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 هوشنگ شكري

»مَلك« يا »فرش��ته« به موجوداتي اطالق مي ش��ود كه در نظام خلقت 
با توجه به مقام و قربش��ان به هستي آفرين، داراي وظايفي معين و مراتبي 
مش��خص اند و همچني��ن به علت اين كه فعليت تام��ه دارند و دور از هواي 

نفساني اند پيوسته متوجه به پروردگار خويش و تسبيح گوي اويند. 
اما چيس��تي اين فرشتگان در زبان فلس��فه به بياني و نيز در لسان عرفا 
به ش��يوه اي قابل تأمل تعبير گرديده اس��ت. فالسفه معتقدند كه مقصود از 
مالئك در زبان ش��رع، همان عقول ان��د و در مراتب پايين تر نفوس فلكي را 
شامل مي شوند و هريك وظايف خاصي را با توجه به جايگاه هستي شناسانه 

برعهده دارند.
ش��يخ اشراق در اين باره به نظر حكماي ايران باستان توجه خاصي دارد 
و فرش��ته شناسي ايراني را با نظام فلس��في خويش تطبيق نموده است، از 
اين رو معتقد است كه عقل اول كه نخستين صادر از حق تعالي است همان 
فرشته »بهمن« است. شيخ شهيد در حكمت االشراق مي نويسد:»پس ثابت 
شد كه نخستين صادر از نوراالنوار يكي بود و آن نور اقرب، نور عظيم بودكه 

پاره اي از پهلويان آن را بهمن ناميده اند«1. 
همچنين اين مرتبه از هس��تي را با توجه به الهيات اس��المي با جبرئيل 
فرش��ته وحي تطبيق نموده اند چه او واس��طه فيض بي��ن حق تعالي و نبي 
اس��ت. اين موضوع در حالي روشن تر مي گردد كه به مفهوم خاتميت توجه 
داشته باشيم. اين مقام كه واالترين مرتبه انسانيت و مختص آخرين رسول 
مرس��ل اس��ت، عقل اول يا جبرئيل امين بايد متنزل از حقيقت الوجود )يا 
واسطه فيض حقيقت الوجود( باشد تا بتواند فيض را دريافت و افاضه نمايد 
يا به زباني ديگر پيغام را دريافت نموده ابالغ كند. اين بيان دقيق را ابن سينا 
در معراج نامه اين گونه تش��ريح نموده اس��ت: »... و چ��ون روح القدس كه 
برتر ارواح اس��ت و جبرئيل امين اس��ت و بريد وحي است نظر خود پيوسته 
گردان��د بدان كس، حركت و س��كون وي همه رنگ الهي��ت دهد... و آنچه 
از روح الق��دس به عق��ل پيوندد، نبوت اس��ت و آنچ��ه از آن عقل به ظاهر 
رس��د، رس��الت بود... پس روح القدس شريف تر ارواح اس��ت، واسطه ميان 
واجب الوج��ود و عقل اول و ايمان آن قوت نبي اس��ت كه كَش��نده و حامل 

فيض قدسي است و آن قوت ثمره مجاورت عقل كل است«2.  
اما بيانات ديگري نيز درباره جبرئيل وجود دارد كه وي را واس��طه فيض 
بين عقل دهم)عقل فعال( و انس��ان مي دانن��د چنانكه فارابي بر اين عقيده 

است، اما بيان ابن سينا در اين باره ثاقب است.
فرشتگان را فالس��فه به مالئكه روحانيه مجرده كه همان »عقول« اند يا 
مالئكه روحانيه كه هم��ان »نفوس« اند )مالئكه عمليه(3 و يا مالئك مقرب 
تقس��يم نموده اند. انش��اء اهلل رحمتي در مقدمه خويش ب��ر كتاب »معبد و 
مكاش��فه« هانري كربن در اين باره و با اس��تناد به قول مالصدرا مي نويسد: 
»... انواع مالئكه بسيار است، برخي مالئكه علوم اند و برخي مالئكه اعمال و 
مالئكه اعمال برخي مالئكه بهش��ت و رحمت اند )آن ها را »رضوان« گويند( 
و برخي مالئكه دوزخ )و آن ها را »زبانيه«گويند(. كثرت فوق به اعتبار تعدد 
در وظايف مالئكه است. اما تقسيم ديگري در ميان مالئكه وجود داردكه به 
اعتبار مراتبش��ان است. از اين جهت مالئكه به طور كلي دو گروهند؛  مالئكه 
مقرب كه نياز به اس��تكمال ندارن��د و همه كماالت مقّدر براي آن ها بالفعل 
اس��ت.)در اصطالح فلسفه اس��المي از اينها به عقول تعبير مي شود(. گروه 
دوم مالئكه س��ماوي اند )در اصطالح فلسفه اس��المي آن ها را نفوس فلكي 
گويند(. هر يك از اين دو گروه مقام و مرتبه مشخصي در عبوديت دارند و 
انگيزه اي براي خروج از آن مرتبه ندارند زيرا حال ايش��ان به حال بهشتيان 
همانند است و اشراقات شان پياپي جاري،  احوالشان نيرومند است و بهجت 

و لذت شان وافر«4.
 در ميان تأليفات فلس��في رسائل اخوان الصفا بيان نغزي درباره مالئك 
كه ب��ا نفوس فلك��ي مطابق اند، دارد. در اي��ن ديدگاه عالم كبي��ر به مثابه 
يك تن]انس��ان كبير[ اس��ت بايد داراي اعضا و اجزا و هر عضو وظيفه اي و 
مَلكي دارد كه انج��ام كاري را عهده دارد. براي مثال درباره زحل آورده اند: 
»همچني��ن از جرم زحل قوتي روحاني به همه عالم پيوس��ته اس��ت كه از 
محيط تا مركز و هيولي همه عالم بدين قوت قبول صورت تواند كرد... اين 
كوكب طحال اين حيوان بزرگ]عالم كبير[ اس��ت و اين قوت كه از وي به 
عالم پيوس��ته اس��ت حكما آن را »روحانيات زحل« خوانند و شريعت آن را 
مَلك خواند با لشكري بسيار و اعوان فراوان و ملك الموت يك قوت است از 
اين قوت ها«5. عزيزالدين نسفي نيز در»زبده الحقايق« بياني نزديك به اين 

مفهوم را ارائه نموده است.
اين فرشته شناسي همانگونه كه اشاره شد با آفرينش از ديدگاه فالسفه 
منطبق اس��ت و ه��ر فلكي كه مرتبط به يكي از مراتب عقول اس��ت داراي 
فرش��ته اي است كه به قوت روحاني آن فرشته وظايفي در جهان هستي بر 
وي محول مي گردد كه موظف به انجام آن اس��ت. بر همين باور سيدحيدر 
آملي  در جامع االس��رار مي نويس��د:»لذا توان گفت اف��الك نه گانه صورت 
عقول نه گانه صادر از عقل اول است كه همان انسان كبير است و به مثابه 
جوهر اول در عالم آفاق اس��ت. يا اين كه مي توان گفت صورت فرش��تگان 
چهارگانه است كه اكنون حامالن عرش هستند به اضافه جبرئيل و ميكائيل 
و اس��رافيل و عزرائي��ل و در روز قيام��ت تعداد آن ها هش��ت خواهد بودكه 
به اضافه حقيقت انس��ان كبير روي هم رفته ُنه مي ش��وند. زيرا فرش��تگان 
چهارگان��ه كنوني هم��ان كروبيان اند كه هيچ فرش��ته اي از آنان به خداي 
متعال نزديكتر نيس��ت و فيض باري تعالي از آن ها به تمامي اهل عالم چه 
عالي و چه داني مي رس��د. جبرئيل واس��طه رساندن فيض علوم به عالميان 
اس��ت،  ميكائيل واسطه رساندن ارزاق است، اسرافيل واسطه رساندن حيات 

و زندگي است و عزرائيل واسطه رساندن مرگ است«6.
اي��ن ديدگاه كه مالئ��ك را قوه هاي روحاني مي دانند تنها نظر فالس��فه 
نيست بلكه متكلمين اسالمي نيز بر اين عقيده اند. دكتر محمدجواد مشكور 
به نقل از ش��رح فقه اكبر مي نويسد:» مالئكه در نزد اكثر مسلمانان اجسام 
لطيفي هستند كه قادر به تشكل به اشكال مختلفه هستند و بر دو قسم اند: 
قس��مي كه كارشان استغراق در معرفت حق و تنزيه خداوند است و آنان را 
»عليون« گويند و دس��ته اي كه تدبير امر آس��مان ها و زمين كنند و آنان را 

»مقربون« گويند«7.
حكي��م عباس��علي كيوان قزويني ني��ز بيان بديع و بس��يار نغزي درباره 
مالئكه و روز و ش��ب عالم ملكوت ارائه فرموده بدين بيان كه: »براي مالئكه 
ش��ب و روزي است، روز آن ها عبارت است از توجه و اقبال ايشان به درگاه 
حضرت حق براي اس��تفاضه كه عالم فقر و نياز ايشان است و چون روز اين 
عالم عالِم جان،  جان ايشان منور به نور فيوضات اليزالي و اشراقات متواليه 
اس��ت و آفتاب اقبال ايش��ان از افق فياضيت حضرت حق طلوع كرده و به 
سمت الرأس افاضه بر ايشان رسيده و ارض هويت ايشان به تابش خورشيد 
عنايت حقه دلگرم و مستش��رق است.... و ش��ب آن ها وجه ادباري و افاضي 
آنهاس��ت كه عبارت از توجه ايش��ان به عالم خلق و نش��ئه ناسوت باشد به 
جه��ت ترتيب و افاضت كه آنچه از حق گرفته اند به هريك از اهل اين عالم 
به اندازه استعداد ايشان برسانند لذا شب وقت توفيق است كه اهل عالم باال 
متوجه اين عالمند و رغبت عباد در ش��ب ها به عبادت بيشتر از روز است و 
ياد خدا براي اهل ذكر در شب بيشتر است و فضيلت بعض شب ها بر بعض 

ديگر كه در اخبار رسيده به جهت زيادتي مالئكه است در آن شب ها«8. 
اما »فرش��ته« كه غالبًا با هيأتي ش��بيه به انسان و داراي بال و پر ممثل 
مي ش��ود »اقليم هش��تم« را فراياد مي آورد كه در آن تخيل خالق، صورت 
فكري��ه اي را ايجاد نموده و فرش��ته بدان »صورت مثاليه« ظاهر مي ش��ود 
چنانك��ه بر حضرت مريم)س( ظاهر گش��ت يا بر نبي مكرم اس��الم)ص( به 
صورت دحيه كلبيه نمايان ش��د. قطب الدين ش��يرازي درباره اقليم هشتم 
مي گويد: »اقليم هش��تم اقليمي اس��ت كه ابعاد و مقدارش با ادراك خياليه 

قابل شناخت است و اين عالم تصاوير و صور قايم بالذات]است[«9. 
ام��ا منظر عرفان اس��المي وراي تمام��ي اين تعينات و مراتب هس��تي، 
خداوند هستي آفرين را مد نظر قرار داده و تمام توجهش را معطوِف رسيدن 
ب��ه قرب حضرت حق مي كند تا از مقام مالئك��ه نيز درگذرد چنانكه موالنا 

مي فرمايد:
از ملك پران شوم

آنچه اندر وهم نايد آن شوم
 منابع در دفتر روزنامه موجود است

تأمل
مراتب مالئك از نگاه فالسفه اسالمي

مقربان الهي

 ،anthropology رشته انسان شناسي، يعني
رش��ته پژوه��ش زمينه من��د، زن��ده و پويا از 
فرهن��گ، جامع��ه و اف��راد اس��ت. در ايران، 
انسان شناس��ي نيز مانند ساير علوم اجتماعي 
و انس��اني متهم و محکوم به کاربردي نبودن 
يعني به دردخور نبودن است. گرچه اين اتهام 
در خ��ارج از ايران و بويژه در کش��ورهايي که 
رشته انسان شناس��ي از رشد بااليي برخوردار 
است، صحت ندارد، اما در ايران تا حد زيادي 
درس��ت اس��ت. بخش��ي از تقصير »کاربردي 
نش��دن« از ضعف بس��ترهاي نهادي سازماني 
نشأت مي گيرد، از جمله عدم رشد و گسترش 
رشته انسان شناس��ي، نبود مقطع دکترا و لذا 
تربي��ت متخصصي��ن و اين اواخ��ر نيز جذب 
نكردن فارغ التحصيالن دکتراي انسان شناسي 

خارج از کشور در دانشگاه ها. 
بخش��ي از تقصير نيز به خ��ود ما عامالن 
رشته يعني انسان شناسان ايران برمي گردد؛ 
در اين قصور، گفتمان مردم ش��ناختي سهم 
بس��زايي دارد، چراک��ه پژوه��ش اين رش��ته 
را محدود ب��ه توصيِف مح��ض از حوزه هايي 
غيرکاربردي مي کند که اساس��ًا مسائل عملي 
و معاصر جامعه نيستند. عبور دشوار و سخت 
از گفتم��ان مردم ش��ناختي و وارد ش��دن به 
گفتمان انس��ان ش��ناختي در اين رش��ته از 
ميانه دهه 1370 مسير کاربردي شدن رشته 
را مهيا کرده اس��ت. اين گذار سرنوش��ت ساز 
اساسًا توس��ط آثار ناصر فکوهي همچون »از 
فرهنگ تا توس��عه« )1378(، »انسان شناسي 
ش��هري« )1383( و »توسعه و انسان شناسي 
کارب��ردي« )1389( آغ��از ش��ده و توس��ط 
انسان شناس��ان ديگري همچ��ون نعمت اهلل 
فاضلي مثاًل در »فرهنگ و ش��هر« )1391( با 
افزودن رويکردي انتقادي و سياست فرهنگي 

تداوم يافته اس��ت. 
 applied( کارب��ردي  انسان شناس��ي 
در  طوالن��ي  س��ابقه اي   )anthropology
جهان دارد. سال 1941 انجمن انسان شناسي 
 society for applied( کارب��ردي 
anthropology( تأس��يس مي گردد که در 
ميان رؤس��اي آن مي توان نام انسان شناسان 
بزرگي چون »مارگارت ميد« را ديد. مأموريت 
اين انجمن ارتقاي بررسي علمي بين رشته اي 
در خصوص اصول کنترل رفتارهاي موجودات 
انس��اني نس��بت به يکديگر و تش��ويق کاربرد 
وس��يع اين اصول در مسائل عملي بوده است. 
آرمان »انجمن انسان شناسي کاربردي« ارتقاي 
انسجام ديدگاه ها و روش هاي انسان شناختي 
در ح��ل مس��ائل انس��اني در سراس��ر جهان 
اس��ت؛ تا مدعي سياس��ت عمومي درس��ت و 
عادالنه اي باشد که مبتني بر پژوهش صحيح 
است؛ تا جايگاه انسان شناسي را به مثابه يک 
حرف��ه در مي��ان عموم م��ردم افزايش دهد و 
 از حرفه اي ش��دن مداوم رشته انسان شناسي 

حمايت کند. 
اي��ن انجمن اه��داف و مأموريت هاي خود 

را از چهار مس��ير ميس��ر مي کن��د: 1. انتقال 
نظريه ها، روش هاي پژوهش، نتايج و مثال هاي 
موردي از خالل انتشار آن ها در قالب کتاب ها 
و مج��الت و گردهمايي هاي س��االنه؛ 2. تهيه 
برنامه آموزش براي انس��ان شناسان کاربردي 
و ديگر دانش��مندان علوم اجتماعي کاربردي 
در تمامي س��طوح؛ 3. ارتقا و انجام برنامه هاي 
توسعه اي حرفه اي 4. بيان دغدغه هاي اعضاي 
خود به عموم مردم، مس��ئولين دولتي و ديگر 

انجمن هاي حرفه اي. 
در ح��دود بي��ش از ني��م ق��رن گذش��ته، 
بنيانگذاران »انجمن انسان شناسي کاربردي« 
اي��ن ن��ام را انتخ��اب کردند تا نش��ان دهند 
ک��ه مي ت��وان اص��ول، نظريه ه��ا، روش ه��ا و 
رويکردهاي انسان شناسي را در زمينه اي بين 
رشته اي و براي حل مسائل انساني به کار برد. 
انسان شناسان نشان داده اند که داراي توانايي 
خاصي در کمک به حل مسائل انساني از طرق 
زير هس��تند: مشارکت دادن افراد در پژوهش 
و ح��ل مس��أله؛ پذيرش ديدگاه ه��اي تمامي 
اف��راد درگير در مس��أله؛ تمرکز بر چالش ها و 
فرصت هايي که با تنوع زيست شناختي، تنوع 
فرهنگي، قوميت، جنس��يت، فق��ر و طبقه به 
وجود مي آين��د و توجه به ع��دم تعادل ها در 

منابع، حقوق و قدرت. 
نگاهي به آثار منتش��ر ش��ده در يک دهه 
گذش��ته نش��ان مي دهد که با رشد روزافزون 
رش��ته  کارب��ردي  ح��وزه  در  کم نظي��ري 
انسان شناس��ي در سراس��ر جه��ان مواجهيم. 
شايد بتوان روايتي از اين رشد و گسترش را با 

توسل به عناوين کتب منتشره به دست داد.
 انسان شناسي کاربردي در واقع اعتراض و 
شورش��ي عصيانگر در برابر تصورات کليشه اي 
از رش��ته انسان شناس��ي به عنوان حوزه اي از 
دانش براي مطالعه مردمان بدوي يا اصطالحًا 
غريب��ه )exotic( در نقاط دوردس��ت جهان 
ب��ود. فيليپ برگ��س و همکارانش ب��ا کتاب 
»غريبه ديگ��ر نه: انسان شناس��ي در خطوط 
مقدم« )2002( خواس��تند نش��ان دهند که 
انسان شناس��ي مي تواند در هر جايي از جهان 
براي حل مس��ائل انس��ان ها حض��ور يابد، در 
بيمارس��تان، در تلويزيون، مناقشه هاي نژادي، 

سازمان هاي امداد جهاني و غيره. 
بدين ترتي��ب جنبش بزرگ��ي براي خلق 
آثاري پديد آم��د تا بتواند به طور نظام مندي 
انسان شناس��ي  کاري  ش��يوه هاي  و  اص��ول 
کاربردي را پديد آورد؛ جنبش��ي که در دهه 
2000 و 2010 ب��ه خلق کتاب هاي ش��گرف 
و تأثيرگ��ذاري دام��ن زد ت��ا ثاب��ت کند که 
انسان شناس��ي تا چه حد بسيار باال و عميقي 
مي توان��د ب��ه درد خ��ورد: »انسان شناس��ي 
کاربردي: رويکردي ش��غل مح��ور« )2002؛ 
م��ارگارت گيان(، »انسان شناس��ي کاربردي: 
ابزارها و ديدگاه هاي��ي براي عملکرد معاصر« 
)2004؛ الکس��اندر اروين(، »انسان شناس��ي 
)2005؛  کارب��رد«  قلمروه��اي  کارب��ردي: 
س��اتيش کدي��ا و جان ويليگ��ن(، »کاربردي 
آرون  )2008؛  شناس��ي«  انس��ان  ک��ردن 
»انسان شناس��ي  ديگ��ران(،  و  پودلفس��کي 

فرهنگي: ديدگاهي کاربردي« )2011؛ گري 
ف��رارو و س��وزان آندرتا(، »کارب��ردي کردن 
انسان شناس��ي در دهک��ده جهاني« )2011؛ 
»عناص��ر  ديگ��ران(،  و  واس��ون  کريس��تينا 
)2012؛  کارب��ردي«  ديدگاه��ي  فرهن��گ: 
سوزان آندرتا و گري فرارو(، »راهنماي عملي 
کردن انسان شناسي« )2013؛ ريال نوالن(، 
»انسان شناس��ي فرهنگ��ي: چالش انس��اني« 

)2013؛ ويليام هاويلند و ديگران(. 
در واقع، انسان شناسان با کاربردي کردن 
عل��م خود نه تنها مرزهاي مرس��وم فکري در 
مورد رشته خودشان بلکه حتي مرزهاي محل 
کارش��ان يعني دانش��گاه را ني��ز درنورديدند. 
ريال نوالن اين خ��روج را به خوبي در عنوان 
کتابش »انسان شناسي در عمل: شغلي خارج 

از دانشگاه« )2003( بيان مي کند.
 خارج ش��دن از ميدان دانش��گاه و ورود 
ب��ه عرص��ه عموم��ي و درگيري با مس��ائل 
معاصر جوام��ع بتدريج تصور کالس��يک از 
انسان ش��ناس به مثابه اس��تاد دانش��گاه را 
تغيير داد و شغل او را در زمينه هاي ديگري 
همچون ش��رکت ها و نهاده��اي خصوصي و 
دولتي تعريف کرد. ش��ايد اي��ن تعهدي بود 
که دانش انسان شناسي از بدو تأسيس خود 
در قرن 19 نيز داش��ت؛ تعهد به مردم مورد 
مطالعه و کاس��تن از رنج انسان ها. اما ديگر 
انسان شناسان صرفًا محدود و متعهد نسبت 
به مطالعه جوامع نس��بتًا بس��ته در نقطه اي 

دورافت��اده و فارغ از مس��ائل امروز نبودند و 
ب��ه قول جان بادلي به دنبال آن هس��تند تا 
»انسان شناس��ي و مسائل انس��اني معاصر« 
)2012( را به هم پيون��د زنند. اين پيوندها 
خود را در شاخه هاي مختلف انسان شناسي 
نش��ان داد و ه��ر يک از متخصصان رش��ته 
انسان شناسي خواس��تند تا حوزه تخصصي 
خود را کاربردي کنند. مثاًل آنتوني کانينگام 
ب��ا کت��اب »گي��اه قوم شناس��ي کاربردي« 
)2001(، ماي��کل وينکلمان ب��ا »فرهنگ و 
بهداش��ت: کارب��ردي کردن انسان شناس��ي 
پزش��کي« )2008(، روبرت هان و مارس��يا 
اينورن با »انسان شناسي و سالمت عمومي« 
)2008(، سارا پينک با »مداخالت ديداري: 
انسان شناس��ي ديداري کاربردي« )2009(، 
روبرت رابنش��تن و همکارانش با »کاربردي 
کردن انسان شناسي نظامي: فراتر از انتظارات 
و مرزه��اي س��نتي« )2012(، ونورا هائن و 
ريچارد ويلک با »محيط در انسان شناس��ي: 
محيط شناس��ي، فرهنگ و زندگ��ي پايدار« 

 .)2005(
در کن��ار اي��ن تخصص ه��اي ش��اخه هاي 
انسان شناس��ي، اساس��ًا حوزه هاي جديدي از 
انسان شناس��ي گش��ايش يافت که از اساس و 
بني��اد کاربردي بود: »انسان شناس��ي دولت« 
گوپت��ا(،  آخي��ل  و  ش��ارما  آرادان��ا  )2006؛ 
»مردم نگاري و مواجهه ش��رکتي: تأمالتي بر 
پژوهش در و درباره شرکت ها« )2010؛ مليسا 
کفکين(، »انسان شناسي جرم« )2012؛ ماريا 
ترس��ا و ديگران(، »انسان شناس��ي کودکي« 
)2008؛ ديوي��د النس��ي( و »انسان شناس��ي 

تجارت« )2012؛ آن جوردن(. 
ش��ايد باي��د بگوييم ک��ه به ق��ول ريچارد 
اس��تريکر و روبرتو گونزالر »انس��ان شناسان 
مسيرهاي قدرت را دنبال مي کنند« )2014(. 
انسان شناس��ان کاربردي با اين حجم عظيم 
کارهايي که در نيم قرن گذشته انجام داده اند، 
خواس��ته اند قدرت رشته خود را به رخ کشند 
و به دنبال آن قدرتي نيز براي خود به دس��ت 
آورند. انسان شناسي کاربردي اساسًا به دنبال 
تأثير بر سياس��تگذاري در حوزه هاي مختلف 

است.
 مي خواه��د ت��ا سياس��ت هاي اداره ام��ور 
عمومي اس��توار ب��ر پژوهش ه��اي علمي در 

فرهنگ افرادي باش��د که جامع��ه هدف اين 
سياس��ت ها هس��تند. آن ه��ا آرم��ان فرهنگ 
برابرگ��را را در س��ر مي پرورانن��د ک��ه در آن 
همه افراد دسترس��ي يکس��ان ب��ه همه چيز 
و تأثيرگ��ذاري يکس��ان بر همه چيز داش��ته 
باش��ند. بدين ترتيب، انسان ش��ناس کاربردي 
بتدري��ج تبديل به انسان ش��ناس انتقادي نيز 
مي ش��ود؛ انسان شناسي که ديگر فقط وظيفه 
خود را ش��ناخت صرف از يک گروه اجتماعي 
نمي دان��د، بلکه تبديل ب��ه نماينده گروه هاي 
اجتماعي براي بيان مطالبات ش��ان مي گردد؛ 
تبديل به همدرد آن ها براي بيان دردهايشان 
و زخم هايش��ان مي شود و در نهايت تبديل به 

عضوي از آن ها مي گردد. 
ما انس��ان شناس��ان ايران ني��ز همصدا با 
انس��ان شناس��ان سراس��ر جهان باي��د دهه 
1390 را تبدي��ل به ده��ه اي کنيم که در آن 
انسان شناس��ي قدرت هاي کارب��ردي خود را 
به جامعه و مديران دولتي و خصوصي نش��ان 
دهد. انسان شناس��ان ايراني بايستي از پشت 
ميز کار خود به درآيند و خود را درگير مسائل 
کش��ور در نقاط مختل��ف آن کنند. آن ها بايد 
نسبت به نيازهاي جامعه، مديران و مسئولين 
در حل مسائل پاسخ دهند و به نظام مديريتي 
کش��ور بگويند ک��ه در هر مس��أله اي چگونه 

برخورد کند.
 بدين ترتيب ما در ايران با انسان شناس��ان 
دردمندي مواج��ه خواهيم بود که به مردمان 
خود که درگير مس��ائلي چ��ون فقر، بيماري، 
بي خانماني، زلزله، اعتياد و تبعيض هس��تند، 
کمک کنند. انسان شناس��ي کارب��ردي فراتر 
از مس��ائل اجتماع��ي، بهداش��تي و طبيع��ي 
وارد ح��وزه صنع��ت و مصرف نيز مي ش��ود. 
انسان شناس��ان کاربردي با پژوهش فرهنگي 
خود مي توانند کمک کنند تا کاالها و خدمات 
منطب��ق با نيازهاي فرهنگي مصرف کنندگان 
ارائه ش��ده و بدي��ن ترتيب با صنعت کش��ور 

پيوندي عميق برقرار کنند. 
ما انسان شناسان با اتصال خود به صنعت 
مي توانيم تبديل دانش به فناوري را در حوزه 
انسان شناسي به نمايش گذاريم و نشان دهيم 
ک��ه علم ما ب��ه درد مردم مي خ��ورد، به درد 
مس��ئولين مي خورد و به درد پيشرفت کشور 

در تمامي ابعاد آن مي خورد. 

مرك��ز  نشس��ت  دور  هفتمي��ن 
گفت وگوي اديان س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المي با ش��وراي جهاني 
كليس��اها طي دو روز 26 و 27 بهمن 
ماه ج��اري در حس��ينيه الزهرا)س( 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 

برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت بين الملل��ي ب��ا 
موضوع »معنويت و مدرنيته«، جمعي 
از نماين��دگان اقليت هاي مذهبي در 
مجل��س ش��وراي اس��المي و اعضاي 
هيأت ش��وراي جهاني كليساها مانند 
اعظم س��يبوه سركيس��يان،  اس��قف 
خليف��ه ارامنه تهران و ش��مال ايران، 
دكت��ر اوالو فيك��س تويي��ت، دبي��ر 
كل ش��وراي جهاني كليس��اها، خانم 
كالرا آم��وس، مس��ئول ارتباط��ات و 
گفت وگوهاي شوراي جهاني كليساها، 
دكتر ژان كلود باست، استاد دانشگاه 

و عضو فعال در گفت وگوهاي اس��الم 
و مس��يحيت شوراي جهاني كليساها، 
دكتر الياس حلب��ي، معاون دبير كل 
ميشل  خاورميانه،  كليساهاي  شوراي 
جالخ، دبير كل ش��وراي كليس��اهاي 
خاورميان��ه، مارتين پوهن، مس��ئول 
گفت و گو ه��اي اس��الم و مس��يحيت 
آلمان،  اونجليك  كليس��اهاي  شوراي 
خان��م پروفس��ور امريت��وس س��انگ 
چانگ، دبير كل ش��وراي كليس��اهاي 
آس��يايي، پروفسور محمد لگن هاوزن 

و... حضور داشتند.  
كالرا آموس، مس��ئول ارتباطات و 
گفت وگوه��اي ديني ش��وراي جهاني 
كليس��اها، پيرام��ون مفه��وم صلح و 
گس��ترش عدال��ت در سراس��ر جهان 
ب��ه اي��راد س��خنراني پرداخ��ت و با 
 اع��الم اين ك��ه پ��س از اي��ن اجالس 
قصد داري��م متنی ب��ا مضمون صلح 
و عدالت بنويس��يم، گف��ت:  اين متن 
معناي اس��تعاره اي دارد؛ ب��ه عبارت 

ديگر درصدد آن هس��تيم كه بتوانيم 
 جهاني��ان را پيرام��ون مس��أله صلح 

گرد آوريم. 
اين ك��ه  ب��ر  اعتق��اد  ب��ا  آم��وس 
گفت وگ��وي ميان اديان بايد رو در رو 
باش��د، افزود: اين دس��ت گفت وگوها 

موجب ايجاد انگيزه خواهد ش��د تا به 
عنوان مس��لمان و مس��يحي در كنار 
يكديگ��ر بتوانيم ب��ه مصلحت جوامع 
و كش��ورهايي ك��ه در آن ه��ا زندگي 

مي كنيم، بينديشيم.
اعظم س��يبوه سركيسيان،  اسقف 

خليف��ه ارامنه تهران و ش��مال ايران 
نيز در اين نشس��ت اظهار كرد: بدون 
ش��ك موضوع »معنويت و مدرنيته« 
بس��يار دقي��ق و خردمندان��ه انتخاب 
ش��ده اس��ت؛ چرا ك��ه ام��روز جهان 
ب��ا چالش ه��اي بزرگي روبه رو اس��ت 
ك��ه بايد همه دس��ت به دس��ت هم 
داده ت��ا بتواني��م ب��ر اي��ن چالش ها 
 فائق آمده و مش��كالت را پش��ت سر 

بگذاريم. 
سركيسيان با بيان اين كه صحبت 
از »مدرنيته و معنويت« بدون در نظر 
گرفتن دي��ن مبهم خواهد بود، افزود: 
بايد »دين« مبنا و پش��توانه معنويت 
باش��د؛ زيرا معنويت برخاسته از دين 
است و سر و كار داشتن با آن مطمئنًا 
ما را به س��مت پاكسازي انديشه ها در 
زمينه مدرنيته رهنمون خواهد كرد. 

همچنين دكتر حلمي، رئيس مركز 
گفت وگ��وي اديان، دكت��ر ابراهيمي، 
رئيس س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 

اسالمي، حجت االسالم يونسي، دستيار 
ويژه رئيس جمهوري، حجت االس��الم 
رش��اد، رئيس پژوهش��گاه فرهنگ و 
مشاور  تس��خيري،  آيت اهلل  انديش��ه، 
مقام معظم رهبري و رئيس ش��وراي 
تقريب مذاهب اسالمي، دكتر حسين 
خس��روپناه، رئي��س انجم��ن حكمت 
و فلس��فه ايران، آيت اهلل دكتر س��يد 
مصطف��ي محقق دام��اد، رئيس  گروه  
علوم  و معارف  اس��المي  فرهنگستان  
علوم  ايران ، دكتر مژگان سخايي، عضو 
هيأت علمي دانش��گاه امام صادق)ع(، 
دكتر غالمعلي خوشرو، سفير و معاون 
اس��بق وزارت امور خارج��ه از جمله 
ش��ركت كنندگان داخلي اين نشست 
دو روزه بودن��د كه درب��اره موضوعات 
گوناگوني همچون »مغايرت مدرنيسم 
با ديانت«، »نسبت معنويت و شريعت 
ب��ا معنويت و اخ��الق« و »معنويت و 
ارائه س��خنراني  گوهر مدرنيت��ه« به 

پرداختند.

رديابي 
مسيرهاي قدرت

علم انسان شناسي به چه كار مي آيد؟

 دکتر اصغر ايزدي جيران
عضو هيأت علمي گروه انسان شناسي دانشگاه تهران 

گزارشي از نشست مركز گفت وگوي اديان و تمدن ها با شوراي جهاني كليساها )بخش دوم و پاياني(

هم انديشی اديان برای صلح جهانی
 آذين آقاجاني

انسان شناسان ايراني بايستي 
از پشت ميز کار خود به درآيند و 
خ�ود را درگير مس�ائل کش�ور در نقاط 
مختل�ف آن کنند. آن ها بايد نس�بت به 
نيازهاي جامعه، مديران و مس�ئولين در 
ح�ل مس�ائل پاس�خ دهن�د و ب�ه نظام 
مديريت�ي کش�ور بگوين�د ک�ه در ه�ر 
مس�أله اي چگون�ه برخورد کن�د. بدين 
ترتيب م�ا در ايران با انسان شناس�ان 
دردمن�دي مواج�ه خواهي�م ب�ود که به 
مردمان خ�ود که درگير مس�ائلي چون 
فقر، بيماري، بي خانماني، زلزله، اعتياد و 

تبعيض هستند، کمک کنند

به قول ريچ�����ارد استريکر 
گ��ون��زال���ر  روب��رت�و  و 
»انسان  شناس�ان مسيرهاي قدرت را 
مي کنند«.انس����ان شناسان  دنبال 
کاربردي با اين حجم عظيم کارهايي 
که در نيم قرن گذشته انجام داده اند، 
خواس�ته اند قدرت رش�ته خود را به 
رخ کش�ند و به دنب�ال آن قدرتي نيز 
آورن�د.  دس�ت  ب�ه  خ�ود  ب�راي 
انسان شناس�ي کاربردي اساسًا به 
دنب�ال تأثي�ر ب�ر سياس�تگذاري در 

حوزه هاي مختلف است


