 
فضاهای دانشگاهی و پژوهشی به دلیل عمومی بودن و 
دسترسی آزاد داشتن به مطالب ساد در فضای مجازی 
ساله  تدوام چند  امنیت خاطری که  احساس  در کنار 

فعالیت انسان شناسی و فرهنگ به دنبال می آورد. 

سایت  یک  قالب  از  امروزه  فرهنگ  و  انسان شناسی 
انتشار  عمومی  تصور  )برخالف  است  شده  خارج 
به  مطالب  انتشار  و  دریافت  حجم  این  با  سایتی 
زمان بر  دشوار،  بسیار  فرایندی  روزه  هر  صورت 
سخنرانی،  همایش،  برگزاری  است(.  پرهزینه  و 
دوره های آموزشی و مهم تر از همه ایجاد یک شبکه 
فعالین حوزه های گوناگون  و  استادان  دانشجویان،  از 
برای  را  باالیی  اجتماعی  و  فرهنگی  فرهنگ، سزمایه 
همکاران انسان شناسی و فرهنگ و با یک دید وسیع تر 
ایران پدید آورده است.  انسان شناسی در  برای دانش 
انسان شناسی  از تجربه چند ساله  به آموخته هایمان  بنا 
و فرهنگ اکنون زمانی است باید بلندپروازانه تر عمل 
ایجادشده  دانش و می جمعی  قبال خود،  و در  کنیم 
مسئولیت پذیر باشیم و بپذیریم که هزینه های آن را با 

تدوام فعالیت هم زمان علمی و اجتماعی بپردازیم.
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امیر هاشمی مقدم 
)دانشگاه مازیار(
مدیر گروه گردشگری

بار  یک  کس  هر  که  ای  پدیده  گردشگری،  غلتک 
سفر رفته باشد، خود را متخصص این حوزه می داند، 
ویران گرانه  سراشیبی  در  باورنکردنی،  شتابی  با  دارد 
ای پیش می رود و در این راه، هر آنچه بر سر راهش 
بکر، سواحل زیبا و  از جنگل های  له می کند؛  ببیند، 
رودخانه های پاک گرفته تا بناهای تاریخی، فرهنگ 
چند  شوربختانه  میزبان.  جوامع  مردمان  باورهای  و 
سالی است که ترمز این غلتک در ایران نیز بریده شده 
این  گوشه  گوشه  در  خاموش،  ای  فاجعه  روز  هر  و 
دیار، رهاورد پدیده ای است که برخی آن را صنعت 
می خوانند و منجی اقتصاد و شهرت و بیکاری و... می 
برای  گریزگاهی  به  نیاز  مدرن  انسان  اینکه  در  دانند. 

معاصر  مکانیکی  دنیای  و  سروصدا  و  دود  از  رهایی 
نیست  تردیدی  هم  این  در  نیست؛  تردیدی  دارد، 
نظر  با در  و  مبنای آگاهی  بر  که گردشگری چنانچه 
منجی  تواند  می  بگیرد،  صورت  جوانب  همه  گرفتن 
بسیاری از مسائل بوده یا دست کم، ویرانگر نباشد. اما 
همه اینها نیاز به آگاهی دارد. به ویژه در جامعه ای که 
همه طرح ها، برنامه ها و پروژه ها تنها با دوربین فنی و 
سخت افزاری نگریسته می شود. این خأل نگاه فرهنگی 
به پدیده گردشگری، همچون سایر طرح ها و برنامه ها 
مخاطبانی  به  عرضه  برای  فراگیر  و  آزاد  بستری  باید 
هر  بر  شان  انسانی  و  فرهنگی  نگاه  که  باشد  داشته 
پدیده در اولویت قرار دارد. انسان شناسی و فرهنگ 
پدیده  علمی  بررسی  برای  یافتیم  مناسب  بستری  را 
معرفی  را  ای  جاذبه  باید  که  آنجا  چه  گردشگری؛ 
و  کشاند؛  سوی  بدان  آگاهانه  را  گردشگران  و  کرد 
در  پیامدهای گردشگری  به  نسبت  باید  که  آنجا  چه 

نقطه ای دیگر هشدار داد.
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سید علیرضا هاشمی
)پژوهشگر مستقل(
مدیر گروه فرهنگ مردمی

عادت به مطالعه اینترنتی با انسان شناسی و فرهنگ
 سال 1362 که بازگشایی دانشگاه ها پس از انقالب 
دانشجویان  جزء  هم  من  گرفت،  صورت  فرهنگی 
اجتماعی-  علوم  دانشکده  در  که  بودم  جدیدی 
بهارستان،  میدان  در  واقع  سابق-  عالي  دانشسراي 
در ساختمان  و  )سابق(  بودجه  و  برنامه  سازمان  پشت 
دورة قجری  آن، مشق جامعه شناسی را تمرین کردم. 
بخشی  در  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه 

علوم  ”نامة  نشریه  که  داشت  قرار  ساختمان  همین  از 
را  نشریة تخصصی  این  منتشر می کرد.  را  اجتماعی“ 
را  دانشجویان جامعه شناسی می شناختند و آن  اغلب 

مطالعه می کردند.
جمله  از  شناسی  جامعه  رشته  گسترش  با  و  مرور  به   
کارشناسی  مقطع  در  و  ها  دانشگاه  در  شناسی  انسان 
رشته  این  تخصصی  نشریات  ارشد  کارشناسی  و 
انتشار  عرصه  به  پا  انسان شناسی“  ”مجلة  مانند  نیز  ها 
گذاشت و هم زمان با تحوالت فنّاوری و فراگیر شدن 
سایت  وب  از  استفاده  و  نویسی  وبالگ  و  اینترنت 
اعالن حضور  نیز  اینترنتی  نشریه های  های تخصصی، 
نمودند. حال نمونه ای کامل و پر مخاطب از این سایت 
و  انسان شناسی  در  را  الکترونیکی  و  تخصصی  های 

فرهنگ می توان یافت.
مقتضای  به  دانشجویی  ی  ها  سال  آن  در  سویی  از   

ولی  بود؛  بیشتر  نشریه ها  این گونه  به  دسترسی  حال، 
دسترسی  کاری،  های  مشغله  و  فارغ التحصیلی  با 
کمتر  مطالعه  به  میل  رغم  علی  نیز  مجالت  این  به 
سایت  گذشته  سال  شش  طی  خوش بختانه  اما  شد. 
مدیران  با جهد و تالش همه  فرهنگ  و  انسان شناسی 
عالوه  است  توانسته  اعضایش  و  اندرکاران  دست  و 
اطالع رسانی  و  تخصصی  مقاالت  و  مطالب  ارائه  بر 
اجتماعی  و  انسانی  مندان حوزه علوم  به عالقه  علمی 
و به ویژه انسان شناسی، عادت به مطالعه اینترنتی را نیز 
در مخاطبانش بوجود آورد. اینجانب نیز افتخار دارد 
روزانه حداقل پانزده دقیقه عادت به مطالعه و استفاده 
این  طریق  از  را  انسان شناسی  وسیع  حوزة  مطالب  از 

سایت را داشته ام.
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حامد یغمائیان
)پژوهشگر مستقل(
بخش عکس انسان شناسی و فرهنگ

به  عکاسي  رسانة  اجتماع محور  کارکرد  من،  براي 
مدل هاي  طراحي  و  اجتماعي،  استراتژي  یک  مثابة 
توانمندساِز عکاسانه، با دقِت نقادانه در سازوکار عمل 
عکاسي، انگیزه و امید توأماني است که زمینة آشنایي 
با  انسان شناسي و فرهنگ نیز به موجب آن فراهم آمد. 

چشم اندازهاي  از  که  تالش هایي  مشارکت  و  ارتباط 
بر  دریچه هایي  مي خیزد،  بر  جهان  به  بشر  متفاوت 
دیوارهاي پیرامون ما مي گشاید، نگریستن از منظرگاه 
در  را  امید  و  مي سازد،  ممکن  را  دیگران  و  دیگري 

فضاي تلخ موجود، زنده مي دارد.
ارائة  در  سایت  ساختار  محدودیت هاي  اگرچه 
شده  موجب  چندرسانه اي  و  تصویري  مجموعه هاي 
تالش هاي  غناي  از  مستند“  ”عکس  بخش  تا  است 

نة  سا ما، عکا تجربه هاي امروز  و  بگیرد  فاصله 
تصویري، تنها حاشیه اي 
سایت  بر  تزئیني 

باشد؛ اما همچنان سرمایة اجتماعي گسترده اي که از 
کنار هم قرار گرفتن طیف متکثر اندیشه ها و تالش ها 
مي بالد، چشم اندازي را مي گشاید که حتي اگر، چون 
امروز، از بیرون و در حاشیه به آن ها درنگرم، از اینکه 
همراه چنین مجموعه اي پنداشته شوم، شادمان خواهم 

ماند.

پرامید و پایدار باشید
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بخش چهارم :
گزارش تصویری 



از گردهمایی ساالنه »انسان شناسی و فرهنگ«، عکس هایی به 
یادگار ثبت شد، که در این بخش آن ها را مشاهده می کنیم.

افتتاحیه/ ناصر فکوهی



افتتاحیه/ ناصر فکوهی

افتتاحیه/ محمد تهامی نژاد



تصویری از میهمانان برنامه



تریبون آزاد / محمد تهامی نژاد )مدیر گروه فیلم مستند(

تریبون آزاد / روبرت صافاریان )مدیر گروه فرهنگ ارمنی(



تریبون آزاد / پرویز صداقت )مدیر گروه اقتصاد سیاسی(

تریبون آزاد / مرتضی منادی )مدیر گروه جامعه شناسی و انسان شناسی خانواده و خویشاوندی(



تریبون آزاد / حمیدرضا شعیری )مدیر گروه نشانه شناسی(

تریبون آزاد / بهار مختاریان )مدیر گروه اسطوره و ادبیات کالسیک(



تریبون آزاد / امیلیا نرسیسیانس )از همکاران انسان شناسی و فرهنگ(

تریبون آزاد / لیال پاپلی یزدی)مدیر گروه انسان شناسی باستان شناسی(



تریبون آزاد / لیال پاپلی یزدی)مدیر گروه انسان شناسی باستان شناسی(

تریبون آزاد / محسن شهرنازدار)مدیر گروه انسان شناسی صدا و موسیقی(

تریبون آزاد / زهره روحی)مدیر گروه دایاسپورای ایرانی(



تریبون آزاد / شیرین احمدنیا)مدیر گروه انسان شناسی و جامعه شناسی پزشکی(

تریبون آزاد / افسر افشار نادری
)مدیر گروه جنسیت(



تریبون آزاد / شیرین احمدنیا)مدیر گروه انسان شناسی و جامعه شناسی پزشکی(
تریبون آزاد / داور شیخاوندی)مشاور ارشد علمی گروه قوم شناسی و فرهنگ آذری (

تریبون آزاد / جبار رحمانی)مدیر گروه انسان شناسی دین (



تریبون آزاد / مهرداد عربستانی)همکار انسان شناسی و فرهنگ(

تریبون آزاد / نهال نفیسی)مدیر گروه پیشین انسان شناسی آمریکا و انسان شناسی علم(



تریبون آزاد / افشین داورپناه
)همکار انسان شناسی و فرهنگ در پژوهشکده جهاد دانشگاهی (

تریبون آزاد / اصغر ایزدی جیران)مدیر گروه انسان شناسی هنر(



تریبون آزاد / امیر هاشمی مقدم)مدیر گروه انسان شناسی گردشگری (

تریبون آزاد / امیر عسکری)مدیر گروه کردارشناسی جانوری (



تریبون آزاد / لیال عسگری)مدیر گروه فرهنگ ایران باستان (

تریبون آزاد / ناصر عظیمی
)مدیر گروه انسان شناسی گردشگری (



تریبون آزاد / سعیده بوغیری)مدیر کارگروه زبان فرانسه (

تریبون آزاد / شایسته مدنی
)مدیر کار گروه زبان انگلیسی (



تریبون آزاد / پویا عالءالدینی)عضو هیئت موسس انسان شناسی و فرهنگ (

تریبون آزاد / بهروز دارش)همکار انسان شناسی و فرهنگ (



از راست به چپ:
جبار رحمانی ، امیر عسکری

از راست به چپ:
حامد یغماییان ، حامد جلیلوند



ناصر فکوهی ، حامد جلیلوند ، منیژه غزنویان

سید علیرضا هاشمی)مدیر گروه فرهنگ مردمی( ، مرتضی منادی



فاطمه حیدری ، مرجان حسینی : از همکاران انسان شناسی و فرهنگ



از راست به چپ: فاطمه سیارپور)مدیر منابع انسانی انسان شناسی و فرهنگ( ، معصومه الماسی ماشک)از همکاران انسان شناسی و فرهنگ( ، 
یاسمن اوحدی)مدیر روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ(، نهال نفیسی، مرضیه دافعیان)عضو گروه مرکزی انسان شناسی و فرهنگ(

متین عباسی)عضو تیم اجرایی انسان شناسی و فرهنگ و عضو کارگروه مستند(



از راست به چپ: لیال پاپلی یزدی ، مرجان واال )از اعضا مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و مدیر داخلی مجله پژوهش های 
انسان شناسی ایران(



روبرت صافاریان

سید علیرضا هاشمی



ار راست به چپ:
مرضیه جعفری)مدیر داخلی انسان شناسی و فرهنگ(

یاسمن اوحدی)مدیر روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ(



ار راست به چپ: منیژه غزنویان ، حامد جلیلوند

زهرا اسکندری )مدیر گروه انسان شناسی کاربردی(



تصویری از مهمانان برنامه

تصویری از مهمانان برنامه



از راست به چپ: شیرین احمدنیا
تَرکان عینی زاده )از اعضاء مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و ویراستار علمی ویژه 

نامه فرهنگ ژاپن(

از راست به چپ:
مرجان واال)از اعضا مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و 

مدیر داخلی مجله پژوهش های انسان شناسی ایران(
یاسمن اوحدی)مدیر روابط عمومی انسان شناسی و 

فرهنگ(



فاطمه سیارپور)مدیر منابع انسانی انسان شناسی و فرهنگ(



از راست به چپ: بامداد الجوردی)از همکاران انسان شناسی و فرهنگ(، شیرین احمدنیا، مرضیه جعفری)مدیر داخلی انسان شناسی و فرهنگ( ، وحید 
پورقاسم)از همکاران انسان شناسی و فرهنگ(

جمعی از مدیران و دوستان انسان شناسی و فرهنگ



ناصر فکوهی و حمیدرضا شعیری

منیژه غزنویان )عضو کارگروه مستند، عضو مرکزی  
انسان شناسی و فرهنگ(



از راست به چپ:
علی نقوی)عضو گروه انسان شناسی و جامعه شناسی پزشکی و سردبیر ویژه نامه انسان 

شناسی پزشکی(
شیرین احمدنیا



از راست به چپ: مهرداد امامی )عضو کارگروه انگلیسی و بخش اجرایی( و کاوه عبدالحسینی)عضو بخش اجرایی و گروه کتاب و رسانه 
انسان شناسی و فرهنگ(

از راست به چپ: زهره دودانگه )عضو کارگروه انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ( و ملیحه درگاهی)عضو کارگروه 
انگلیسی انسان شناسی و فرهنگ(

و تعدادی از همکاران جوان انسان شناسی و فرهنگ



و تعدادی از همکاران جوان انسان شناسی و فرهنگ
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