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 -1به تازگی یک بار دیگر بحث کهنه و تکراری «مردم شناسی بهتر است یا انسان شناسی!» توسط
برخی ازهمکاران برای چند دهمین بار مطرح شده و این بار با استناد به درج یک آگهی در یک
روزنامهی اوایل دهه  05و صورتجلسههای مربوط به انجمن اصطالحات علوم اجتماعی که در
سال  1431با حضور برخی از اساتید برجسته دانشکده علوماجتماعی ازجمله محمود روحاالمینی،
نادر افشارنادری ،مهدی ثریا و جامعهشناسانی چون غالمحسین صدیقی ،باقر ساروخانی،
عبدالحسین نیکگَهر ،غالمعباس توسلی ،فیروز توفیق ،مهدی امانی و  ...برگزار شده است .در این
جلسات اصطالحات مربوط به واژه ) )anthropologyو مشتقاتاش مورد بحث قرارمیگیرد و
پیشنهاداتی ازطرف بعضی از اساتید از جمله مهدی ثریا و فرنگیس اردالن برای معادلسازی این
اصطالحات در زبان فارسی پیشنهاد و به بحث گذاشته میشود و در نهایت پس از بررسی اسناد و
پیشنهاد کلمات «انسان،آدم ،بشر» ،بجای ) ،)anthroposتنها چند اصطالح از مشتقات این رشته که
تعدادشان به انگشتان دست هم به زحمت میرسد و تعدادی اصطالح در حوزه خویشاوندی
وچند واژه دیگر معادل سازی و به تصویب میرسند .برحسب صورتجلسهها برخی از واژهها و
اصطالحاتی که درارتباط با رشته مردم شناسی به تصویب رسیدهاند به شرح زیر است:
بشر(  ،)homoبشریت ( ،)humanityبشرنما ( ،)hominideانسان شناسی جسمانی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( ،)physical anthropologyانسانشناسی فرهنگی ( ،(cultural anthropologyسیاسی،
اقتصادی و مردمشناسی معادل اتنولوژی و تعدادی هم اصطالحات مربوط به نظام خویشاونی از
جمله اصطالحاتی هستند که در این جلسات معادلسازی و به تصویب رسیدهاند .بقیه مشتقات این
رشته مثل روستایی ،عشایری ،شهری ،هنر ،دین ،زبان ،نظریهها ،موسیقی و بسیاری دیگر بالتکلیف
رها شدهاند! بگذریم که مردم شناسی به عنوان معادل اتنولوژی نیز یک اشتباه فاحش است ،زیرا
اتنوس به معنی قوم است و نه مردم و این دو واژه مخصوصا درعلوم اجتماعی دو معنی کامال
متفاوت دارند! در این یادداشت قصد ورود به بحث مفصل درست یا غلط بودن این معادلسازیها
را نداریم ،چرا که بارها در فرصتهای مختلف به این موضوع به طور کامل و مفصل پرداخته شده
است و تکرار آن ضرورتی ندارد.

1

قابل ذکر است که تصویب اصطالح انسان شناسی به تنهایی ،به عنوان معـادل آنتروپولـوژی در
هیچ یک از مصوبات مشاهده نمیشود!! (صورتجلسهها موجوداند) .البتـه ایـن کـار ایـن حرسـن را
داشت که باالخره یکبار برای همیشه این موضوع روشن شد کـه ایـن انجمـن هیهگـاه اصـطالح
انسان شناسی را به عنوان معادل آنتروپولوژی نپذیرفته و فقط برخی از مشتقات آنرا پذیرفتـه اسـت
که به آنها اشاره کردیم.
اینکه کسانی بعد ازمدتها که نظرات مختلف توسط «صاحب نظران» درباره این اصـطالح هـم
گفته شده وهم نوشته شده و خود از نتیجه آن باخبرند را دوباره مطرح میکنند ،واقعا جـای سـاوال
ندارد؟ کسانی که با طرح ساوال «مردم شناسی بهتر است یا انسان شناسی؟» که آنقدر تکراری شده،
که در دورهمیهای دانشجویی هم به اسباب تمسخر و خنده تبدیل شده است! واقعا چه هـدفی را
دنبال میکنند؟ ظریفی به طنزمیگفت اگر با همین فَرمان جلو بـرویم روزی مـیرسـد کـه درقالـب
موضوع انشاء دانشآموزان دبستانی هم مشاهده شود!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1مردم شناسی مظلوم واقع شده است» خبر گزاری ایسنا 1411
«فراز و نشیب تالیف آثار تخصصی انسان شناسی» فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی 1410 ،ش 15
مقدمه کتاب «مبانی نظری مردم شناسی» انتشارات خجسته  .تهران1411 .
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آیا بهتر نبود به جای این جار و جنجالهای بی فایده به مشکالت موجود این رشـته کـه بیشـتر
محتوایی و آموزشی هستند ،فکر میکردیم و راه حل پیشنهاد میدادیم ؟ قصد اگر پررکـردن ویتـرین
خالی درکان دو نبش «انسان شناسی و »...با این گونه موضوعات نخ نما شده اسـت کـه بعضـی بـاز
کرده اند تا به جایی و یا  ...برسند ،بدانند که ایـن راه بـن بسـت اسـت ! چـرا بـا طـرح ایـن گونـه
ساواالت در وضعیت فعلی از ورود به بحثهای بنیادین و کاربردی ایـن رشـته طفـره مـیرویـم و
صورت مساله را پاک میکنیم؟! چرا به جای پاسخ گویی به سؤاالت اساسی مربوط بـه ایـن رشـته
دانشجویان را با بحثهای انحرافی این چنینی سرگرم میکنیم و آدرس غلـط مـیدهـیم؟ آیـا بهتـر
نیست از انجام تحقیقات شبه «مقاطعهکارانه» که تنها کاربردش پرر کردن کشوی میـز کارفرمـا بـرای
روز مباداست دست بـرداریم؟ یـا از تشـکیل سـخنرانیهـا و برپـایی سـمینارهای عمـدتاا نمایشـی
پیدرپی ،یک روزه و یا نصف روزه با سه چهار سخنران «همیشه در صحنه!» و متخصـ

در همـه

امور که با هدف باال بردن آمار و کسب امتیاز برگزار مـیشـود خـودداری کنـیم ،و پـا در راه یـک
مردمشناس که به رشتهاش اعتقاد دارد و برای حفظ حرمت و ارزشهای بیبدیل آن بیوقفه تالش
میکند بگذاریم ،تا قدمی در راه پیشرفت و اعتالی این رشته مهم برداشته باشیم؟ اسـتفاده از کلمـه
مردم به جای انسان برخالف نظر برخی ،نه ضربهای به این رشته میزند و نه زیانی برای این رشـته
داشته است .بیشترین ضربه و زیـان زمـانی بـه ایـن رشـته وارد مـیشـود کـه تـدریس درسهـای
تخصصی آن به افراد غیرمتخص

سپرده میشود و صدای کسی در نمـیآیـد! آن چـه بـرای ایـن

رشته زیان آوراست قبل از هر چیز استداللهای ضعیف و بی پایـه و اسـاس بعضـی از افـراد غیـر
متخص

است که درباره این رشته و نام آن اظهار نظر میکنند! مگر یادمان رفته که تنها یـک نامـه

کارشناسی نشده که چند سال پیش ازطرف یکی ازمدیران سابق در دفاع از اصطالح انسان شناسـی
به وزارت علوم ارسال شد،بدلیل ضعیف بودن دالیل و استداللهای بی پایه و اساس ،نه تنها باعـث
تمسخر و تحقیر رشته شد بلکه به تائید و تصویب اصطالح مردم شناسی نیز منجر گردید! ضـربه و
زیان زمانی به این رشته وارد میشود که دانشگاههـای پررشـماری در سراسـر کشـور بـدون داشـتن
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هیات علمی متخص

مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترای مردم شناسی صادر مـی کننـد ویـا

استادان غیراستاندار و غیرمتخص

 ،راهنما و یا داور پایـان نامـههـای دکتـری مـیشـوند و کسـی

اعتراض نمیکند.
به راستی استناد کردن به یک صورت جلسه  05سال پیش واصراربه پذیرفتن بی چـون چـرای
مصوبات دست و پا شکسته آن ،برای ورود بـه یـک بحـث قـدیمی بـی انتهـا ،آیـا مـیتوانـد کـار
خردمندانهای تلقی شود؟! اگربه قدمت وسابقه است که مصوبات ازآن قدیمیترهم داریم کـه مـردم
شناسی را مترادف با آنتروپولوژی دانستهاند .مثال در سال  1411که بنگاه مردم شناسی و موزه مـردم
شناسی تاسیس میشود ،در جلسه افتتاحیه ،مرحـوم فروغـی (ذکـاء الملـک) سـخنرانی مـیکنـد و
میگوید «مردم شناسی به شرحی که بیان کردیم از علوم تازه اسـت و هنـوز راه درازی دارد تـا بـه
کمال نزدیک شود و طبیعی است که کمال علم مردم شناسی ،از این راه دست میدهـد کـه در هـر
کشور و میان هر قوم مردم شناسی خصوصی آن کشور و آن قوم تنظیم شود و »....یا فقـط در یـک
صفحه ازکتاب مبانی مرحوم روح االمینی پدرمردم شناسی علمی ایران ،تنهـا هفـده بـار ازاصـطالح
مردم شناسـی اسـتفاده شـده اسـت (صـفحه  .1)11الزم بـه یـاد آوریسـت کـه ایـن کتـاب هنـوز
پرفروشترین کتاب مبانی است که در دانشگاههای سراسـر کشـور تـدریس مـیشـود و همهنـین
محمود روح االمینی از جمله کسانی بود که در همان جلسات مورد اشـاره حضـور داشـته و علـت
اینکه در نوشتههایش تا انجا که توانسته از اصطالح انسان شناسی دوری کـرده و فقـط در مـواردی
که به بحثهای مرتبط به «انسان شناسی جسمانی» میرسد از اصطالح انسان شناسی استفاده کـرده
است؟! و یا کتاب دکتر حشمتاله طبیبی که مربوط به سال  (1411چ  1)1با عنـوان «مبـانی جامعـه
شناسی و مردم شناسی» است و نه انسان شناسی! و درانتشارات دانشگاه تهران بـه چـار رسـیده و
بایستی به چار دهم هم رسیده باشد! پس به نظر میرسد که اختالف نظر برسـر ایـن اصـطالح از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1محمود روح االمینی ( « )1411مبانی انسان شناسی،گرد شهر با چراغ» انتشارات عطار .تهران
 .1حشمت اله طبیبی (« )1411مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایالت و عشایر» .انتشارات دانشگاه تهران.
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ابتدا وجود داشته و مساله جدیدی نیست ،که اگر قرار بود مصوبه مـورد اشـاره دردانشـکده علـوم
اجتماعی توسط همه پذیرفته شده باشـد،االن شـاهد ایـن مناقشـات نبـودیم! یـا در وزارت میـرا
فرهنگی و ...همهنان از ابتدا تا امروز ازاصطالح مردم شناسی استفاده میشود و به همـین دلیـل مـا
«پژوهشکده مردم شناسی» داریم و نه «پژوهشکده انسان شناسی»! و قبل از انقـالب هـم در وزارت
فرهنگ و هنر سابق مجموعهای تحت عنوان «مرکز مردم شناسی ایران» وجـود داشـت کـه در راس
آن محمود خلیقی بود و در زیر مجموعـه اش مـردم شناسـان نـام آشـنایی چـون علـی بلوکباشـی،
هوشنگ پورکریم ،محمد میرشکرایی ،کاظم سادات اشـکوری ،بـاجالن فرخـی ،مصـطفی صـدیق،
هدایتاله زرنانی ،محمد شریف کمالی ،محمد اسدیان خرم آبادی ،اصـرر کریمـی ،پرویـز اذکـایی،
جابرعناصری ،اصررعسگری خانقاه ،محسن میهن دوست ،جعفر قنواتی و بسیاری دیگرکـه همگـی
صاحب تالیفات بیشماری هستند ،همگی مردم شناسی را از انسان شناسی ارجح دانسـته و غالبـا در
مقابل « »physical anthropologyاز اصطالح انسان شناسی جسمانی استفاده کردهاند .پس میبینـیم
که این بحث واین مناقشه چیزی نیست که با فتوای یک نفر یک شبه ترییرکند.
 -1اصطالح انسان شناسی ،اصطالحی است که بیشـتر درادبیـات حـوزههـای علمیـه مـورد
استفاده داشته و دارد .این اصـطالح بـا ورود برخـی از روحـانیون سرشـناس بـه عنـوان اسـتاد در
دانشکدههای الهیات ،ادبیات ،حقوق و  ...درهمان اواخر دهه چهـل و اوایـل دهـه پنجـاه بـه طـور
جدیتری به ادبیات دانشگاهی وارد میشود و شاید هم برای جلوگیری از خلـط شـدن مباحـث و
دیدگاههاست که عدهای استفاده از اصطالح مردم شناسی را به انسان شناسی ترجیح میدهند .البتـه
تمایل به استفاده از واژه انسان بجای مردم در بین افرادی که تفکـرات اممننیسـتی نسـبت بـه مفهـوم
انسان را دنبال میکند و نّه مفهوم فرهنگی که از انسان میشناسیم تا حدودی شایع تـر اسـت .البتـه
نباید فراموش کنیم که واژه «انسان» ریشه در زبانهای سامی دارد ،در حالیکه واژه «مردم» ریشـه در
زبانهای هند و ایرانی دارد که یکی از شاخههای هند و اروپائیست و فارسی نـاب و شناسـنامه دار
است .در حال حاضرهم کسانی که دانسته و یا ندانسته سنگ جایگزین کردن نام انسان شناسـی بـر
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مردم شناسی را به سینه میزنند شاید نمیدانند عقبه این مساله چه بوده است و شاید هم به همـین
دلیل است که عدهای زیرباراین ترییر نام نرفتهاند .حتی علـی بلوکباشـی کـه یکـی از چهـرهی نـام
آشنای مردم شناسی است در مقدمه کتاب تاریخ انسان شناسی (1)1411به صراحت میگوید کـه او
هم اصطالح مردم شناسی را مناسب میداند .و یا استاد جواد صفی نژاد که یکی از سرشـناستـرین
و پررکارترین مردم شناسان کشور بشمار میرود ،با سابقه قریب به هفتاد سـال کارپژوهشـی وبرنـده
دهها جایزه علمی -پژوهشی که بعضی از آن هـا بهتـرین کتـاب سـال و یـا بهتـرین پـژوهش سـال
وجوایز بسیاری ازاین دست بوده است ،در هیچ یک از نوشتههـایش از اصـطالح «انسـان شناسـی»
استفاده نکرده است ! گذشته ازاین در این بحث ظرافتهایی وجود دارد که نمیشود بـه سـادگی از
کنارآن گذشت .مثال چگونه میشود به «مردم دنیا و یا مردم ایران گفت انسان دنیا و یا انسان ایـران!
و یا بجای مردم نگاری گفت انسان نگاری و نمونههای پرر شماردیگری از این دست  »...تا به تـوان
مفهوم مورد نظر را به درستی بیان کرد؟ و شاید هم بدلیل همین ظرافتها و پیهیدگیهـا بـوده کـه
انجمن فوق الذکر نتوانسته به جای آنتروپس معادل انسان را برگزیند وبـه یـک جمـعبنـدی نهـایی
برسد و در نهایت به استفاده ازهـردو واژه «مـردم و انسـان» برحسـب موضـوع و مـورد بـه توافـق
رسیدهاند ،که زیاد هم غیرمنطقی به نظر نمیرسد و شاید نوشتههای مردم شناسـان آن زمـان دلیلـی
بر این مدعا باشد که به برخی از آنها اشاره کردیم.
 -4بحث تبادل نظردرباره این موضوع بعلت مهم و دقیق بودن نیاز بـه شـرایط خـاا دارد:
اول فضایی آرام و خارج از تنش که متاسفانه درحال حاضر این فضـا وجـود نـدارد .ایـن دوسـتان
بدانند که با استفاده از فنون شناخته شـدهی مرلطـه و سفسـطه درایـن بحـث ظریـف و تخصصـی
کارشان به جایی نمیرسد و فقط وقـت تلـف کـردهانـد .متاسـفانه طـرفین مباحثـه هریـک بـدون
درنظرگرفتن ضوابط علمی که شرط اول اش فروتنی و احترام گذاشتن به نظرات مخالف است ،هر
یک میخواهندهرطورکه شده حرف خود را به کرسی بنشانند! بـدون شـک در چنـین فضـایی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1توماس هیلد اریکسن ،فین سپورت نیلسن (« )1411تاریخ انسان شناسی از آغاز تا امروز» تهران .نشر گل آذین
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بیشتر فضای مخاصمه است تا تفاهم و همدلی ،هیهوقت نتیجه مطلوب بدست نمیآید و همهنـان
ما شاهد این مجادلههای لفظی و خسته کننده خواهیم بود .بنـابراین ابتـدا الزم اسـت شـرایط یـک
بحث علمی با سعه صدر طرفین مناظره ایجاد شود ،سپس هر طرف مستندات و استداللهای خـود
را بیان کند تا بشود به یک جمع بندی رسید .تازه اگرهم نرسـیم هـیچ اشـکالی نـدارد ،هرصـاحب
نظری حق دارد از نظرخودش پیروی کند وهرجا الزم بـود آن را چـه بـه صـورت شـفاهی و چـه
مکتوب ایراد نماید .الزم به ذکر است که هیچ مصوبه ای ابدی نبوده و نیست و هرلحظه مـیتوانـد
درصورت لزوم ترییر کند و چیز جدیدی جایگزین آن شود .مصوبه  05سال پیش کـه اخیـرا بـرای
چندمین بار یک بار دیگر موضوع بحث قرار گرفته ،هم مثل بسیاری از مصوبات دیگرمیتوانـد هـر
وقت الزم بود ترییر کند ،خصوصا آنکه از همان اول هم مورد اعتراض بوده و عـدهای زیـر بـارش
نرفتهاند و حتی درخود دانشگاه تهران هم به طوری که مالحظه شد پذیرش عمومی نداشته و مورد
استفاده همه قرار نگرفته است.
نکته آخر اینکه الزم است کسانی که میخواهند وارد این بحث شوند حتماا تحصیل کرده این
رشته باشند .متاسفانه در بعضی از موارد دیده شده کسانی به خود اجازه ورود به این بحث را
میدهند که دو واحد «مبانی مردم شناسی به زبان ساده!» را هم پاس نکردهاند! و فقط با نشان دادن
حاالت مختلف انگشتانشان قادرند نظری را تائید یا تکذیب کنند و نّه بیشتر! بدیهی است
مصوبات فرهنگستان هم تا زمانیکه از نظر مردم شناسان واجد شرایط و خِبره به شرحی که اشاره
شد استفاده نشود ،فاقد هرگونه اعتبار خواهد بود.
«پایان»

