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نادری، دکتر فکوهی و  مدت کوتاهی، دکترعربستانی، دکترهای سالن را پر کردند. پس از ی صندلیهمه و شده

جاه، دکتر هایی که نام خانم دکتر رفعتصندلی اما دکتر ودادهیر وارد سالن شده و در جایگاه قرار گرفتند.

، آوا فر مقابلشان نوشته شده بود، خالی ماندند. مجری برنامهنرسیسیانس، دکتر فیاض، دکتر مقصودی و دکتر رفیع

های الزم برای هماهنگی شکر از حضور اساتید، اعالم کردضمن ت -ناسیشاز اعضای انجمن علمی انسان-رحیمی 

ه نیز به جمع ما پیوندند. سپس بین جلسها پیش صورت گرفته و لذا امیدواریم که غایبرگزاری این برنامه از مدت

نوان کارشناسی به ع 3آریا محسنی مطلق دانشجوی ترم  برای صحبت پشت تریبون دعوت کرد.را اولین دانشجو 

ن م»ی خاصی نیست: هایش ناظر به مطالبهکرد  تأکید کرد که صحبتاولین کسی که در مقابل اساتید صحبت می

کارد  برای دانشجویان انسان شناسی واقعاً، در این شرایط . دارمگالیه از اعضای محترم گروه انسان شناسی  کفقط ی

آموزشی را که  روند بدون اینکه واقعاًیند و میآهمین منوال میها به رسیده است و نسل های متوالی بچه به استخوان

شناسی رعایت داردهای آکادمیک درون گروه انسانبدون اینکه حداقل استان ؛شایسته و درخور آن هستند ببینند

ی کنم کژکارکردحداقل من فکر می ؛انداز روشنی را مقابل خودشان ببینندبدون اینکه هیچ آینده و چشم ؛بشوند

. حتی اگر ما بخواهیم در قیاس شناسی طی چند سال اخیر واقعا جای بحث ندارد و بر همه آشکار استگروه انسان

له أهم همچنان این مس باز صحبت کنیم، اصله دارندها فآلها هم با ایدهکه آنهای آموزشی دانشکده،گروه سایر با

های ساده و متوالی دانشجویان، مبنی بر اینکه ما باید بر قوتش خودش باقی است. خالصه در این شرایط درخواست

از منتها  ،گوییم کمکحاال نمی .بیایند صحبت بکنند ؛اساتید بیایند پای میز مذاکرهو فضاهای عمومی داشته باشیم 

با این استدالل که قرار  کند. مثالًگویند که آدم حیرت میچیزهایی می واقعاً.. .همفکری بگیرندی دانشجویی بدنه

شنویم که هم به ها را از کسانی میاین بحث کنند. اتفاقاًدر این جلسه حضور پیدا نمی ،بشود به کسی است توهینی

ی حضور در گروه و دانشکده و این به نظر من گاه مهمی دارند هم به لحاظ سابقهی آکادمیک خیلی جایلحاظ پایه

 ،یهر کسی باید به خودش رجوع کند و ببیند که آن چیزی که باعث بی احترام اقعاًچیز قشنگی نیست چون و اصالً



ست که ند دانشجو نیست بلکه این رفتاریهای چصحبت، شودن این اساتید محترم میأکسر ش و اعتبارشدنبی

هیچ واکنشی  کسو هیچ ،شودعجیب و غریبی گرفته می تصمیمات واقعاً . ادامه پیدا کرده استسالهاست در گروه 

برخی از  این مطلب که در ادامه، محسنی مطلق با اشاره به بدیهی و آشکار بودنِ« دهد.نسبت به آنها نشان نمی

اتیدی که ی ارتباطات خانوادگی یا سیاسی جذب شده و در این گروه حضور دارند، از اساعضای گروه به واسطه

ندارند و  و در مقابل آن گروه از اساتیدِ معلوم الحال را ،در گروهرکردِ موثر گله کرد که کاهستندواجد اعتبار علمی 

آکادمی و  خالفِ ،اخالقخالفِ  –خالف  رویه های واقعاًدر برابر . »کنندرود، عمل نمیها توقع میآنطور که از آن

به اصطالح انگار نه انگار که قبل از هرچیز  ،گرفتنداری را پیشکمحافظه یرویهاست، گروه اتفاق افتادهکه  در -...

ما باید این کنم من فکر می .شناسی متعهدندانسان علمِ به  -متعهد باشندو دانشجویان  قبل از اینکه به همکاران-

 «اند، داشته باشیم.کاری پیش گرفتهی محاقظهکه رویه اعضای جدید گروهه را به گالی

کارشناسی در جایگاه قرار گرفت و در ابتدای صحبتش از غیبتِ مجددِ  5دانشجوی ترم مقدم بالفاصله آرش فرحی

و سپس بحث خود را آغاز  ،بودند ابراز تأسف کردهاندیشی ترم قبل هم نیامدهی همهمان اساتیدی که در جلسه

است و آن  تابلویی اتفاقی است که از اوایل ترم جدید افتاده ، خواستم در موردش صحبت کنمی که میچیز»کرد:

)پیش از این حدود یکی دو سال قبل گروه نصب شده استاست که کنار دفتر آقای دکتر نادری طبقه ی چهارم 

 . خباندنوشته طرح پژوهشی اساتید را اولویت های تدریس اساتید را آن، برکه جامعه شناسی این کار را کرده بود(

ای تدریس شروع هاند؟ من از اولویتبر چه اساسی نوشته شده هااین که سوالی که برای من پیش آمده این است

وین عجیب و عنا «شناسی کاربردیانسان: »انداستاد دیگری نوشته  «شناسی وجودیانسان»اند: کنم، مثال نوشتهمی

را اولویت اول تدریسش  ،شناسی فرهنگی را درس ندادهانسانتا کنون در این دانشکده یا کسی که ! غریب

بنا بر این بوده ؟یعنی اندکه اینها بر چه اساسی نوشته شدهآیداین سوال بوجود می. شناسی فرهنگی نوشته استانسان

ی قبل داشتیم، یک پاسخ سوری ای که ما در جلسهدرواقع پاسخِ سوری به مطالبهبخورد و روی تابلو که یک طرحی 

فرایند تشخص شخصیت ایرانی » :د؟ آقای دکتر فیاض نوشتنمسائل اساتید استواقعا ًاینها  داده شود؟ یا اینکه

های بالقوه روستاییان بررسی توانایی » :؛ خانم دکتر نرسیسیانس« درفرایند ارتباطات میان فرهنگی ایران و جهان

 شناختی یکیاین طرح پژوهشی انسان «های توسعه پایدارمی آنها در طرحبرخی از روستاهای ایران براساس دانش بو

شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. واقعاً برای من سوال است، از اساتید هیئت علمی گروه انسان



ی ما با آن آشنا است که همه Research program نایبرنامه پژوهشی به معهمان اینها یعنی چه؟ اینها واقعاً 

کجا نیاز سنجی  به آن رسیدند؟با چه استداللی  و با چه روندی اساتید  ،باشدبا فرض اینکه اینها همه همان هستیم؟ 

دهند؟ این کجا علم اند یا دارند به چه چیزی ارجاع میاند و کجا درسش را دادهاساتید کجا درسش را خوانده ؟شده

مثل   :جامدانتری میبه چیزهای عجیب ها،دهند؟ اینساتید دارند به آن ارجاع میاست و کجای علم بوده که این ا

شناسی ؛ چرا انساناتخاذ شده «شناسی آسیاانسان»برای تاسیس یک گرایش جدید به اسم تصمیمی که در گروه 

در  شناسی تاریخی و تطبیقی در زندگی روزمرهانسان»شان نوشتند: ؟ یکی دیگر از اساتید در طرح پژوهشیآسیا

در مورد ترکیه و مالزی و افغانستان و  ایشان« ن و پاکستان(یه، مالزی، افغانستاترکایران و سایر کشورهای اسالمی)

 ،دنهایشان را بخوانتواند متنمی دانند،می؟ اصالً فرض کنیم زبانشان را خواهد بگوید چه می پاکستان و همه اینها

در مورد همه تواند میفرض کنیم  ،دنشناسشناس ترک میانسانشناس مالزیایی و انسان ،های آنها را دیدهدانشگاه

باید اساتید ما راجع  ،شناسی که کالً نه تا یا ده عضو هیئت علمی دارداینها حرف بزند.. ولی چرا؟ چرا در گروه انسان

تر در جامعه خودمان حتی یک خط تر و کالنکلی ،تربه پاکستان حرف بزنند در حالیکه راجع به خیلی مسائل ساده

واگر قرار است ما نبینیم پس قرار و ما ندیدیم. که اساتید نوشتند . یا اینایمجا ندیدههیچ  در ما برخی از این اساتیداز 

 «؟ببیندچه کسی اینها رااست 

خواهم بگویم چیزی که من می»کارشناسی پیش روی اساتید صحبت کرد:  5در ادامه، نسترن انوشا، دانشجوی ترم 

مان باید عمیقاً بهش فکر کنم همهست که فکر میوریت که در پی پاسخ اساتید باشد، بیشتر یک دلخسوال نیس

به یک موضوع خیلی  و ماجرا  را دیدیم پیش آمد ی واحدهای ترم آیندهبرنامهدلخوری از دیروز که ما این کنیم. 

 «شناسی فرهنگیانسان»با درس  هچون هم ،روشن است گیاش برای همکنم پیشینه. فکر میگرددبرمی تکراری

به دلیل عدم ایم. در ابتدا شود گفت بیشترمان با آن درگیر بودهمی تقریباً ،ایش اتفاق افتاد آشناییمروندی که ب

شناسی که درس انسان اتخاذ شد این تصمیم به صورت جمعی ،شناسیمبانی انسانی تدریسِ رضایت از نحوه

حاضر نشدند صدای اعتراض ما را بشنوند یا . ایشان برداشته نشودشد، که با تنها با همان استاد ارائه می فرهنگی

به این ها شرکت نکردند و ادعایشان این است که اگر در هیچ کدام از این جلسه ،مستقیم با ما وارد مذاکره شوند

توجه به اعتراضات و زنند و ... ایشان بیی ادبانه میها حرف بشود، بچهبه ما توهین میجلسات دانشجویی بیاییم، 

ی ما توجهی به خواستهاین درس را ارائه دادند بدون اینکه  ترم بعد از آن و به همین ترتیب تا سه ترمِ بعد، مطالبات،



به گروه و همکاری یک سری از اساتید این دانشجویان با فشار نهایتاً بعد از دوسال، در ترمِ فعلی، تا اینکه  کنند.

این  باز هم این درس را ارائه دادند. اصالً ،با جسارت تمامایشان  هبا این حال، دیدیم ک ارائه شد.درس با دکتر ایزدی 

در تری که اما اتفاق خیلی مهم .کنمیل نیست و من راجع به آن صحبت نمیلحد از جسارت در ایشان واقعا قابل تح

ن ارائه ایشا ست توسطکه یک درسی اجباری« فرهنگ عامه»که درس  این است ی ترم آبنده شاهدش هستیم،برنامه

اشتن یک درس اجباری به برد ،های ما برای اینکه یک درس اجباری را از ایشان بگیریماین یعنی تمام تالشه. و شد

 «های ما صفر!زی از نو، تمام تالشیعنی روز از نو و رو دیگر منتهی شد!

تا در این بخش به سواالت و مسائل مطرح شده پاسخ بدهند تا پس از آن، مجدداً صحبت  خواستمجری از اساتید 

را  داننشجویان از سر گرفته شود. دکتری نادری با ابراز خوشحالی از اینکه در جمع دانشجویان هستند، حضور خود

لو برد و مشکالت را حل کرد: توان کارها را جها میکه با همین همفکری بود معتقدو  دجلسات قبلی نیز یادآور ش

من خواهشم این هست که اساتید دیگری که حضور دارند نظراتشان را بفرمایند و بعدش من در خدمت دوستان »

 «خواهم بود. آقای دکتر فکوهی که بزرگتر از ما هستند بفرمایند.

چنین توصیه داشت فارغ از ؛ همکردرا با تشکر بابت برگزاری این جلسات آغاز  دکتر فکوهی نیز ابتدای صحبتش

در جلسات  خود به عدم حضور وی آیند، این جلسات هر ماه برگزار شوند. در ادامهاینکه چه تعداد از اساتید می

گروهی دانست که برای اساتید خود ارزش قائل ارزش بودنِ بی ، و علت این عدم حضور را هگروه اشاره کرد

های دهم به اینترنت و سایتام دانشگاهی ایران معیوب است. شما را ارجاء میهای ایران، سیستم و نظدانشگاه»نیست. 

معتبر علوم انسانی که اخیراً مطلبی خواندم مبنی بر تخلف و تقلب سه استادتمامِ فلسفه، در سه دانشگاه معتبر کشور از 

ی است. و نظام دانشگاهی که شهید بهشتی و عالمه طباطبایی که پرونده آنها در دست بررس جمله دانشگاه تهران،

ی آخر بیماری قرار دارد و با کسانی که قصد کمک چنین وضعیتی دارد مانند یک بیمار سرطانی است که در مرحله

شود. آقای نادری و آقای عربستانی از دانشجویان ای میجویانهبه این بیمار را دارند از جمله خود من، رفتار پرخاش

دار میراث -ن هم از مدیریت ایشان حمایت کردمم و -ه آقای نادری مدیر گروه شدند ی کسابق من بودند؛ زمان

 «وضعیتی، همچون خرابه بودند.

افراد مقابل یکدیگر و حل شود  آمیزکه به صورت خشونتکه این گروه، مشکالت اساسی دارد  متذکّر شدفکوهی 

تواند به نظر من تمام این مسائل می»اندیشی حل شود. همریق همفکری و قرار بگیرند؛ بلکه این مسائل باید از ط



که  ترین مسأله در این گروه این استاز نظر وی، اولین و ابتدایی« طرح شود و در مورد آنها بحث شود.م

ای در ایران وجود هیچ رشته»است که نام مشخص و واحدی ندارد: ای در ایران شناسی در حال حاضرتنها رشتهانسان

درج شود، اما نام رسمی آن در جایی،  «شناسیانسان»نام  ، که روی فیش حقوقی اساتید آنندارد خارجی

 -نژادی حاکم بودکه تفکر احمدی-در دو یا سه ترم گذشتهباشد.  «شناسیانسان»در جایی دیگر  و «شناسیمردم»

شناسی نام بگیرند، به انسان ی رسمی گروه و دانشگاه تهران، که تصویب شده بودبرخالف مصوبه ،تمام دروس

تغییر دادند  «شناسیهای مردمنظریه»و  «شناسی شهریمردم»شناسی تغییر نام دادند؛ از جمله، دروس خودم را به مردم

فکوهی در ادامه « شناسی برگرداند!دروس را به انسان، نام بارهآسایی به یکبه شکل معجزه «آموزش» ،و بعد از آن

گیرد و معتقد است استفاده از این واژه، مانع رشد این رشته شناسی خرده میی مردممیِ واژهیقدبه بارِ کهنه و 

ی جالب و متناقض نکته»کند: شود اشاره میشناسی ایران دیده میشود. وی به تناقضی که در انجمن علمی انسانمی

صحیح است و با وجود اینکه نام این انجمن،  شناسیی مردمند که واژهاین است که اعضاء و رئیس این انجمن معتقد

شناسی تغییر دهند و کماکان از شناس و مردمبه مردم ،شناسی است، اما حاضر نیستند نام خود و این انجمن راانسان

باشی و آقای دکتر شناسی ایران، ازجمله آقای دکتر بلوکمردم پیشکسوتانکنند.شناسی استفاده میی انسانواژه

های خود را از های مفصلی که بنده با ایشان داشتم، نام کتاببعد از صحبت، که از دوستان من هستندفرهادی 

ز تا کسانی که چهل سال بعد ا ،شناسی تغییر دادند. پیشکسوتانی که باید بسیار بیشتر مدعی باشندشناسی به انسانمردم

ی ی فرهنگ عامهکه ما وابسته به اداره استداللبا این  ،باشی و فرهادیاگرآقای بلوکاند ایشان این رشته را خوانده

بنده کامالً شناسی برای این رشته باشند، نامِ مردم دارِداعیه ی پیش از انقالب هستیم،وزارت فرهنگ در دوره

شناسی را ی مردم، واژهحفظ وضع موجودتوانم بپذیرم؛ اما زمانی که یک نفر از نسل جدید، فقط به خاطر می

نقد کنیم، این موضوع را  که ما تا زمانی که این جسارت را نداشته باشیم توانم قبول کنم.د، من این را نمیپذیریم

 «بریم.راه به جایی نمی

است و هیچ نوع تخصصی  جنرالیستما در حال حاضر گروهی » فکوهی مشکل دوم را در گروه اینگونه تبیین کرد: 

دهد. مدارک و نمرات باالیی که به کارشناسی ارشد و دکتری نمی به دانشجویان ما در مقاطع کارشناسی،



کند. به عنوان کسی که در بیست سال گذشته شود، هیچ کمکی به آنها برای پیداکردن کار نمیدانشجویان داده می

التحصیالن این دانشکده، به کدام از فارغتوانم بگویم که هیچام، میتههای کاربردی این رشته فعالیت داشدر زمینه

تحصیل،  های آنها پراکنده است و این روشخورند؛ به دلیل اینکه هیچ چیز بلد نیستند، دانستهدردکارهای بنده نمی

افراد بتوانند تخصّص ها، هایی تشکیل دهد که درون این گرایشگروه باید بتواند گرایشسازد.از آنها متخصص نمی

ای عمومی وجود داشته باشد، ولی باید در پروژه «آسیاشناسی انسان»پیدا کنند. من اعتراضی به این ندارم که گرایش 

ی کامل کارشناسی ارشد برنامه -آن زمان که من هنوز توهماتی داشتم!- رار بگیرد. نزدیک به هشت سال پیشق

ی صفحه بود و بالغ بر یک سال از من وقت گرفت، به گروه تحویل دادم.  بعد شناسی شهری را، که بیش از سانسان

شناسی شهری به صورت مشترک با دانشگاه استراسبورگ را پیشنهاد دادم ی کارشناسی ارشد انساناز دو سال، برنامه

نرسید. آخرین اطالعی که  ها در گروه به نتیجهکدام از این برنامهو با آن دانشگاه، مذاکره و توافق کردم؛ اما هیچ

این موضوع، در دست ایشان  ای مبنی برآقای دکتر نادری درباره آن برنامه به بنده دادند، این بود که هیچ پرونده

ی دیگر ای که بنده نوشتم، ناپدید شده است. ایشان به بنده پیشنهاد کردند مجدداً سی صفحهنیست و سی صفحه

اش در طول در ادامه فکوهی عدم اقدام گروه در جهت رسیدگی به پرونده« ح ندارم!سم که البته بنده عمر نوبنوی

، برخی از فرستادهبرای گروه دوباره را نده وگذشته را مطرح کرد و توضیح داد که چطور هر بار پرهشت سال 

تان جوانی که آمدند امیدوار هستیم که دوس»شود همه چیز را از نو بفرستد. شود و او مجبور میمحتویات آن گم می

کند که یشان آمده دارد تمام تالشش را میکنند. من دیدم که از زمانی که اقای نادری هم دارن واقعا تالش میو آ

ی پروژه مسئله ،ی نام این رشتهی اساسی هست: مسئلهمسئله سهاالن به نظر من گرداند. ردی بگروه را به وضعیت عا

ست که در شناسیانجمن موسوم به انسان ی آخر،و مسئله  -که باید روی چه کار کند؟ -شناسی ایرانعمومی انسان

 شناسی و سایت انجمنی انسانی نامهتاریخچهبا اشاره به اینکه در فکوهی .« ست به جز انسان شناسیآن همه چیز ه

بودم. به شناسی س انجمن انسانمن دو سال )یک دوره( آنجا رئی» :، یادآور شد، هیچ نامی از او نیستشناسیانسان

سیس شود و با أودم که پیشنهاد کردم این انجمن تمن بشناسی ی رسمی گروه انسانجز اینکه طبق صورت جلسه

ای وجود ندارد که چه کسی این انجمن را درست حتی تاریخچه. راه انداختیمبهاش را هم زحمت فراوانی مجله



ما از دانشجویانی ! اول باید خودش درس بگیرد ،به کسی درس بدهدخواهد بکنم اگر کسی من فکر می کرده است.

بینیم یک باشند درحالیکه می عقالنی و به اصطالح مستدلانتظار داریم که خیلی  هجده، نوزده و بیست سالهکه 

، امروز به جایی انددر آن بودهصدوبیست نفر سیسش أی اول تجلسهو  سال پیش ما درست کردیم  45انجمنی که 

این را هم  -آوردند جاهای مختلفها وگروهکه از این -اند بودهنفر  اش پانزدهآخرین جلسهکه در رسیده است 

ست که شناسی ایران تنها انجمنیانسان شناسی ندارد. انجمن انسان یشناسی ربطی به پروژهانجمن انساننگویید که 

دوستان  .شناسی دوم درست شودا تقاضا کردیم که یک انجمن انسانم محض اطالع شما .وجود دارددرحال حاضر 

به تشکیل یک انجمن انسان شناسی  همگی ،اندرا اشغال کرده آن طبقهکه پایین هستند و  ایگانهششهای انجمندر 

دولت  که کندادعا میگیرد و آن وقت به دولت ایراد می ،ی مدنی ما این گونه است. جامعهمنفی دادندرأی دوم 

تمام انجمن هایی که پایین  ،شناسی مدرنانجمن انسان تشکیلِاستاد برای  دهگذارد ما کار کنیم. وقتی تقاضای نمی

در ی منفی دادند. أجمعیت شناسی، انجمن ارتباطات( ر هستند )انجمن انسان شناسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن

یک انجمن دیگر مخالفت کنند و بعد به گردن تشکیلِ های مدنی با سابقه است که انجمنهای مدنی بیانجمن تاریخِ

  «دولت بیاندازند.

ساعت آقای دکتر فیاض : »دادی غائبین جلسه های دکتر فکوهی، دکتر نادری توضیحی دربارهپس از صحبت

پدرشون دیروز حول و حوش ظهر ، عذرشون موجه هست آقای دکتر ایزدی هم که .کالس دکتری داشتند43.21

اند که حضور پیدا کنند چون صالح ندیده به رحمت خدا رفت و االن هم شهرستان هستند. بقیه دوستان هم ظاهراً

ر هستند که شرکت بکنند یا . به هر حال دوستان مخیه بودممطرح کردی امروز را ، برنامهی گروهجلسهمن در 

 .«نکنند

توانستند بهتر از این اما ادعا کرد برخی از این مطالب می لی کرددکتر ودادهیر از حضور در این جمع ابراز خوشحا

من این قصد را ندارم که بخواهم بگویم سواالت خوب بود یا بد  البته» مطرح شده و سازماندهی دیگری داشته باشند:

قضاوت هم را هم ندارم. سازی چیزی سازی و قدسیقصد فضیلت، نماییکنم. قصد سیاهبود. هیچ قضاوتی هم نمی

یک استاد  دهم: یکی اینکه اصوالًدهم. من چند توضیح میی همکارانم انجام نمیی خودم و نه دربارهنه درباره

حوزه کار  اینفت یک نفر چرا در گتوان نمی ک ماتریس مطالعاتی دارد. اصالًی ،ی مطالعاتیخوب در هر حوزه

ی سالمت، اند: حوزههای مشخصیحوزه. اتی خودم را دارممطالعی ماتریس من حوزه کند. مثالًکند یا نمیمی



کنم کنم. موضوعاتی که رویشان کار میها هم کار نمیعلم و فناوری. غیر از این چارچوبزیست پزشکی، تغذیه و 

غول ها شاین ما نمی توانیم برای افکار آدمها مربوط است. بنا بر ابه این حوزه تقریباً دهممیو چیزهایی که درس 

 توانیم بگوییم حتماًجو و چه در مقام یک مخاطب. ما نمیچه در مقام یک همکار و چه در مقام یک دانش ،بگذاریم

ام به خاصی هم دارم و آن ها را هم زده هایکنم، چارچوب. من یک نوع فکر میدر این چارچوب باید فکر کنید

چهار  یکی از ایندر شما هم بروید کارهای من را ببینید ! عکسم هم روی آن خورده است، شما دیده اید و دیوار

همه  SIDفارسی دارم که در یونه مقاله؛ بیستانگلیسی نوشتم یبیست مقالهست. هاو موضوعات مرتبط با آنحوزه 

جلو می رود. بنابراین کسی بخواهد سرچ کند  on going بقیه چیزها هم حالتِ  ؛سه کتاب نوشتم ؛آنها وجود دارند

و جایی که  ،معلوم کنم کامالًای که کار می. حوزهدر اینترنت و در همه جا وجود داردشفاف  ه شکل کامالًب

مکاران ی دومی که می خواهم بگویم این است که من با بقیه هنکته. مشخص است نم به دانشجو کمک کنماتومی

دانند که چقدر برای من عزیز هستند هم میشان سر جایش هست و خودشان ای و اخالقیاحترام حرفه! کاری ندارم

گر بگویم تمام تالشم را گویم یا انهایی هستم که یک درسی را یا نمیاما نکته بعدی این است که من اتفاقا جزو آ

کنم. پس سعی می کنم در حد توان خودم برایش تالش کنم و چون درس هایم را یک جورهایی عاشقانه برایش می

وجود ندارد  Give up نم کاربردی بگویم و سعی می کنم واگذار هم نکنم و مثال جایی برایمی گویم و سعی میک

نشکده تغذیه درس می و هر درسی که می گویم سعی می کنم با تمام وجود بگویم نه تنها اینجا بلکه مثال من در دا

که همه دانشجوی -ری و ماماییپرستا ی تغذیه،گروه بهداشت،نه تنها در این دانشکده، بلکه در دانشکدهگویم...

باید  ست وما باید امین باشیم،این امر برای من یک جور امانت داری و اصوالً کنم.نیزهمه تالشم را می -دکترا هستند

سوادی و های مردم به دلیل بیقرار نیست بچه های اخالقی را رعایت کنیم.یک سری از استاندارد حرفه ای باشیم،

 های امید را در بین دانشجویان روشن کنیم.ما موظف هستیم بخوانیم،تا بارقه افسرده بشوند. ید،اخالقی ما اساتبی

هایم مانند دهم کالسمن ترجیح می موافق نیستم. نمایی اصالًدهم که بگویم با سیاهتالشم را انجام می من شخصاً

به عنوان افراد -ر این جامعهکنم دفکر می !کالس بخندند، سرغصه و در عین حالچارلی چاپلین باشد؛ خیلی پر

هایی را افق -که خیلی هم پر انرژی هستید-م و تالش کنیم در شما دانشجویان وار معلمی کنیباید چاپلین -ایحرفه

ترجمه و تفهیم کارهای  دهم و برای من خیلی مهم است،کار دیگری که من انجام میایجاد کنیم. 

کنم که چیزی را من کار یک شبکه را هم انجام میدهم. و در این راستا تمام تالشم را میبنابراین  .ستآنتروپولوژی

ارد کنم و این رویه را های دیگر مثل پرستاری وگویند را در حوزهکه به آن بینش و تخیل آنتروپولوژی می



ارم بقیه چه کاری انجام من اطالعی ند ی من است.ه این وظیفهدهم و البتست که انجام میاین کاریبشناسانم. 

سپس ودادهیر اعالم کرد از نظریات دانشجویان یا اساتید که به « .کنم سر در بیارم و بفهممسعی میدهند، فقط می

کند تا نهایتاً بتواند هم به لحاظ تکنیکال و هم مفهومی برای های او کمک میها و برگردانبهتر کردنِ پروژه

 کند.بال میدانشجویان اثربخش باشد، استق

مند صحبت کردِن زاده از میان جمعیت، خواستار زمانهای جلسه یکی از دانشجویان لیال حسینپس از صحبت

ی دانشجویان باقی بماند. فرحی مقدم نیزبا اشاره به اینکه اساتید شد تا به این ترتیب، وقت کافی برای صحبت دوباره

یامدن ی نکه کالس مقطع دکتری را بهانه ر شد که اساتیدیی دانشجویان دکتری در جلسه هستند،یادآوهمه

اشاره کرد ساعت یک در دانشکده مطالعات جهان کالس داشته که به اند، در جلسه حاضر شوند. دکتر نادری کرده

 دلیل احترام برای این جلسه، همچنان در جلسه حضور خواهد داشت.

ام به اینجا آمده من بیشتر از این که بخواهم صحبتی داشته باشم،» :، آخرین نفر از اساتید سخن گفتدکتر عربستانی

کردن، و در  شدنجمع  برایها حس وحال و هیجانی که در بچهخواستم ببینم می ها گوش بدهم.تا به صحبت بچه

مقابل االن بتوانم در مورد خاصی هم نیست که من موضوعالبته  .مو تا حد زیادی هم این مسئله را دریافتچه هست؟ 

توان یمن و واقعاً درحدکلیات بود از مسائلی که دوستان مطرح کردندبعضی  پاسخ بدهم. ها صراحتاًسواالت بچه

بلکه  چون نه تنها من،اقعا هیچ پاسخی برایش وجود ندارد! و شود،که هیچ استانداری رعایت نمیاین مثالً پاسخی داد.

از شما دارم این است  انتظاری که مناستانداردهای خوبی وجود ندارد.  این دغدغه را داریم، که ی اعضا،تقریباً همه

های در غیر این صورت، صحبت هایتان را شفاف و مستقیم مطرح کنید تا بشود روی آنها بحث کرد.که  خواسته

تی کنم در جلساپس من از شما خواهش می ای نخواهد داشت.گیرد که فایدهی خیلی کلی میهاپاسخ خیلی کلی،

 تر راجع به مسائل صحبت کنید.یک مقدار مشخص که در آینده خواهیم داشت،



 ها واقعاً خیلی از انتقادچون  م.دهم پاسخی از جانب خودم ندهیک سری مسائل هم مطرح شد که من ترجیح می

 ها دفاع کنم.خیلی چیزتوانم از اینطور نیست که ما بتوانیم از همه چیز دفاع کنیم، خود من نمی تواند موجه باشد.می

توان تغییرات این توهم را نداشتم که می ابتدا خود من هم از انجمن و یا هر چیز دیگه ای،در مورد کار گروه،کار 

همه کس  شوند و به  تحمل و حوصله نیاز است.کارهای بروکراتیک خیلی آهسته انجام می اصوالً  خیلی کلی داد.

توانایی تغییر هم من خوشبختانه  دهند.این دسته از تحوالت آهسته آهسته رخ میبه هرحال  هم حوصله اش را ندارد.

امیدواریم به  دو ماهه انجام بشود. ییکست که امروز فردا یا کنم کاریفکر نمی ولی اصالً بینم،را در این گروه می

در گروه تأکید کرده و آن عربستانی در ادامه بر داشتن یک استراتژی مشخص « تدریج در این راستا حرکت کنیم.

انجام بدهد؟  شناسی ایرانخواهد چه کاری برای انسانخواهد به کجا برسد؟ میاین گروه می»را ضروری دانست: 

های خارجی را چطور تعریف میکنیم؟ مان با کشورچه اساسی صورت خواهد داد؟ رابطه اش را بربرنامه ریزی

در مورد انجمن »شناسی ایران پرداخت: ی انجمن انسانعربستانی به مسئلهسپس « مان دقیقا چی هست.سیاست زمانی

کنیم بنده فقط هر وقت من و ایشون صحبت میایشون استاد بنده هستند،  هم که آقای دکتر فکوهی صحبت کردند.

رد د واایکنید، باشتباه شما همین است که گوش می بله،»فکوهی در واکنش به این جمله گفت:   «کنم.گوش می

باید هم  ،ما در اینجانید! من که جزو بزرگان نیستم که شما فقط گوش ک گو بشوید.ومکالمه بشوید، باید وارد گفت

شما وقتی همیشه از کنار مسائل رد  مسائل باید حل بشوند. و بشویم.و گویان و هم با یکدیگر وارد گفتبا دانشج

« اسم نداشتنِ رشته»ی مشخص را از جمله ری کرد که چند مسألهسپس یادآو« کند.این چیزی را حل نمی شوید،می

ها ی اصلِ قضیه صحبت کرد و در غیر این صورت، این تیپ از بحثهایش مطرح کرده، پس باید دربارهدر صحبت

 وقت تلف کردن است!



ها بشود و باید منتشر هم شود من گفتم که هر ماه هم حاضرم در این جلسات شرکت کنم یک باید این صحبت»

شرط فقط دارم شرطم این است که کل مذاکرات این جلسه باید کلمه به کلمه چاپ شود و منتشر شود اگر این کار 

خ بدهد. عربستانی در خواهد که صراحتاً پاسسپس از دکتر عربستانی می.«خدمتتون هستمشد جلسات بعد هم در 

که مشکالت رفع شود من دوست دارم  اتفاقاً ؛هم از چیز خاصی دفاع کنمانمی خوالحال من علی ای »گید: ادامه می

توقعی که من  ،تان را از گروه گفتیدشما توقعبه هر حال  آید که هیچکس هیچ مشکلی را نبیند.یعنی خوشم نمی

 کنید.شروع به فعالیت الزم دارد و نیرو برای کارهایی که وقت د، بگذاری پا پیشاین است که شما هم کمی دارم 

انجمن در  گفتم بیاید.آدمی که آنجا هستیم چهارنفربارها شده از دانشجویان دعوت کردم که بیایید در انجمن که با 

 و است که اعتراضاتاین  از شما دارم ی کهتوقع دیگرندارد!  ها نمی آیند دوستخیلیاما  ی دانشجوییشاخه در

مطالبه یک چیزی را بکنید  د.کنیفالن مهارت را کسب  م برای این که بخواهید توانمند تر شوید یمطالباتی هم بشنو

 !«داشته باشد نه فقط جدل gameمطالبه که برایتان 

های شفاف سواالت دانشجویان داده نشد، های اساتید، مجری برنامه با تذکر این نکته که پاسخپس از صحبت

 تری بدهند. های صریح و مرتبطخواهش کرد که بعد از این پاسخ

گروه های ی نقدجلسهخواهم ابتدا می خواهممی»گیرد: کارشناسی در جایگاه قرار می 5حانیه طاهری دانشجوی ترم

ی فر که باالدر آن جلسه جواب دکتر رفیع را یادآوری کنم، در تاالر ابن خلدون برگزار شد قبل سالآموزشی که 

مربوط به  این مسائل»این بود که  -به گوش ما رسیدی جلسه حاشیه که از ی اساتیدبقیهو حتی پاسخ  –بودند  سن

ی نقد را برگزار کند و دعوای داخل هر گروه به طور جدا جلسه ها باید باشند؟ی گروهچرا بقیه ،گروه است خود

اندیشی گروه ی همجلسهمنتها چند ماه بعد که ما در تاالر مطهری  «خانواده را خودمان داخل خانواده حل کنیم!

نطور در همی ؛بینیم که غایب هستندهم همچنان می امروز ،نیامدند خود دکتر رفیعفر شناسی را برگزار کردیمانسان

ی نشریهدر : شوندهر نوع هم اندیشی را منکر می و هر نوع نقد ،به دالیل و بهانه های مختلفکه ی اساتید مورد بقیه

متهم  کردنادبیبی وبه محترمانه نبودن  ،دسننویمطلب می دانشجویان مختلف دیگر،در نشریه های  و همچنین« ندا»

 ؛کالس دارد، یکی وقت ندارد، یکی نمایشگاه کتاب است ی از اساتیدیک، گذاریمی نقد گروه میجلسه ؛شویممی

 گویند که وقتمی و نقد کنیم،صحبت ها ها و طرح درسراجع به شیوهخواهیم ها میکالس سرِ  طرف دیگراز 

نه با فرم و صورتِ ، از اساتید برخی گرفت که را نتیجه این شود میی اینها کنم از همهمن فکر میرود! میکالس 

مستقیماً به خود او که  –دانشجو در امور آموزشی  یمداخلههر شکلی از با  اساساًنقدهای دانشجویی، بلکه 

ما  :صحبت کنم واحدهای درسی ی خاصِخواهم در مورد یک مسئلهبا همین مقدمه می. مشکل دارند -گرددبرمی



ن را پای همین واحدها عمرما و اینکه چهارسال ازگذرانیم واحد میوشش صدوسیی کارشناسی در دوره

مسائل مربوط به آموزش دانشجو هیچ نقشی در مورد  همین مسئله که ، مقدار کمی نیست. در راستایمیگذاریم

 .حق پرسش نداریمو ارتباطش به ما، این واحدها ضرورت گذراندن  دِما در موربینیم که ، به همین ترتیب میندارد

ی ن هستیم و رشتهآای که در د که این درس به دانشکدهشوپرسیده می از استادشناسی زیستی س انسانکالدر

شود یعنی این مشکل را خودت باید با هیچ پاسخی داده نمی ؟داردچه ربطی ایم که در آن قرارگرفتهشناسی انسان

از طرف مسأله باید یعنی شود می مطرحاکثریت دانشجوها  سوی ازمشکلی در حالی که وقتی  .خودت حل کنی

فهمیم این که ما نمی ،تاریخماقبل ی وختشناباستانشناسی واحد انسان . همینطور در موردگروه توجیه شوداستاد و 

اهش در جایگ ،شودارائه می شکلهم دارد با همین شناسی دانشکده ادبیات و باستان تاریخ گروهدر که واحدها 

های دیگر خیلیمن  ، اماندارد در علوم اجتماعی جایگاهیخواهم مدعی این شوم که نمی علوم اجتماعی چیست؟من

شناسی هیچ ارتباطی با انسانبدون این که  گذرانیمترم یک دوواحدی را میدر طول فهمیم! این جایگاه را نمیهم 

بوده، وگرنه محتوا همان فرمالیته   امالًک شنویم،را در طول آن ترم می« شناسیانسان»هم چند بار نام  و اگر پیدا کنیم،

این واحدهای مورد در یا آمن می خواهم بدانم  تدریس شود.توانست میزیست شناسی  ست که در گروهچیزی

دانشجو نهایتاً، و  ؟قائل هستند تغییراتی ایجاد شود واحدهادر این به اینکه یا اساتید آ شود؟انجام میبازنگری درسی 

؟چون به خواهد داشتنقشی آن دانشجو در  وجود داشته باشد،ای گر بازنگریا ؟بازنگری دارد چه نقشی در این

انتخاب این بود که مکانیزم موضعشان این درخواست پاسخ به در شان، فر در زمان مدریترفیعخاطر دارم که دکتر 

هم بدانم اگر شما خوامن می ست.او نی در سطح سوادبه دانشجو هیچ ربطی ندارد و  یا بازنگری در واحدهای درسی

 «شود. صعالم کنید که ما هم تکلیفمان مشخا دگیری داریهم همچنین موضع

کند که به نمایندگی از سبا حاج جعفر، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد صحبتش را با ذکر این نکته آغاز می

این گروه وجود  درچه معیاری برای جذب اساتید  دقیقاً»کند: تعداد زیادی از دانشجویان این موضوع را مطرح می

جذب  -چون فقط انسان شناسی نیستند- هر دکتری شناسی و عموماًعنی معیارهایی که یک دکتری انساندارد ی

انشجوها ؟ من حرفم راجع به جذب اساتیدی هست که به نظر خیلی از دیستشناسی می شوند چگروه انسان

و خیلی از اساتیدی که بیرون از گروه هستند و بسیار صالحیتشان  ،گروه شدندذب جصالحیتسش را ندارند ولی 

های او را زدن، صحبتدر اینجا دانشجویان با دست.« بیشتر است سوال مشخص من در مورد دکتر نهال نفیسی است

حداقل  هر هفته کهکنند را برگزار می کالسی با حضور ایشانکنند انجمن علمی لطف می»قطع کردند. او ادامه داد: 

برای این و فشاری  اجبار وبدون اینکه حضور و غیابی در این کالس انجام شود ، برگزار می شوددانشجو  با سی نفر



ست این است که دکتر اقابل فهم  ماچیزی که برای این  .آیندبا عشق سر این کالس می ، دانشجویانکالس باشد

مشارکت  درکالس دانشجو ،کنندمشورت میبا دانشجو  ،کنندارائه میح و روشن طرح درسشان را ضانفیسی خیلی و

 در این گروه نهایی که مکالس .شناسی استانسان کالس واقعاً یکبدون حاشیه و  ،این کالس بدون تنش. کندمی

به چند مورد محتوای نامربوط جعفر حاج.« فاجعه است -در این سالها می گویم من تجربه ی خودم را-دیدم 

های آموزشی شناسی فلسفی و دینی، همچنین به فقدان اخالق پژوهشی و دیگر معضالت کالسهای انسانکالس

ر اپاسخ داده شود که معی سوال مشخصبه این » رساند: کند و سپس بحث خود را اینگونه یه پایان میاشاره می

ر همینطور ادامه پیدا کند من اگ ؟چه اتفاقی دارد توی گروه می افتد جذب اساتید چیست ما دقیقا می فهمیم که

 کند و قطعاً پیش پسرفت هم می بلکه از ده سالکند پیشرفت نمینه تنها شناسی دانشکده که نم که گروه انسانئمطم

سری فارق مندتر از اساتید آن هستند و یک ویان این دانشکده که بسیار دغدغهبه نظر من به گرد پای دانشج

 «التحصیل هایی که از این دانشکده رفتند هم نمی رسد.

سالن  ، یکی از دانشجویان، صبا قدیمی از میاندانشجوی بعدی در جایگاه قرار گرفت اما پیش از آنکه شروع کند

این سوال را همین االن جواب بدهید بود،  مشخص سوال کامالً کببخشید این سوال ی: »خطاب به دکتر نادری گفت

یکی دیگر از دانشجویان از انتهای سالن صدای خود را به « اش را دارند.ها دغدغهکه اکثر بچهست سوالیچون 

ه کنم دانشجو این شأن را داشته باشد کی با صدوبیست امضا چه شد؟ فکرمیآقای دکتر، نامه»رساند: نادری می

آقای به احترام » دانشجویان خواستنادری از « گروه چه کردند؟رای آن نامه افتاده و درحداقل بداند چه اتفاقی ب

پیش برویم، من بعد پاسخ های او شنیده شود و فعالً طبق روال جلسه که پشت تریبون قرار گرفته، ابتدا صحبت ویسی

 «دهم.می

تصمیم ی تدریس وی گفت: به شیوه کارشناسی با مخاطب قرار دادن دکتر فکوهی 4احمد ویسی، دانشجوی ترم 

و شینم نخر کالس میآ عموماًمن  .ت دردودل کنم با اقای فکوهی عزیزگرفتم که برای اولین بار در تاریخ بشری

مشکل پیدا بر اثر خستگی و بی حوصلگی چون ستون فقراتشان  ،خیلی ناراحتم دشینننی که جلوتر مینبرای کسا

من در سال  .وژپشت نوتردام تحویل خواهیم دادچند تا گ ما احتماالً ؛در حال خوابیدن هستند ها معموالًو اینکند می

 ،ها داشتمکه در این یک سال با بچهای کردم به نظر بنده با این سابقهپیش در دبیرستان های شهر خودم تدریس می

انتقال  در و نود و پنج درصد بقیه ،ردموز یا دانشجو تاثیر داآدانش درصد در یادگیری معلومات یک استاد پنج



اش ویسی به عنوان آخرین جمله« من دردودلت را نفهمیدم.» فکوهی در پاسخ گفت: .«اطالعات چیزهای دیگه است

 « !دل در مطلب نهفته بوددردو» گفت:

ها اعتراضی کالسهایش توضیحاتی داد و اظهار کرد که هر کس به روند ی کالسدررابطه با سیستم ادارهفکوهی 

دارد او این فرصت را در کالس و در خارج از کالس به او داده که تندترین نقدها را داشته باشد، و همچنین دانشجو 

را دارد. و به این ترتیب اگر دانشجویی به تدریس من در کالسی اعتراض دارد نمره پایین « ارزشیابی اساتید»ابزارِ 

کنند توصیه کرد تا من بگیرند. در ادامه فکوهی به دانشجویانی که در جلسه صحبت میبدهد تا نهایتاً آن درس را از 

گفته شد  مثالً  اینطور باشد یا آنطور باشد.گفته بشود که این درس مثالً»مطالبات مشخص و سواالتی دقیقی بپرسند: 

ها حرفهای از کالس گفت چرا در بعضی دیگریای با صدوبیست امضای دانشجویی چه شده؟ یا تکلیفِ نامه

من  چه که هرام گفتهحتی  و چیزی غیر از درس گفته شده باشم من به یاد ندارم در کالسی ؟شودنامربوط زده می

 « موضوع امتحان است. گویممیسرکالس 

ین ازهم» گوید: حاج جعفر از میان سالن، با اشاره به یکی از مسائل نامربوطی که استادی در کالسش مطرح کرده می

قرار دادن دکتر ودادهیر مقدم با مورد خطاب فرحی.« دویگای سرکالس نمیو چیز دیگهگیرد هم امتحان می

و  ،که چطور شما همکار این عزیزان هستید است کنم ولی من سوالم اینمن قضاوتی نمی گوییدمی شما »گوید: می

ی کلی و چشم انداز کلی نقشه، روی چیز هزارروی حرفشان که  بینیدو می کنیدگروهی شرکت میدر جلسات 

و د دهمی درس طوراین زند ومی حرفکنید که اینطور ضاوت نمی؟ قکنیدنمی قضاوت ولی ˓ردثیر داأشناسی تانسان

» دهد: شود تا اینکه دکتر ودادهیر به این سوال پاسخ میفضای جلسه تا حدی شلوغ می« گیرد...؟اینطور امتحان می

ی دوم اینکه شما نکته .های اخالقی را رعایت بکنیمداب و استانداردآما موظف هستیم که یکسری ی اول: نکته

همهمه در میان دانشجویان دوباره باال « د!دونیدهد هیچ چیزی نمیاز این که چه اتفاقی در گروه ما رخ می اصالً

آنهایی »دهد: ودادهیر ادامه می« تا بدانیم! شما موظف هستید که شفاف بگویید»گرفت ویکی از دانشجویان گفت: 

حاال تا ی وسع خودشان! د، به اندازهبرای ارتقا انجام دادنا ن راشتالش هستند به نوعی حتماًی راکه در آن چهاردیو

که دلمان  آنطورسازیم ولی نه می راتوانند کل ساختار را عوض کنند. ما تاریخ کنند ولی نمییه حدی تالش می

.« باید هنرآفرینی بکنیمن ودماچهارچوب خما در. شودست که به ما تحمیل میچیزهایی یک مقدار. واهدخمی

 ،اش مشخص نیستشناسی تکلیفو مردمشناسی انسان ویندگدکتر فکوهی می» :گفتفرحی مقدم بالفاصله 



. و بشود مشخص گروه موزشیآ طرح باید ،بشود تثبیت آسیا شناسیانسان گرایش که باشد قرار اگر گویندمی

که من در  هستیک راه حل سومی هم  !سکوتی وجود ندارد»ودادهیر پاسخ داد:  «کنید!می سکوت همه همچنان

شناسی نه یعنی نه انسان: »واژه استفاده بکنماین دهم که از ترجیح میو  گویمهایم میکالس

فضای سالن از همهمه و اعتراض دانشجویان پر شد، ودادهیر سعی کرد صحبتش  «  anthropology:»شناسیمردم

یکی از دانشجویان تریبون را از اساتید گرفت.  ی سالنهای دانشجویان از میانهرا ادامه دهد با این حال صحبت

 سعی کرددکتری در اعتراض به صحبتِ خارج از نوبت دانشجویان قصد خروج از جلسه را کرد که دکتر نادری 

 فضا را آرام کرد.

های دکتر عربستانی کارشناسی به جایگاه دعوت شد. او در آغاز به صحبت 3دانشجوی بعدی، مسعود ساالری ترم  

خواهم اینجا اعالم من می»ی ایشان به صبر، اشاره کرد و گفت: مبنی بر کند بودن کارهای بوروکراتیک و توصیه

ها و شناسی در این روالدانشجویان انسان. و االن خیلی زیاد هم اتفاق افتاده است ،نم که این صبر اتفاق افتاده استک

گروه  فضای خاص و باکالسِشوند. شما در ردانی میگ، دچار ناامیدی و سرتدافاتفاقات عجیب و غریبی که می

در جایگاه برابری نیستیم و  ا اصالًم .شوندکنید و دانشجویان این پایین دارند له میمیگیری از باال تصمیم و نشینیدمی

موظف به در باز این موضوع تکرار شد که ما .یک فضای گفتگویی فراهم استکه کنم این طور تصور نمی الًاص

 «؟شود که دانشجو این وسط له بشود، و آیا این باعث میظر گرفتن یک سری آداب و استاندارهای اخالقی هستیمن

ی این درس با استادی که دانشجویان برای شناسی فرهنگی اشاره کرد و ارائهی انسانساالری سپس دوباره به مسأله

های زیادی دادند را توهین به دانشجو و نادیده گرفتنش تلقی کرد. در انتها ایشان با گرفتنِ واحد از ایشان، خزینه

شناسی تدریس ناسی اسطورهششناسی اقتصادی و انسانهای انسانمطرح کردنِ محتوای نامربوطی که در کالس

ی این دروس را ازاستاد مربوطه گرفته، و در ازایش واحدی را به وی بدهند شود، درخواست کرد تا گروه همهمی

من پیشنهادم این است که آقای نادری صورت »صرفاً برای طرح این مباحث نامربوط! فکوهی بالفاصله گفت: 

ی سالن اعالم رضایت خود از این جمله با تشویق و دست زدن از هر گوشهدانشجویان  .«جلسات گروه را منتشر کنند

. در اختیار همه باشد داشته باشد.مخفی وجود  نمی بینم که در گروه چیزدلیلی من »کردند. سپس فکوهی ادامه داد: 

فراد مسئولیت این است که امشکلی که داریم  اندر کشورم! ما نظر من شفافیت مطلق است !بزنند به دیوار اصالً

. مگر اینکه موضوع بسیار تشار صورت جلسات به همین شکل است. انگیرندنمی های خودشان را به عهدهحرف



مثل این دقیقا حاضر در گروه. نظر افراد  همچنین گیرد وشخصی و حاد باشد . منظورم تصمیماتی است که گروه می

.« مهمترین مطالبات مردم بوده استوکراسی جزو است که پخش مستقیم مذاکرات مجلس همیشه در تاریخ دم

سازی فکوهی در ادامه بر اهمیت پیاده دانشجویان فکوهی را تشویق کرده و به این واسطه از این ایده حمایت کردند.

های وضع موجود حلی برای بیرون آمدن از آشفتگیاندیشی تأکید کرد و این کار را راهی همشفاف همین جلسه

جلسه رو »تر قصد خروج از جلسه را داشت گفت:  همچنین ایشان خطاب به دانشجوی دکتری که پیش اعالم کرد.

که اینجا  ایآشفتگی !کردیدترک می اکشور رپیش ها کنید که باید سالطورد اینهیچون اگر بخوا !ترک نکنید

« نزدن افراد با یکدیگر است. رو نشدن و حرفروبه، حاصل ستبه اندازه کافی حاصل نبود دیالوگِ ودشدیده می

ا آخر دانشجویانی که اینجا هستند قرار نیست ت»اندیشی اشاره کرد: در ادامه فکوهی به اهمیت این جلسات هم

اهند خوتصمیم گیرندگان این کشورر ده سال یا بیست سال دیگ ،ن دانشجو باقی بمانند، این ها هم باالخره پنجاعمرش

شود خیلی ست که میکنترل شود. ولی به نظر من این تیپ از جلسات اتفاقاً جلساتیکالس باید یک مقداری .شد

آزادتر صحبت کرد. من با این تیپ از آزادی در کالس مخالفم، چون معتقدم کالس جای یک کار مشخص است. 

کالس ها در برای من کالس مثل این است که ما جمع شدیم یک چیزی بسازیم. برای همین است که خیلی وقت

توانم این نمین را بزنند و ما بشنویم، بحث شود. من شاست که افراد حرفمن خشکم. ولی اتفاقاً این جلسات جایی

گویم گویید که من میشناسی، شما میشناسی یا مردما ما بگوییم انسانآی از آقای دکتر ودادهیر بپذیرم که را

عراق، ترکیه وکردستان، به این رشته  االن در افغانستان،. پذیردیقبول کنید که یک دانشجو این را نمآنتروپولوژی! 

. صد سال هستیم ما نسبت به آنها صد سال جلو پسهیچ لغتی ندارند که به جایش بگذارند.  ،ویندگمی آنتروپولوژی

سال صد  اول برای شود برای اینکه زبان فارسی مدرن درست شود. فرهنگستانِاست که در این کشور دارد تالش می

من  گیرند!دکتر دیگران ما را جدی نمیآقای  صد سال بیاییم بگوییم آنتروپولوژی!توانیم بعد از پیش است. ما نمی

هایی که در علوم دقیقه هستند و با علوم اجتماعی سر و کار دارند به این را به عنوان کسی که با تعداد زیادی از آدم

 گوید اینشما میدان، و بعد به شیمی و دانوی یک مهندس، دکتر، فیزیکنشینید جلگویم. وقتی شما میشما می

 نوزدهرشته هنوز نتوانسته است سر اسم خودش به توافق برسد، این چیز کوچکی نیست. این مسائل در اروپا در قرن 

ل قبول نیست که ما این به نظر من قابگوییم. دانیم چه میهستیم و هنوز نمی حل شده است. ما االن قرن بیست و یکم

در  «شخص باشد که ما طرفدار چه هستیم.له. باالخره باید موپولوژی، یعنی در رفتن از زیر مسأگفتن اینکه آنتر از



خواستار پاسخ به این شبهه در میان شناسی، شناسی و انسانتفاوت معناییِ مردمبر ادامه، فکوهی با تأکید دوباره 

 اساتید شد. 

های بچهمن ازآقای دکتر نادری، »شناسی پشت تریبون حاضر شد و گفت: وی دکتری انسانکالنی، دانشجمانی 

دهد ی پرارزشی است به خاطر اینکه نشان میواقعاً جلسه کنم.ی اساتید تشکر میشناسی و بقیهلمی انسانانجمن ع

، دارد فضای Emerging Cultureهایی که ما داریم، که یک فرهنگ جدیدی در حال ظهور است. تمام متن

ها همراه ست چون با انواع و اقسام آشفتگییرد. البته شکل گرفتن فضای جدید هم کار سختیگجدیدی شکل می

شناسان شدم، برایم این مهندس بودم و االن وارد خیل انسان یابردار کش یا نقشهنقشهمن که دیسیپلینی هستم، است. 

در ادامه وی چند نکته را که زعم خود ارزش مطرح شدن  «دم.موضوع سخت است. ولی خودم را هماهنگ کر

ی اول، احساسم این است که یک خشمی وجود دارد. این خشمی که در حقیقت االن نکته» شمرد:دارند، برمی

ها درست است. ولی این خشم و احساساتی که االن وجود دارد به نظر من باید یک وجود دارد، مطالبات بچه

این عملکرد گروه »زاده از میان حاضرین گفت: مصطفی هادی «ل بیشتر تبدیل به یک دیالوگ شود.مقداری با تأم

زاده در هادی« گویم که باید چه کار کنیم.خواهم قضاوت کنم. من میالً نمیمن اص »کالنی پاسخ داد: « است!

کالنی «یکه خشم از آن باالست.در حال، فرطاندازید ایخشم را دارید می کنید!دارید قضاوت می»پاسخ گفت: 

خواهم بگویم که این اجازه بدهید من صحبتم تمام شود بعد شما اگر خواستید مرا نقد کنید. من االن نمی»ادامه داد: 

خواهم بگویم این فضا باید عوض شود. خشم باید تبدیل به خشم عادالنه است یا کسی محق است یا محق نیست. می

« باید» شودنمیشناسی است. ی دوم در مورد اخالق انساندیالوگ شکل بگیرد. نکتهفضای دیگری شود و فضای 

ها تمام شد بعد یک حسی وجود داشته باشد از اینکه خوب گوش دهیم، وقتی که صحبتتجویز کرد، اما باید 

الت یک حدر ها تمام بشوند. جواب دهیم. بدهیم و بعد از گوش دادن جواب بدهیم و صبر کنیم که صحبت

ها هم ی ایرانیپریم. البته این خیلی ذائقهاتنوگرافیک سریع که دیدم، حس کردم که ما خیلی در حرف هم می

ای در میان دانشجویان شکل گرفت، کالنی سعی کرد جعفربه این صحبت اعتراض کرد و همهمهسبا حاج..«هست

ای ایجاد شده است و لیسانس یک فاصلهو فوق های لیسانسبچههای دکترا، وبین ما بچه»صحبتش را ادامه بدهد: 

ها بعضی نی وجود دارد.های گفتماکنیم. یک مقدار شکافپرهدف ما هم همین است که بخواهیم این فواصل را 

ی چهارم، دکتر نکته خوانیم. ولی اینطور نیست!کتری میهای خاصی هستیم. که چگونه دکنند خیلی آدمفکر می



شود کار میدانی ست. باید فکر کنیم که چگونه میته باشیم. اولویت با کار میدانیاتژی داشعربستانی گفتند استر

. بشینیم را قبول ندارم، که پشت میز Armchair Anthropologistکرد. من نه در نشستن، نه در بقول معروف 

-هاست. ما از االن مینامهایانی پی ارائهنحوهی دیگر نکتهگویند که پیشنهادات مشخص بدهید، دکتر عربستانی می

-در پایان های محلی ما بیایندرساناطالع مثالً ها بدهیمنامهی متفاوت پایانی ارائههی نحوتوانیم پیشنهاداتی درباره

-آقای دکتر فکوهی درست گفتند، وقتی که ما پیشنهاد میست؛ بعدی کار عملیی نکته های ما حاضر شوند.نامه

کار نوازندگی، کار آهنگسازی، کار شنیدن  وم وشناسی موسیقی کار کنم باید برخواهم انساناگر می مثالً منکنیم 

حداقل یک نوع مددکاری اجتماعی یا  یی پزشکی شوم، باید وارد تجربهخواهم وارد حوزهرا تجربه کنم. اگر می

شناسی های انسانانگیزه دهم. اینها مشخصهبه خودم  به خودمان وگویم که ها را دارم میمددکاری پزشکی شوم. این

که االن یواش یواش دارد ست،ی هفتم کار جمعیس بودن. نکتهشنای چیزی به جز انساناست. کار میدانی، تجربه

پشت استاد صحبت نکنیم که حق  مان کند،نجام دهیم و پروژه راضیپروژه ا اتیدمانیعنی بتوانیم با اس ،گیردشکل می

گوییم که تو حق مرا و جلوشان نمیکنیم شان انتقاد میگیریم، پشته می. این ما وقتی با ایشان پروژمن خورده شد

 اصوال کنممی فکر چون ندارم اعتقاد کتاب به من البتهخوردی، تو اسم من را در کتاب نگذاشتی یا هر چیز دیگری. 

 اگر کنممی فکر من .کنیددارید مطرح می کهتان اساتید تمام نقد،نقد :هشتم نکته .نیست ما اصلی کار متنی کار

 یک در بدهند پاسخ شما حرفهای به بخواهید آنها از، بعد کنید چاپ، کرده مستدل اساتید از هرکدام به یتان رانقدها

 درکردند، می کیدتأ قبالً  فکوهی دکتر کهری دیگ ینکتهشود.  حل مسائل از خیلی شایدباشد،  ترمآرا که فضایی

 همشون شدند، چی اینها که بشود ما برای عبرت گفتند ما به دکتر آقای. رفتند شناسی انسان از کهست آنهایی مورد

 شناسان انسان انیمد نمی ما که ستتلخی خیلی واقعیت این دارند ای زیسته یتجربه هرکدام هااین .برگردند باید

 خیلی کار این .ها باید جمع شوندی اینشبکه و نهایتاً همه.ارتباط، این کنندمی کار چه ددارن و رفتند کجا

 آخر ی نکتهاست اما بسیار کم!  انجام در حال کار این داره شناسی انسان دانش شدن انباشته درست. سنگینی

 یک اخیراً  ما خب.برسیم نتایجی چه به خواهیممی است تا بدانیم  جلسات این یبرنامه طرح و استراتژی درمورد

 چهاست  قرار دیگه یجلسه تا کهشود توافق باید. بود پاریس توافقو  کرد صدا سرو خیلی که دنیا در داشتیم توافق

 کارهای بعد یجلسه برایباشد. اگر الزم است، داشته وجود  مشخصیی برنامه طرح بعد جلسه برای و بیافتد اتقاقی

 به تکی جلساتِ این با گرنه، ویمهبد ادامه را جلسات این و کنیم نظارت ی آناجرا روند بر، یمهبد انجام مشخصی

 .«رسیمنمی جایی



شناسی نقد مرتضی کریمی، دومین دانشجویی که از مقطع دکتری پشت تریبون رفت، ابتدا یادآور شد که در انسان

 یک نباشیم قادر ما اگر که ،کنممی شروع جلسه همین از بنابراین»ایم: جایی شروع کنیم که نشستهرا باید از همان

 پایبند گذاشتیم خودمون که قانونی همون به بعد و کنیم فرما حکم قانون یک  بگذاریم جلسه یک در جایگاه

 معتقدبرخی  اینکه مگر ،گرفت نخواهیم اینتیجه ما و بود نخواهد مفیدی یجلسه ،جلسه که کنممی رفک من، نباشیم

 برای مهم بسیار عنصر یک خشونت من نظر از البته !هست نخشونتشا کردن خالی فقط کردن نقد از نقصدشا باشند

ی نقد دانشجویان معتقد بود که نتوانستیم بین او باانتقاد بر شیوه« باشد. یافته سازمان باید نقد این منتهی نقد است،

را نقد کنیم.کریمی سپس اساتید تمییز قائل شویم و همگی را به یک سو راندیم. از این رو، الزم دانست تا ابتدا خود 

شناسی به دلیل پذیرفتن او در مقطع دکتری تشکر شناسی بوده است، از گروه انسانبا یادآوری اینکه از گروه جامعه

 مسئله من انتخاب درگروه »گفت:  ی تحصیلی. او در ادامهای از توجه به مسئله دانست نه رشتهکرد و این را نشانه

 از یک هر و ستخالی شیجا محوریلهمسأ این سفانهمتأ آموزش درامروز  اما ،دادند قرار مالک رو بودن محور

 بلکه شویم، دور خود مطالعاتی یحوزه از تنها نه ما که شوندمی باعث و دهندمی سو سمت یک به رو ما ،اساتید

 انسان ممیز و خاص ویژگی میدان به مراجعه که کنممی فکر ؛باشیم نداشته هم را میدان به مراجعه فرصت اصالً

 یبسته یک در -بازیگران و کنندگانمشارکت تمام یعنی- اساتید و دانشجویان که است این لهباشد. مسأ شناسی

 -پیاده عمل در- باید که طور را، آن دموکراسی و باشند پایبند هند،دمی قرار انخودش که چیزهایی آن به معنایی

دموراسی را پیاده  کسی چه عمل در اینکه ولی ،هستند دموکرات که معتقدند هم هاسیستم دیکتاتورترین حتی .کنند

 «کند این مسأله است!

کند و از خالل آن به بی کفایتی  اش آغاز میخود را با تعریف دو خاطره از دوران دانشجویی زاده صحبتمحمدابی

ی شغلی مناسب در آینده برای دهی علوم اجتماعی در جامعه، وجود نداشتن هیچ آینو ناکارآمدی رشته

 کند. اهمیت بودن زندگی دانشجو برای اساتید اشاره میکردگان این رشته و همچنین بیتحصیل

 گردم به پارسال،برمی»گفت: هایش قرار داد وخاطبِ عموم صحبت، دکتر نادری را م3زاده دانشجوی ترم لیالحسین

البته و گرایی شود، جوانرای این که گروه داره جوان میکشیدند بخیلی از افراد این جمع پارسال بودند و هورا می

ین ترم یک سری از اساتید  مدعو اکنم: میتشکر شروع دو مدیر جوان که آمده است. در این رابطه من حرفم را با 

تیدشان به شدت ناراضی بودند را با اساتید دیگری ارائه اساها که دانشجوها از آوردید و یک سری از درس ار



ه ایشان را کهیا الاقل این ،دارندها است که اصرار به گزینش یک استاد ولی بحث این است که بچه ها ماهکردید. 

ولی کارهای مثبتی که ، ایدشما کارهای مثبتی کرده تا بگویمم های قرار میدمقدمهدعوت کنید. این بحث را 

ی دانشجویان برای جذب اساتید جوان زاده با مروری بر مطالبهحسین میتوانند در سیستم حل بشوند.  ،ای نباشندریشه

و همچنین عملکرد مطلوب نادری جهتِ موازی ازائه شدن دروس و خارج شدنِ واحدهای درسی از شکلِ ملکِ 

 یکمی تجربهن ابا ایش ،ندیده بودیم راایزدی  تدریس دکتر یما تجربه »ای را مطرح کرد: شخصی اساتید، نکته

ی؟ امروز گویند دکتر ایزدها به هر قیمتی میشود که بچهمی هداشتند ولی چ کمی ین هم تجربهاو خودشداشتیم 

ا جای اساتید قبلی ر ،دل بستیم هاآن این اساتید جوانی که به این امکان وجود دارد که خود بحث من این است که

ورد یا آسواد بار میست که من را یا بیتمیاین سیس ]نادری[جناب دکتر. این به خاطر سیستم ناقص است و، بگیرند

که این جوان بودن  -دوستان به قول-اگر  ،به فکر تغییر گروه هستید شما به عنوان مدیر گروه اگر واقعاً !یک استاد

 ، پسه راه اندازیدخواهید نیروی جوانی را بد و میاگر واقعا جوان هستی ،شما نسبت داده شدهست به چیز بزرگی

در توانند کارهای جزئی خوب هستند ولی میدرست است که . شویدتمرکز  هاروی ریشهبرای این گروه باید 

. از من باید سر گزینش اساتید مقاوت کنیمبحث گزینش اساتید ، من پارسال هم گفتم ما  مثالً  :حل بشوندسیستم 

های مخالفت خودمان را با یک سری روند. باید شودشمایی که استاد هستید باید این مقاومت شروع بدانشجو و 

 ،دروس یارائه بحث خود دروس، بحث !این کار را انجام دهید جناب دکتر. و شما باید گزینش اعالم کنیم

آییم عا چهار سال میرویم و میاین که ما یک مسیر را طی بکنیم یعنی ما واق ...هاسری از گرایش کتخصصی شدن ی

شناسی رشته، این بحث را به آسیب لزوم زاده با تأکید برحسین.« شودتر میوضعیت رفته رفته بدو حاال بعد از آن، 

، من گرددبرمیکالس خودتان  بهتر است و بحث دوم  خیلی جزئی» پرداخت: دیگری موضوعاتمام رساند و به 

با  من این کالس را واقعاً !با شما داشتم جناب دکتر نادری ، کالسی بود کهبدترین کالسمقانه بگویم این ترم صاد

: زنممثال می ؛جناب دکترگفت! اما شود نمی که چه چیزها شدنشناسی جهانیگفتم در کالس انسان، عشق برداشتم

شوند معلومه ولی این درگیری همه جا درگیرند این وقتی از کالس خارج می واقعاًکه خانم شریعتی آدمی هستند 

، من به شخصه  توهین اعالم قبلی نکنید . ببیند این که شما یک جلسه نیایید و اصالًکنندبه هیچ وجه وارد کالس نمی

به  ،به عنوان یک مدیر اهای شما رخیر بیایید، ببینید من تنشأدقیقه توپنج چهلیک جلسه با  کهبینم اینبه خودم می

آموزش  است دیر این گروه هستید، قرارولی شما م ؛کنمدرک می ،به عنوان کسی که هزار کار دارد و عنوان مسئول

هم دچار مشکل  اهای خود شما رشما به عنوان مدیر این گروه درس قرار نیست حضور ،کنیددرست  ااین گروه ر

شما  کردید.میک رو مطرح زنم که شما هر جلسه ده دقیقه مباحث تئوریاین طور تخمین می من واقعاً !بکند



. اگر شود باید مبتنی بر آموزش باشداگر بحثی هم می کالس آموزشر درجناب دکتکردید. های عمومی میبحث

و راجع به یک مسأله نه این که هر جلسه بیاییم  د،ارکتشون باید مبتنی بر آموزش باشنند مشکیمشارکت مبچه ها 

یم بحث ارتباطات هنیم نه میخواکسیاسی  بحثیم هخوانه می ،ستشناسیانسانما کالس  کالسبداهه حر ف بزنیم.

ا شناسی یهیچ ربطی به مباحث انسان ،شدجایی هم تئوریک می یکاگر  های کالسکنم بحثمن حس می .کنیم

  «.علوم اجتماعی به طور خاص نداشت

آقای دکتر لطفاً »پیش از اینکه دانشجوی بعدی به جایگاه بیاید، مریم صالحی از میان سالن خطاب به نادری گفت: 

 .«نیمایم بدهخوامی کردند ما واقعاً نامه رو امضا آننفر  صدوبیست، سازی کنیدنفیسی شفافراجع به دکتر 

ی برخی اساتید که به طور انحصاری دروسی را ارائهکارشناسی ارشد، با نقدِ بر محتوا و  1، دانشجوی ترم صفاری

متوجه نقد  یا اصالً ،کنند، استاد یا فحاشی مینقد هم کنیمبه استاد سر کالس حتی اگر »دهند گفت: ارئه می

برای انجام کار  ، ماهم که هست ریمسئله دیگ .دروس موازی ارائه بشود بایدبرای دروس اختصاصی پس  .شوندنمی

آموزش زمان  فرصت این کار را نداریم، و حتی کار تئوری نیاز به زمان کافی داریم، در طول این ترم میدانی یا

بهمن بیشتر  دهتا  د. آموزش گفتنی دکتر فکوهی نیاز به زمان داریمهااالن ما در درس نظریه مشخصاً د.دهبیشتر نمی

که ما  است این دو تنها راهی که برای ما گذاشتن از آموزش بپرسید برویدباید  ددهد، گروه گفتنبه ما فرصت نمی

باید کار را فقط تمام کنیم یا در   دانیمنمیما االن  .واحد را عملی برداریم و بتوانیم برای آن مهلت داشته باشیمک ی

 «پی باالبردن کیفیت باشیم؟

بحث  گوید،جلسه سخن میزاده دانشجوی ترم آخر کارشناسی به عنوان آخرین دانشجویی که در یمصطفی هاد

این و حاال سؤال اول  !دکتر فکوهی را داریم انها ما در جلساتمخوشحالم از اینکه بعد از سال»خود را آغاز کرد: 

ا هر آنچه که بر سر وضعیت آید یان میهر آنچه که بر سر گروهمدر جلسات ما نیستند؟ چرا دکتر فکوهی است که 

باال رقم  ن در داخل اتاقِآید. ما وضعیت گروهمادر نمیا هو این حرف «رویداد»از در واقع  آید،آموزشمان می

فکر  اند.ی ما کردهست که داخل کلهها چیزهاییها؛ اینوگرافی کنیم و ایناتنو میدان برویم ، و اینکه به خوردمی

شود که آنجایی شروع میشناسی دقیقٌا از که کار انساندر حالی ،آنجا در میدان استشناسی کنیم کار انسانمی

زاده به تفصیل در ادامه هادی« دهد.ی این مسائل را به روابط جنسی تقلیل میدر کالس و همهآید استادی می

گوید. در انتها او ی استاد مربوطه میی ارائهشناسی اقتصادی، دینی و اسطوره را نقد کرده و از شیوههای انسانکالس

اٌ شود آقای دکتر فکوهی به این سؤال مشخصاگر که می»ر فکوهی را مورد خطاب قرار داد و گفت: مجدد دکت



فشل در واقع نیاز به شما دارد به   این گروهِ  ؟جلسات گروه شرکت کنید درخواهید تا کی نمیشما پاسخ  بدهید که 

ما  ، هیچ وقت  این مسائل حل نشد.نگیانسان شناسی فرهشده مثالٌ که مسائلی که داخل گروه مطرح میخاطر این 

درگروه هستند که به های زیادی وذ آنچنانی ندارد حاال قدرتقدرت و نف کهکنیم را درک می آقای دکتر نادری

ست. مشخصاً راجع ی مهمیی جلسات گروه بسیار قضیهاین قضیه .کشندشود و ایشان را به زیر میایشان اعمال می

دکتر نادری  آقایان مثالً شود )البتهدر گروه فقط جنگ می -ور که ما در جریان هستیمآنط-فرهنگی شناسی به انسان

گوید باشد من ازائه کشد و میشود و آقای دکتر ایزدی کنار میتکذیب کنند( داخل آن جلسه جنگ میمی توانند 

خواهم بگویم که یک جلسه که روند. مییو مشوند دکتر رفیع فر پا می آنجا جاه ارائه دهند!دهم خانم رفعتنمی

ما سر همین  -انددی در واقع این درس را پاس نکردهکه سه ورو-شناسی فرهنگی یعنی انسانسر یک موضوع خاص 

یاییم در مورد چه چیزی حرف بزنیم؟ در مورد میدان ب توانند ارائه دهند، آنوقتوقتی یک واحد نمی ایم.مسئله مانده

مجبورند بیایند  ،اندتر به هیئت علمی شدهها خیلی نزدیککنم، آنهای دکتری را درک میاین بچهحرف بزنیم؟ من 

آقای فکوهی تا ی من همان سوال است که مسأله چه نظمی؟ یند به ما بگویند شما نظم ندارید!بیا .اینجا تملق بگویند

 خواهید به این سنت ادامه دهید؟کی می

زاییِ جلسات تنشبه و  رمورد عدم حضورشان در جلسات توضیح دادهد ر فکوهیپس از این پرسش صریح، دکت

توانید از هر آدمی بهترین ، شما میساختار درست شوداگر » در ادامه به وضعیت فعلی گروه پرداخت: .کرداشاره 

و دیگران  و آقای دکتر عربستانی هایی که آقای دکتر ودادهیرکنم قابلیترون بکشید. من فکر میبیرا  یشچیزها

توانند به این تر باشند میشود. مسلم است اگر افراد قدیمیمناسب قرار بگیرد طبعاٌ بهتر می اگر در یک ساختار دارند،

متأسفانه من هر بار  تر در شرایطی می توانند باشند که کار به چالش نرسد.نند ولی افراد قدیمیقضیه کمک بهتری ک

ست که این حضور وجود نداشته باشم. پس بهتر ا ،نی هم در گروه شرکت کردم کار به تنش کشیده استحتی امتحا

 محتوای آنبرگزار بشود، اندیشی همجلسات همین هست از جمله این که های دیگری کنم که راهمن فکر می

در تمام ن تی هستیم که خودمانیست که یک اتفاق اجتماعی نیفتد، ما در حال االن در کشور ما روزی. مکتوب بشود

با -ی عمومی کده هستند که دائم دارند در حوزهببینید چه کسانی از این دانش .مشکالت اجتماعی داریم هاحوزه

دانشگاه به شکل سیستماتیک دهند؟ کنند، راجع به مسائل نظر میدر این قضیه دخالت می -توجه به ریسکی که دارد

ن خواهید باال بروید، اولین کار این هست که از اتاقتاگوید اگر شما میکند، یعنی میجتماعی را تنبیه میدخالت ا

پژوهشی توهم گفتمان -نوشتن در مجله علمی در مجالت علمی پژوهشی بنویسید. صرفاًنیایید و بیرون 

شی، پژوه-مجالت علمی پژوهشی هستم.-ده سال هست که سردبیر مجالت علمیمن خودم حداقل  ست.دانشگاهی



در علوم هایی که باید هنوز بعد از پنجاه سال در یکی از رشتهن که در کشورمار حالیما د ست.هم کار علمیتوّ

برویم در علم جهانی  خواهیممی ،ایمهبه توافق نرسید بر سر نامش -شناسییعنی انسان-حرف اول را بزند اجتماعی 

کنید جامعه باید افراد علوم چرا شما فکر می جایگاهی نداریم.در علم جهانی علوم اجتماعی ما  مشارکت کنیم؟

شود صحبت میهروقت دهند، جا نظر نمییچه ،کنندنمیبرای جامعه اجتماعی را بپذیرد در حالی که هیچ کاری 

در  ،در همین دانشکده ،ما همین جاست یاین چیزها نیست. مسأله ما اصالًی مسأله روند.می سراغ مسئوالن دولتی

اند در مورد مسائل تواین میدان چون نمی .شناسی ایران استشناسی و انسانست که میدان جامعههمین میدانی

 در ادامه فکوهی به اهمیت کار مرتبط با جامعه و« .کند، قدرت سیاسی را ما متهم مینظر کنداجتماعی اظهار

زنند این است که  شما چرا در روزنامه حضور من میاتهامی که به »ورزد: می ارجحیت آن بر کار دانشگاهی تأکید

بزرگترین فیلسوف فرانسوی که  نوشت،ی فیگارو را میوزنامههای رسرمقاله پس آقای آرون که چهل سال ؟دارید

انم این لیست را تومیو –چیزی جز یادداشت ننوشته است، یک رفرنس هم در کارهایشان نیست. آرون، بوردیو 

تایمز ستون در نیویورک کسی که ست؟کروگمن کیکردند؟ چیکار میها در روزنامهها این -بدهمادامه همینطور 

در  دانشگاه پرینستون و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. آرزوی اساتید تمامِاستاد ، در حالیکه از سوی دیگرنویسدمی

ی آقای بهار که بزرگترین پژوهشگر عرصهها داده شود. آن تایمز بهاین است که فقط یک ستون در نیویورک آنجا

در راستای اینکه سیستم آکادمی  فکوهی !«باشد کارمند بانک ملی بود نه استاد دانشگاهاسطوره در تاریخ ما می

ما دونفر تکلیفمان مشخص »با نام بردن از دکتر اباذری ادعا کرد  کند،استادی که وارد اجتماع شود را مجازات می

دانشگاه بصورت سیستماتیک کسانی را که وارد سیستم »گفت: او در ادامه « شود.مان پذیرفته نمیاست که پرونده

 ،ی حکومت استئله مسئوالن حکومتی است نه مسئلهشان نه مسلهها هم مسئکند که اینرا تنبیه میاجتماعی بشوند 

تماعی ترجیح داده در طول سال آدمیانی را اجتماعی است. علوم اجبلکه مسئله میدان خودِ علوم !ی سیاستنه مسئله

 ، منام را  بخوانیدنوشته ISI یپیش در باره پانزده سالبروید مقاالتی که که بنشینند سر همدیگر را بتراشند. بسازد 

و هنوز هم حاظر نیستند شود. میتبدیل برد گندابی که کل نظام آموزشی ایران را از بین می به ISIآن موقع گفتم 

گوید بیالن ما در و بعد وزارت علوم می !دالرسیصد  ISI نویسندیند و میآو در دانشگاه میقبول کنند همین االن جل

ن زیاد شده است. بنابراین مسئله این است و امیدوارم همانطور که آقای نادری جهان باال رفته چون تعدا مقاالتما

فقط عوض شدن به این نیست که شکل عوض بشود بنده نباید بروم  گفتند جو گروه با آمدن افراد جدید بهتر بشود و

در گروه و دائما دعوا کنم و بحث کنم، دوستان جوان باید بحث کنند قابلیت و سوادش را هم دارند بحث کنند و 

لت استاد وظیفه ندارد در مسائل کشور دخا ... اینکهکنندای نادری هم دارند این کار را میآق .کنندا عوض جو ر



ها این ؛ و در مسائل بزرگ انسان شناسی دخالت کند کردهی استاد این است که جهان را درست و ظیفه ،کند

المللی و جهانی های بینسمینار . شرکت درما باید ابتدا کشور خودمان و علوم اجتماعی را بسازیم !خیاالت است

سیستم علمی جهان تاثیربگذارند، بدانند که توانند روی این دوستان فکر کنند که می ی خوبی است اما اگرتجربه

بیاندازیم؟  هخواهیم گفتمان جهانی راوقتی ما هنوز برای علمی اسم نداریم می ! با خودمان رک باشیم؛ثیر ندارندتأ

کارشناسی و ارشد و دکتری را از  یدانشجوها یک سیر نزول ی داریم.ام ما در علوم اجتماعی هرم واژگونهمیشه گفته

اما این  ،کنند این هرم را واژگون کنندتالش می در سیستم دانشگاه آقای نادری و ودادهیر کنند.و استادی طی می

 .«هرم خیلی سنگین است

این کنید شما دهید که نقدش میکاری را انجام می شما دارید همان»در این هنگام دانشجویی از میان جمع گفت: 

 «میایند باال. ISI همین افراد هم با »و دانشجوی دیگری اضافه کرد: « کنید.آنها عمل نمیزنید اما به ها را میحرف

من معتقدم  .کنیمما تا آنجایی که بتوانیم نقد می ،برای اینکه سیستم دانشگاهی دست ما نیست» :پاسخ داد فکوهی 

 بنویسند و ISIکنند که مقالهشوند فکر میسیستم ارتقا اساتید در دانشگاه بیمار است و افراد وقتی وارد آن می اصوالً 

نویسد که کار علمی انجام بدهد بلکه علمی نمی یبرند. کسی مقالهی علمی را زیر سوال مینفس مقاله اینگونه

شان ها برای پروندهای که گفتند ببینید آقای دکتر بعضیکمرهکنم از دکتر من نقل قول می د.ند امتیاز بگیرنخواهمی

. یعنی گویدنداشته باش. من هم دیدم راست مییکنی. بنابراین انتظار الکی ات کار نمشما برای پروندهکنند، کار می

ا هاین دهند؟ بهامتیاز نمید و این و این... به چه چیزهایی نهداین می گویند بهدهند؟ مید آقا امتیاز به چه مینویگمی

 . انتخاب هررند. کارشان هم زود راه میافتد؛ خب این هم یک انتخاب استکار ندا ا اصالًهنبنابراین به آ .دنهدنمی

. کندجامعه مثل میدان دانشگاهی فکر نمی که؟ اینکسی هم  به نظرم در زندگیش آزاد است. ولی فاجعه در چیست

، وقتی شناس کیستست. مشخص است جامعهمشخص است استاد دانشگاه چه کسی کنونی ایران،ی برای جامعه

کنیم؛ میاعتبار بی دهیم داریم مدارک دانشگاهی راانجام میید بیرون. ما با این کارهایی که داریم ورشما می

نه در همه جای دنیا هم اکنیم؛ و متاسفاعتبار میبی دانشگاهی بودن را کنیم؛ اصالًاعتبار میبی عناوین دانشگاهی را

الن در مورد گروه هم همین . اسوزاندهم می با اینطوریست، اینجا هم اینطوریست. یک کار غلط خشک و تر را

. ولی فکر آنها باالتر باشم یا هرچهمعتقد نیستم دوستان ما در گروه افرادی باشند که من از  . من اصالًداستان است

ای کار احمقانه گفت. االن یک نفری یک پزشکی در خمین، رفته یک اشتباه یک... همین که آقای نادری کنممی

. کاریش کندقضاوت می گونهکنید؟ سیستم اجتماعی اینبه پای کل پزشکان ایران. دقت می شودکرده، این نوشته می



در این جلسه بر  ، من گفتماین است از راهها نید بکنید. برای این که از این منطق بیایید بیرون، یکیاتوهم نمی

آرامش بیشتری داشتم تا ، من به شخصه هاغیره، خیلی وقتی که گفته شد که خیلی شلوغ بود و ن چیزخالف آ

سازی شود، چاپ و کند[. بنابراین اینها باید پیاده]مجری جلسه مجددا کمبود وقت را یادآوری میجلسات دیگر. 

م شناسی و رشته علوخواهید واقعا رشته انساناگر می در جلساتی که شما، دیگر دوستان و بعد هم منتشر بشود

 ها باید مرتب گذاشته شود، بحث بشود، منتشر بشود یا برود درتیپ جلسه ، از ایناجتماعی در ایران تحول پیدا کند

م و. وگرنه این که بنده برانجام بشود تریعلمیتر و های دقیقو بحث آمده پایین ر عمومی تا به تدریج هیجاناتافکا

انستند این توکنم همچین خبرهایی نیست. دیگران هم که تو گروه هستند میکنید کن فیکون میمیتو گروه فکر 

اگر االن ما دست به کار  مشکالت ساختاری هست. من معتقدم اتفاقاً ،. خب اگر نکردند، مشکلکارها را انجام دهند

 ارها کمک کنند نسل بعدی تبدیل نشونددرست کرد که این ساخت ساختارها راگروهی از  وداست بش ویم، ممکنبش

شناسان ایران، کپی برابر اصل نسل شناسان ایران، جامعه. نسل بعدی انسانام این استنسل قبلی. من تمام دغدغه به

نیم ولی دااست که می اییهزا چیهنم نسل قبلی چی بوده و نسل قبلش چی بوده. اینداد چون من مینوقبلی نش

باید ساختار...اینجا این  نید؟ برای این که این اتفاق نیفتدکنویسیم. دقت میروزی می انیم االن بنویسیم. یکتونمی

 .نیست. مشکل افراد است yخانم  xمشکل آقای 

وجود دارد آن هم ی مشخص در اینجا مجری برنامه ضمن تشکر از اساتید حاضر در سالن تصریح کرد یک مطالبه

اش دفاع کردند، به شکل یک مصوبه در ی اساتید حاضر هم از برگزاریات که همهاری این تیپ از جلساینکه برگز

ه برگزاری ی گروه بدر جلسه قول بگیرم از تمام اساتیدی که اینجا حضور دارندهم خواو من می گروه مطرح شود

-هند. با پایان این جمله دانشجویان حاضر در سالن با تشویقت بدبار رای مثب هر دو ماه یکاین جلسات حداقل 

 هایشان حمایت خود را از این پیشنهاد اعالم کردند.

سخنرانی  دانید که چقدر گرفتارم و چقدری شما میمن به شخصه با توجه به اینکه همه» افزود: دکتر فکوهیسپس 

ر ساعت کنم اگر در این دانشکده و دو همین جا هم تعهد می عتقدم هر ماه این جلسه گذاشته شودعمومی دارم، م

 «ناهار، این جلسه برگزار شود شرکت کنم. ولی در مورد سایر اعضای گروه به خودشان مربوط است.



-ی ندا منتشر خواهد شد و دانشجویان در جلسهحتما توسط نشریه همطرح شد مجری جلسه خاطر نشان کرد مطالبات

و از اساتید هم  که به چه صورت پیگیری شده کنندباشد، آنها را پیگیری میاوایل ترم بعد میی بعدی که یحتمل 

 دارند.پاسخگویی انتظار 

 رغم زمان اندک باقی مانده دانشجویان از دکتر نادری خواستند تا به اهم سواالت پاسخ دهند.در اینجا علی

ی فقط یک نکته» دوستان انجمن علمی افزودند: اًهم ضمن تشکر از دوستان و همکاران، مخصوص دکتر نادری

 4د. ببینید من االن ساعت آیکه فرمودند، بعضی وقتها واقعا پیش می حسین زادهک، البته در جواب خانم کوچ

. االن اینجا نشستم. باالخره اقتضا این هست که من اینجا توی جلسه شما باشم. کالس داشتم دانشکده مطالعات جهان

 م.آینمی و نجا باشمآگفتم حتما باید برخورد کنم میآنطور  خواستماگر می

 «گفتم.اگر به عنوان استثنا بود من نمی» اضافه کرد: لیال حسین زاده

ایستی انصاف به مقداری ب نه، ببینید، استثنا که حاال یکی دو بار پیش آمده. ببینید یک»: پاسخ دادند دکتر نادریو 

مقداری نباید خشک و اینجوری باهاش برخورد  ستاد وظیفش اینست که بیآید و این را یکخرج داد. البته بله، ا

وقع معجزه داشت در اصالح نباید ت ها و اینها مطرح کردید، ببینیدی اول. بحثی که حاال سر ساختارکرد. این نکته

گر. لذا من یم یک گام است دیریم به سمت این، یک گام هم که برداوکم شروع بکنیم برساختارها؛ اگه بتوانیم کم

اییم اینجا و که بی مان استها هم خوب است. ما هم وظیفهگریکنید و البته این مطالبهخواهشم این است که کمک 

در واقع ی دانشگاهی که درش هستیم. که ن، هم به جامعهیم. هم به شما، هم به همکارانماهبد در واقع این پاسخ را

 دوستان مطرح فرمودند. اوالً  تی درش صورت بگیرد. چندتا مورد مشخص راکه اصالحا بروداین ساختارها به سمتی 

ند کرد. در واقع زودی آقای دکتر فکوهی در جلسات گروه شرکت خواهه ب انشاهلل م که حتماًویبگ من این نکته را

 «.هم که ایشان شرکت خواهند کرددمن به شما می این قول را

دوستان در واقع شاه بیت م چون ویش رو بگیشد، من چندتاهایی که مطرح در مورد بحث»: دادامه دادن دکتر نادری

ید... نه، بیالن نیست. هدیید به عنوان بیالن ارائه میآبحث موازی کردن دروس که گفتند االن می ن بود.هاشاصحبت

ام را انجام دادم. اما ه. نه، وظیفویم من کردم و ... م بگه. نمیخوااست حل شدهو مشکلی بوده  ست کهاین واقعیتی

ا هست، اینای که دروسی که در واقع پایه و مشترک هست و برداشتنش اجباریمسئله اینست که ببینید همین مصوبه



م، اگر هم ارائه دهخوانادری من می ید به من بگویدفرهنگ عامه هم اگر کسی بیا مومی ارائه بشود. دربه صورت ع

-من می فردا آقای دکتر فکوهی به من بگوید .نقد کنید وقت شما بیایید من را ن، آگذاشتمن آن درس راش ین برام

کنم هنوز ترم ذارم. اعالم میگهمین االن براش میگذارم، ش مییهمین فردا براهم، ارائه بد ام فرهنگ عامه رهخوا

 «هم در واقع شروع نشده است.

نه خود  ن صالحیت آن درس را دارند یا خیر،هید ایشاآقای دکتر شما باید تشخیص بد»: دانشجویی از میان جمعیت

 «ن استاد.آ

ین در موردش ارا مسئله پس این »خواست تا ابتدا به بحث دکتر نفیسی پرداخته شود. نادری گفت:  مجری جلسه

 گذارم. این درس راش درس بیتا من برا االخره استاد باید بیاد طالب باشد. ببینید بجوری فکر بکنیم شاید بهتر باشد

. حتی داریم ی کلی راخواستند، ما این مصوبهم از این اساتید میخواست اگر هرکداقای دکتر ایزدی هم میاگر آ

ها رو اینجوری کنیم. گفت یم درسهخوامن قبلش به دکتر فکوهی گفتم آقا می های آقای دکتر فکوهی رادرس

چه  . شما خودتان جای منیعنی باالخره این مصوبه است. من مخالفتی ندارمانجام بدهید خواهید ید هرکاری میوبر

گویید آقای ایزدی، ایستم. ترم قبل هم شما میی کلی گذاشتیم و محکم هم روی آن میچون مصوبه؟ کار میکنید

آیا مشکل فرهنگی  دکتر ایزدی خودش نخواست، من چه کار کنم؟ بیایید یک خرده منطقی با قصه برخورد کنیم

زینه دادیم؟ سه سال بعد از چقدر وقت؟ چقدر ه »گفت:  زاده از میان جمعهادی« ید.هحل شد یا نشد؟ جواب بد

 «همین کار را خواهند کرد. ۵۹ن مشکل منتقل شد به فرهنگ عامه، باز سال اهم»فرحی مقدم گفت:  «هزینه دادیم.

ویان است و تمام تالشش را برای حل این مشکل کرده است، گفت: با تأکیر دوباره بر اینکه طرفِ دانشج نادری

فرق من و شما این است من تا دیروز آن طرف میز نشسته بودم دوست داشتم همه چیز را سریع و انقالبی پیش ببرم »

 ؛ها هستمنیست که من مقهور ساختاربه این معنی  وکنم تر درک میها را بیشختارام این سمت میز سااالن که آمده

 »هادی زاده گفت:!« که مشکل حل شد یا نشد؟ شد دیگر کنم حل کنم. مسئله این استباالخره مشکل را سعی می

استاد درس گویم فشار می شخصاً !فشار یک فرد یا دو فردفشار افراد خاصی است! آقای دکتر فشار ساختار نیست، 

گویید این را کند شما نمیکه ساختار نیست. این شخص از جای دیگری به شما نفوذ وارد می شناسی فرهنگیانسان

توانید بپیچانید، شما بپیچانید، جناب آقای می های شفاف با هم بزنیمخواهیم حرفما می ای که مشخصاًدر جلسه

 «رسیم.فکوهی بپیچاند به جایی نمیدکتر 



ها وجود دارند و یک گفتگوی آزاد و شفاف است. باالخره محدودیت ،مقصد پیچاندن که نداری»گفت:  نادری

های درستی ایم، حرفها زیاد زدهایم از این حرفاما اشکال ندارد باالخره ما هم مثل شما بوده .رویدمقداری تند می

ی نینهأی با طممقدار کغلطی هستند اما باالخره بایستی یهای ها حرفهم هستند یعنی منظور این نیست که حرف

 !ی اولروم، این نکتهنینه پیش میأحل شود، با طمخواهم مشکل ، فرق من و شما این است. میپیش رفت تربیش

سیستم معیوب است. ببینید همین  گویند واقعاًطور که آقای دکتر میاین، بحث این سیستم که معیوب است، بله

اند ببینید چه روی دانشگاه تهران راه انداختهم روبهیگویسیستمی که می همین ،و مقاله را ببینید ISIدر گرایی صورت

اش ندهد بیچاره بدهد، اگر ISIخبر است. استاد دانشگاه تهران که استخدام شده در پنج سال اول، حتما مجبور است 

ه در دانشگاه تهران این شود ککنند. همین میکنند فالن میاش را قطع میکنند، نان زن و بچهکنند، اخراجش میمی

اند تصمیم نشستهافراد غیر علوم انسانی  آید یکمیآیند، همین سیستم دریشود از توی آن هم همین اساتید درممی

ها را اضافه کردند ها و پزشکگیرند برای علوم انسانی. از ابتدا هم همین بوده تا به االن. یعنی در واقع اول فنیمی

شود همین، دهد، استاد میا. بروید ببینید چه خبر است، دامپزشک برای علوم انسانی نظر میهاخیرا هم دامپزشک

شود اصالحش کرد؟ من شود همین. بله این را باید اصالح کرد اما انقالبی میشود همین، سیستم میدانشجو می

 شود.معتقدم نمی

خدایی در ببینید یک بنده »اشاره کرد و گفت:  در ادامه به پرسش اصلی دانشجویان یعنی جذب دکتر نفیسی نادری

ایشان آمده دوست داشته بیاید در ایران . کنممیخوانده، صورت مسئله را مطرح شناسی میخارج از کشور انسان

ناصر فکوهی( دکتر یک ایمیل به ایشان ) آمده،ن)دکتر فکوهی( سایت ایشا ،شناسیفعالیت کند، سرچ کرده انسان

خواهم بیایم ملحق در آمریکا تخصصم این است و فالن، می ،کنمشناسی میکار انسان ،فالنی هستم زده و گفته من

چرا با دکتر فکوهی ». بعد یکی دیگر آمده گفته اورات را هم بیفکوهی( هم گفته خب بیا رزومه دکترشوم. ایشان )

رود برای طرف این است. و بعد هم می های برخی از جذبته قصه« د؟ نه این البد مشکلی دارمکاتبه کرده است

شود. تالش ما هم این بوده که جذب بشود، همین اعضای گروه که ایحال جذب نمی و االشود میمشکالتی درست 

 دکتر عربستانی موافق جذب هستند. گرفته تا هیرجا هستند از دکتر وداداین

 «خواهیم.ما جواب می گروه مخالف است آقای دکتر؟ در چه کسی»پرسید:  جعفرسبا حاج



کنم، کاری ندارم در فرآیند جذب من عرض می؛هست در گروههایی الفتمخ به هر حالحاال »: ادامه داد نادری

گروه به چه شکل است. فرآیند جذب گروه تا به حال این جور بوده است. هیچ اطالعی به اعضای گروه داده 

شد که در واقع این گروه دو تخصص نیاز دارد و تخصصی نیاز دارید، از یک جایی گفته می شده است شما چهنمی

آمدند و این دو سه نفر شده دو سه نفر مشخص میرفت و به قول معروف یک جوری البی میدر واقع در فرآیند می

فتاده، حتی من دارم در نی ی من هنوز جذبی اتفاقدر دورهپیوستند. شدند و میشدند فالن میمشخص مصاحبه می

کنم ساختار به سی هست که من مقاومت مین در حال حاضر کخورم. همین االهای قبلی را میواقع چوب اعالم نیاز

 «تو مجبور هستی که این را بپذیری.آورد و شدت فشار می

اطالعات دقیق امتناع ورزید و تر دانشجویان از موانع جذبِ دکتر نفیسی، از دادن نادری در مقابل سواالتِ دقیق

کنیم درس برایش بگذاریم یک حاال آن خانم جای دیگری در حال جذب است ما هم داریم تالش می»گفت: 

شود. یک مقداری به من فرصت ام. با صبر مشکالت حل میاند گفتهمقداری صبر، به همین دوستانی که جلو نشسته

ی ها من به همهدانید. بارشما که می ،این طور نیست که من مقابل شما باشم. بریمبدهید دیگر. داریم کار را جلو می

ماند. من این پیشنهاد ها هم میی بحثام. بقیهخیلی از این نظراتم را خورده نام و چیز پنهانی نیست. چوم گفتهشما ه

کنم که در واقع این جلسات حتی ماهانه شود. من از همان اول که آقای دکتر فکوهی را به شدت ازش استقبال می

در گروه  جا. اصالًاین خواهیم فالن روز بیاییمآمدم گفتم مرتب یک پریود مشخصی را بگذاریم که ما بدانیم که می

آید دیگر، مثل همین جلسه. من هم که خواهد تصویبش کنیم، هر کس خواست بیاید هر کس خواست نمیهم نمی

نی کردینیتور. این در ای نداریم، مدیر گروه یعاتوریته. ی اداری شودبیایید و بخشنامه توانم دستور بدهم حتماًنمی

کنم که کنم و خوشحال هستم و تشکر مین هم هست، من به شدت استقبال میست که مورد استقبال مواقع چیزی

 رود.فکری پیش میشود و با هممیمشکالت شناسایی  ازکنید. باالخره یک بخشی این نظرات را منتقل می

 به دلیل »های جلسه تأکید و آن را شرط حضورش در جلسات آتی اعالم کرد:سازی دقیقِ صحبتفکوهی بر پیاده

که کنید؟ چون اینزند مسئولیت زدن یا نزدنش را باید به عهده بگیرد، دقت میزند یا نمیکه هر کسی حرفی میاین

جا االن چند نفر هستند؟ بیست نفر، سی نفر ولی وقتی منتشر شود و روی سیستم جا جمع شویم و اینما بیاییم این

خوانند نسبت به خوانند، علوم اجتماعی میارند این رشته را میالکترونیک منتشر شود کل کسانی که االن در ایران د

گویم شرکت در گروه زنم، به همین جهت است که میی خصوصی حرف نمیمن در حوزه .شوندمسائل واقف می



ها خصوصی باقی بماند ای ندارد. به عنوان یک کار اداری الزم است خیلی از چیزفایده باشد،تا زمانی که خصوصی 

گذارید یک هر جلسه که می باید با حضور همه انجام بگیرد. به نظر من مثالً علمی است اتفاقاً ی وقتی بحث بحثول

هر کس نظرش را روشن و دقیق  «نام این رشته چه باید باشد؟» :ی آیندهجلسه مثالًموضوع مشخص داشته باشد. 

 بر این اساس این توزیع شود.  و بدهد و ثبت شود

ب دکتر نفیسی قول یا ذی درخواست جهای فکوهی، یکی از دانشجویان از نادری درمورد نامهتبعد از صحب

گویم می ،بعد اگر نتوانستم .مقداری صبر کنید جلوتر برود کبسیار خب، حاال ی »: گفت نادریای خواست، وعده

اینکه ، ثبت بشوداین جلسه وقتی »: گفت نتوانستم. یک خرده شما فرصت بدهید. فکوهیبه این دالیل ها من بچه

ی خانم نفیسی، درسته؟ و به گروه تحویل داده شده درباره ۲۱ای نوشته شده نامه اندنفر آن را امضا کرده صدوبیست

نه که تازه  -یم در کشورمان دارما شود. مشکلی که االن آورده میی شما براین خودش ثبت است یعنی خواسته

گوید از در یک چیز می هر کساین است که  -زمان قاجار هم همین طور بوده است شروع شده باشد، این از

 «!ی مشاعی هستندها طرفدار فلسفهی ایرانیگوید. بیخود نیست که همهرود بیرون چیز دیگری میمی

ن ببینید م. ی من هنوز صورت نگرفته استها بگویم. جذبی در دورهی جذبیک نکته در رابطه»گفت:  نادری

ها توسط خواهیم کار را پیش ببریم. الویتخواهم بزنم چون به قول معروف ما میتوانم و نمیها را نمیخیلی حرف

کنم که این جوری با این تخصص یکی را کرده که من حال میشده و این یک نفر اعالم مییک نفر مشخص می

ی من اگر جذبی بخواهد صورت بگیرد در دورهدهم در شد. ولی من قول میشد تمام میچیز بکنم و گرفته می

ها این در واقع افراد ها واقعا شناسایی شود و با توجه به نیازکه نظر جمع گرفته شود نیازمنطق جدید به معنای این

های بعدی مثل ست و صالحیتی اول صالحیت علمیارند در درجهجذب شوند، افرادی که صالحیت را هر نظر د

در ادامه  ها به قول معروف لحاظ شود. کالس را اداره کند، پرستیژ استادی داشته باشد و امثالهم. این که بتوانداین

سپس  .دهدتوضیحاتی می -بود ایجاد کرده رای دانشجویان شبهاتیکه ب-واحدِ کاربردکامپیورتر دررابطه با عربستانی

جلسه با تشکر مختصرِ  شان، به دلیل پایان وقتِ استفاده از سالن،رغم ناقص ماندن بحث اساتید و پاسخگوییعلی
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