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 1آشفتگی یا تحقیر:مردم شناسی در گذار
 2فر الدین رفیعجالل 

دولتی بدون داشتن هیات علمی چند سالی است که تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیر 

متخصص به اندازه کافی، اقدام به تاسیس رشته مردم شناسی در همه مقاطع مختلف تحصیلی 

دانشگاهی کرده اند! این اتفاق ناگوار و تعجب بر انگیز باعث گردیده تا این شاخه بسیار مهم و 

پر تعداد نه تنها از آمد و کاربردی علوم اجتماعی به علت تولید فارغ التحصیالن نا کار 

اش کاسته شود بلکه در اذهان عمومی به یک رشته جانبی تبدیل گردد، در نتیجه  اهمیت

دانشجویانی که برای تحصیل در این رشته پذیرفته می شوند در مقایسه با دانشجویان شاخه های 

 دیگر علوم اجتماعی از انگیزه کمتری بر خوردارند. 

شناسی در  حذف گرایش مردمه ب 60در دهة  ها دانشگاهگی در تغییر و تحوالت انقالب فرهن

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انجامید، پس از تالش استادان در دانشگاه تهران باالخره 

( و سپس در مقطع 1367شناسی ابتدا در مقطع کارشناسی ارشد )مجوز بازگشایی رشته  مردم

 ب رسید. تصوی به( 1392و دکترا )( 1375کارشناسی )

دوبارة این رشته، توسعة علوم اجتماعی در کشور شتاب بیشتری پیدا کرد. از این  سیتأسبا 

خود گرفت و ما شاهد افزایش تدریجی  وبوی جدیدی به زمان کار تألیف، ترجمه و تحقیق رنگ

، 70انتشارات در این حوزه از علوم اجتماعی بوده و هستیم. با حیات دوبارة این رشته در دهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز پس از انجام تغييرات و اين شماره ني کتاب علوم اجتماعی به چاپ رسيده و درنقد اين مطلب قبالً در فصلنامه  1

 رسد.  روزرسانی مجدداً به چاپ می به

 «شناسی نامه انسان»سردبير   2
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ی متعددی در سراسر ها دانشگاهها نیز رو به افزایش گذاشت و جذب هیئت علمی در دانشگاه

ی غیردولتی در ها دانشگاهو پربار را آغاز کردند.  مؤثری از هر نظر  کشور کار بازگشایی این رشته

ی دولتی پیشی گرفتند و در بسیاری از شهرها حتی شهرهای ها دانشگاهخصوص از  این

تخصصی  کامالًکه این رشته یک رشتة  شد؛ غافل از این سیتأسشناسی  ه، رشتة مردمدورافتاد

برد آن نیاز به متخصصین واجد شرایط است. در بسیاری از دانشگاه ها بدون  است و برای پیش

شد و هنوز هم برای  سیتأسداشتن حتی یک متخصص، این رشته در مقطع کارشناسی ارشد 

شود و در مواردی اگر این امکان وجود  یمعو و پروازی استفاده تدریس دروس از استادان مد

. گاهی یک و یا دو کنند یمشناسی و ...( استفاده  جامعه عمدتاًی دیگر )ها رشتهنداشت از استادان 

و اغلب   روند یم واحدهابار به این  ای یک ای یا دوهفته ی دیگر هفتهشهرهااستاد از تهران و یا 

را با هر موضوعی بدون در نظر گرفتن تخصص یک  ها نامه ریس و پایاندروس تخصصی را  تد

 !  کنند یمتنه راهنمایی 

نفر عضو  15باره حدود  در دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یک 60اواخر دهة  در

شناسی دانشگاه تربیت  ارشد جامعه التحصیل مقطع کارشناسی هیئت علمی جدید که همگی فارغ

با بورس شگاه تهران بودند جایابی شدند. اکثر این استادان جدید پس از استخدام مدرس و دان

ی انگلیس، فرانسه و آمریکا برای کسب دکترا اعزام شدند و چند نفری ها دانشگاهبه  رانیدولت ا

رفته تعداد قابل  شناسی گرفتند. در همین راستا رفته هم در همین کشور خودمان دکترای جامعه

درگروه  70ستادان باسابقه هم بازنشسته شدند؛ اما بیشترین بازنشستگی در نیمة دهة توجهی از ا

االمینی، جواد  اله طبیبی، محمود روح در مرحلة اول چهار عضو )حشمت .شناسی اتفاق افتاد مردم

عضو آن بازنشسته شدند. برای رفع این کمبود، رئیس  9زاده( از  نژاد و محمدعلی یوسفی صفی

اله  شناسی )حشمت مدیرگروه مردم شدن آزاد ارمکی( پس از بازنشسته ده )تقیوقت دانشک

پور(  شناسی بود )محمدجواد ناطق طبیبی( با انتصاب مدیر گروه جدید که از اعضای گروه جامعه

پنج عضو جدید که در آن زمان سه نفرشان دانشجوی  دکترا ی جامعه شناسی بودند را 

بار از  ( که این1378پس از مدتی و با انتخاب مدیر گروه جدید)  جایگزین این بازنشستگان کرد.

که با  هایی  ماندگار شد و بقیه به گروه ها آنبین اعضای خود گروه انتخاب شده بود تنها یکی از 
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شناسی  مکان داده شدند. موج دوم بازنشستگی استادان گروه مردم هماهنگ بود نقل تخصصشان

( در این مقطع نیز 1386( و اصغر عسگری خانقاه )1383الثی )آغاز شد. محسن ث 80در دهة 

 نائلگروه از ده عضو به افتخار بازنشستگی  مؤثرترتیب شش عضو  بازنشسته شدند. بدین

را هم تجربه نکرده بود که بازنشسته شد!  اش یزندگگردیدند! محسن ثالثی هنوز شصتمین بهار 

شناسی و  ة جامعهحوزرا در  ها کتابین ثالثی از جمله مترجمین پرکاریست که بیشتر

گفت یکی از معدود افرادی که مانع  توان یمجرئت  است. به شناسی به فارسی برگردانده مردم

رفت علوم اجتماعی در ایران بعد از انقالب فرهنگی شد محسن ثالثی بود. اما تنها  افول و پس

گهر هم  و همچنین عبدالحسین نیک ی مرحوم منوچهر صبوری کاشانی نژادها ترجمهثالثی نبود، 

شناسی داشتند که متأسفانه  خصوص جامعه نقش مهمی در اعتالی رشتة علوم اجتماعی، به

در سنی که هنوز  ها آننکرد و هر سة  ها آنزمان هیچ تالشی برای ارتقاء و حفظ  دانشگاه آن

 باشند بازنشسته شدند! مؤثر توانستند یم

جلد آن ترجمه و دو  38است که جلد کتاب منتشر شده 40به  از ثالثی تاکنون حدود نزدیک

ی درسی مورد استفاده قرار ها کتابعنوان  ی او در دانشگاه بهها کتاباست. اکثر  فیتألجلد آن 

جلد از آن  15که  تر این . جالباند هبار تجدید چاپ شد بالغ بر بیست ها آنو بعضی از  رندیگ یم

ی کالسیک از ها کتابترجمة  ها آنمنتشرشده، که اکثر  اش یبازنشستگجلد در دورة  40

استبداد »به  توان یم ها کتابشناسی دنیاست. ازجملة این  شناسی و مردم نویسندگان مشهور جامعه
(، 1394)چارلز لیندوم،  «فرهنگ و هویت»(، 1393)کارل آوگونت ویتفوگل،  «شرقی

 «جهان ایرانی و ایران جهانی»کتاب  .اره کرداش ( و...1386)کنراد فیلیپ کتاک،  «شناسی انسان»
است و همچنین کتاب بسیار مهم  تازگی به چاپ هشتم رسیده ( که از تألیفات اوست و به1383)

گی ترجمه آن به پایان رسیده و  شناس شهیر کلیفورد گیرتز که به تازه اثر مردم «ها فرهنگتفسیر » 

برای اعتالی رشتة علوم اجتماعی در ایران بزودی به چاپ خواهد رسید، نتیجة زحمات او 

اش در ادبیات علوم  خالی  است. اما در این میان محسن ثالثی کتابی را ترجمه کرد که جای

( مبحثی 1394) «نظریة فرهنگی». شد یماحساس  اًیقوشناسی  خصوص مردم اجتماعی ایران، به

شده به فارسی مطرح شده  دانی موجود برگرها کتابوگریخته در بعضی از  صورت جسته که به
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بود ولی هرگز کتابی که فقط به این موضوع که از مباحث کلیدی علوم اجتماعی است، پرداخته 

شناسی که به فارسی  ی کالسیک رشتة مردمها کتابوجود، هنوز تعداد  باشد نداشتیم. با این

شناس شهیر  ر مردمدر آثا توان یمبسیار اندک است. بیشترین کمبود را  اند شدهبرگردانده 

شده از این متفکر  ( احساس کرد. تعداد آثار ترجمه1906ـ  2010فرانسوی کلود لوی استروس )

نشدة دیگر این  اثر ترجمه ها  ده؛ رسد یمزحمت به تعداد انگشتان دست  قرن بیستم، به

و آن شناسی، ساختار خویشاوندی، نظریة ساختارگرایی که خود ا شناس، در حوزة اسطوره مردم

شناس بزرگ دیگر،  . یا از مردماند نشدهاست و... هنوز به فارسی برگردانده  گذاری کرده را بنیان

فارسی ترجمه شده و آثار   به«  شناسی هنر مردم»( تنها یک اثر 1858ـ  1942فرانتس بواس )

بزرگ غول »را  دیگر این دانشمند بزرگ و بنیان گذار مردم شناسی امریکا که لوی استروس او

گذار  ! از مارسل موس، بنیاناند نشدهاست، هنوز به فارسی برگردانده  نامیده« 19شناسی قرن  مردم

ترجمه و به انتشار رسید.  «پیشکش»نام  تازگی تنها یک اثر به شناسی مدرن فرانسوی هم به مردم

( تنها 1854ـ  1941از جیمز فریزر ) مثالًی بزرگ دیگر هم وضع بهتری ندارند. ها کیکالس

آثار بسیار  است. شدة آن به فارسی ترجمه شده هم نسخة تلخیص ( آن1890) «شاخة زرین»کتاب 

( و... هنوز در نوبت انتظار 1910) «همسری توتمیسم و برون»(، 1887) «توتمیسم»مهم دیگر او: 

و  نیتر مهم( که از جمله 1884ـ  1942یسالو مالینوفسکی )نبرای ترجمه هستند. همچنین از برا

)غریزه  است  تنها دو اثر به فارسی ترجمه شده رود یمشمار  شناسان جهان به مردم نیتر جذاب

دریا »اثر او یعنی  نیتر مهمهنوز  .جنسی و سرکوب آن در جوامع ابتدایی و جادو، علم و دین(

انده شده به فارسی برگرد ی دنیا ترجمهها زبان( که به اکثر 1922) «نوردان غرب اقیانوس آرام

خالف و »(، 1913) «خانواده میان بومیان استرالیا»است! و یا آثار بسیار معروف دیگرش:  نشده

پویایی و »( و باالخره آخرین اثرش، 1944)  «آزادی و تمدن»( ، 1926) «عرف در جامعه ابتدایی
( که هفت سال بعد از مرگش به انتشار رسید، هنوز در صف ترجمه 1949) «دگرگونی فرهنگ

از آثار   رار دارند. در مبحث فرهنگ و شخصیت  آثار ترجمه شده بفارسی بسیار اندک است.ق

الگوی »مهم و مشهور در این حوزه که هنوز بفارسی برگردانده نشده است، کتاب معروف 

( امریکایی است. او که برای امرار معاش 1948 -19884( نوشته روث بندیکت )1943) «فرهنگ
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های  فرانتس بواس آموخت. در این  در کالسابتدا شناسی را  کرد، مردم ار میها در کاباره ک شب

 شناسی وندت کتاب که حاصل یک مطالعه میدانی کم نظیر است، بندیکت با تاثیرپذیری از روان

(Wundtو همچنین روان ) کند: فرهنگ قوم  کاوی فروید، چندین فرهنگ را با هم مقایسه می

( در مالنزی و فرهنگ سرخ Dobuفرهنگ ساکنین جزیره دوبو)پوبلوس، در نیو مکزیکو، 

پوستان کواکیتول در منطقه ونکوور کانادا. او با بهره گیری و تاکید بر نظریه فیلسوف آلمانی د. 

دیلتای و نسبیت گرایی در نظام های فلسفی که بر حسب اشکال تمدنی متفاوت اند به نتایج 

ک چهره جهانی و صاحب نظریه در مردم شناسی آمریکا درخشانی دست می یابد که او را به ی

(  1928،)«بلوغ در ساموا»شناسان دیگر در این مبحث تنها کتاب  بدل می کند. از اثار مهم مردم

فرهنگ و »، در حوزة فرانتس بواسدیگر شاگرد ( 1978ـ  1901) دیم تیمارگرنوشته 

(. مید تحت تاثیر 1365است )   هتوسط مهین میالنی  به فارسی ترجمه شد کهاست « شخصیت

مکتب فمینیسم که در آنزمان بسیار مورد توجه بودبرای انجام یک سلسله مطالعات میدانی راهی 

اقیانوس آرام می شود و سه قبیله در گینه نو را برای مطالعه انتخاب می کند. او در این پژوهش 

نواع شخصیت ها را از طریق مشاهده با تاکید بر تعلیم و تربیت درباره جنسیت  موفق می شود ا

رفتار ها و بوسیله نوعی توصیف روان شناختی درونی، از یکدیگر تفکیک کند. این تحقیق باعث 

رَدکلیف براون و الوِنس  شود تا او هم بیکی از بزرگان مردم شناسی آمریکا بدل گردد. می

شان هنوز به فارسی برگردانده  شناسان نامدار دیگری هستند که آثار مهم پریچارد ازجمله مردم

 اند.  نشده

در یک جمع بندی کلی بایستی بگوییم که بسیاری از آثار با ارزش کالسیک مردم شناسی که 

نوشته مردم شناسان بزرگی چون ابراهام گاردینر، ادوارد ساپیر، آلفرد کروبر، کالکهون، ویسلر، ر. 

وسون، م. ویلی و...که اغلب از شاگردان لینتون، روبرتسون اسمیت، ملوین هرستکویتس، س. دا

بواس،  مردم شناس کبیر قرن بیستم، بودند به فارسی برگردانده نشده اند. از موریس  فرانتس

شناس دیگر فرانسوی که در حال حاضر بعد از درگذشت لوی استروس صاحب  گودولیه، مردم

)شیوه  است  ارسی برگردانده شدهنیز تنها یک اثر به ف شود یمکرسی این رشته در فرانسه قلمداد 

( 1911ـ  1986گوران ) -صفحه(. از آندره لوروا  91ترجمه ف. امیر بختیار  -تولید اسیایی 
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، هم تنها چند مقاله دربارة هنر پیش از شناسی پیش از تاریخ در کالج فرانسه استاد کُرسی مردم

 (1390).اند شدهردانده به فارسی برگ« فرهنگ و تکنولوژی»کتاب در حوزة  یکتاریخ و 

شناسی در دو دهة اخیر  البته نبایستی فراموش کنیم که حجم کتب و مجالت تخصصی مردم

وپنج شماره( و  )بیست شناسی نامه انسانة علمی ـ پژوهشی مجلکم دو  . دستاند داشتهافزایش 

مقاله که توجهی   )هفت شماره( و مجالت وابستة دیگر، تعداد قابل شناسی ی انسانها پژوهش

. باوجود اند دهیرسچاپ  شناسی ایران است به ی میدانی دربارة مردمها پژوهشحاصل  عمدتاً

شناسی نیز رشد صعودی دور از انتظاری را شاهد هستیم، ولی  کتب مردم فیتألکه در بخش  این

رایط تر و در بهترین ش ی قدیمیها کتابنوعی بازنویسی  بسیار متوسط و به ها آنکیفیت بعضی از 

شناسی  . چندین کتاب مبانی مردماند شدهتدوین  مجدداًیک گردآوری است که با اندک تغییری 

های  عمدتا رونویسی از روی سایت ها آنکه تعدادی از  اند شده فیتألسال اخیر  در این ده

یی از کتاب مطالبی به فرازهادر  مؤلفنترنتی است که منبع و مأخذ مشخصی هم ندارند. فقط یا

نبودن عریضه، معرفی  ة خود اضافه کرده و در انتهای کتاب هم تعدادی منبع برای خالیقیسل

ی قابل فیتأل.! شاید تنها کتاب شود ینماست، ولی در داخل متن هیچ اثری از ذکر منبع دیده  کرده

مرحوم محمود  )گرد شهر با چراغ( «شناسی مبانی انسان»کتاب هنوز استفاده برای دانشجویان، 

پیش تالیف شده و اگر فصل اول آن که دربارة  سال 40االمینی است که بیش از  روح

شناسی،  روز شود هنوز برای تدریس درس مبانی مردم شناسی زیستی است بازبینی و به انسان

کتاب هاست. در اینجا الزم است به دوکتاب در بخش مردم شناسی  نیتر مناسبیکی از 

تالیفی است که توسط دکتر منوچهر کیا تدوین شده  و دومی اقتصادی هم اشاره کنیم ، اولی 

ترجمه ایست که توسط خانم محدثه محب حسینی به انجام رسیده و منتشر شده است. از اثار 

جوامع سنتی و »با ارزش جرج . م. فاستر تحت عنوان  کتاببا ارزش دیگر بایستی به ترجمه 
مبانی »اخیرا هم کتاب دیگری تحت عنوان  توسط سید مهدی ثریا اشاره کرد. «فنیتغییرات 

فارسی ه ب استنوشته ژاک لومبار که از استادان به نام  این رشته در فرانسه  «نظری مردم شناسی

ی، اساتید و فیتأل. بنابراین برای پرکردن این خأل بایستی قبل از هر (1397است)برگردانده شده 

ی معتبر ها دانشگاهشده که در حال حاضر در  اختهروز از نویسندگان شن ی بهها کتابمترجمین ما 
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یی توسط ها کتابچنین  فیتألرا ترجمه و در اختیار قرار دهند.  شوند یمدنیا تدریس 

گویم که هنوز در ایران تعداد  صراحت می . بهشود ینموجه توصیه  هیچ نویسندگان ایرانی به

کنند بسیار اندک  فیتألخارجی  نیؤلفمروزتری از  مؤلفینی که بتوانند کتب آموزشی بهتر و به

جویی در وقت و هم برای تولید یک اثر موجه و  هم برای صرفه شود یماست؛ لذا پیشنهاد 

که توسط افراد واجد  ها هینظری درسی مربوط به مبانی و ها کتابقبول علمی قبل از هرچیز  قابل

فارسی  به شوند یمنیا تدریس ی معتبر دها دانشگاهشرایط در خارج از کشور نوشته شده و در 

 برگردانده و در اختیار دانشجویان قرار داده شود.

شناسی داشته، بدون شک  ازجمله پژوهشگران دیگری که نقش مهمی در اعتالی رشتة مردم

حاصل تحقیقات میدانی شخص  عمدتاًنژاد که  ی  صفیفیتألنژاد است. آثار  استاد جواد صفی

مقالة  70بالغ بر تاکنون . او اند داشتهشناسی کشور نقش بسزایی  اوست در شکوفایی رشتة مردم

مقاله  35 جلد کتاب  و حدود 24است که  چاپ رسانده و به فیتألجلد کتاب  36پژوهشی و 

نژاد دربارة جوامع  ی صفیها نوشته. غالب اند شدهو منتشر  فیتأل( 1376)او بعد از بازنشستگی 

ین جغرافیای انسانی و مسئلة بسیار مهم آب و آبیاری است. روستایی و عشایری ایران و همچن

( 1396) «گیری از آن ی سنتی بهرهها وهیشو  کاریز در ایران»نژاد تحت عنوان  آخرین اثر صفی

صفحه است که  900است. این کتاب نفیس نزدیک به  بازار آمده  انتظار باالخره به ها مدتپس از 

سال برای گردآوری مطالبش  30در طول بیش از  مؤلفکه  میدانی است مطالعاتحاصل  تماماً

است. از آثار ارزشمند دیگر این نویسنده که باز در حوزة آب و آبیاری است،   عمر صرف کرده

ی منتشر تر کامل( است که در این حوزه هنوز اثر 1359) «ی آبیاری سنتی در ایرانها نظام»کتاب 

ی مختلف ها زبانن محقق که شهرت جهانی پیدا کرده، به ی مختلفی از آثار ایفرازهااست.  نشده

که به زبان آلمانی آشنایی نداشت ولی در سال  . خود او هم باوجود اینشود یمترجمه و تدریس 

سال در این دانشگاه جغرافیای انسانی و حساب سیاق  مدت یک دعوت دانشگاه مونیخ به به 1368

سند ارزشمند دربارة کشاورزی سنتی در ایران  ها دهکمک مترجم تدریس کرد. او همچنین  را به

تحلیل و تفسیر مجموعه اسناد »کتاب  ها آن نیتر معروفدر قالب چند کتاب منتشر کرده که 

در دوجلد است که جلد اول آن مربوط به والیت تربت حیدریه و  «روستایی و عشایری ایران
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کشاورزی »(. هم چنین کتاب 1377)جلد دوم آن مربوط به والیت طبس در دورة قاجار است 
تحلیل و تفسیر طومار آبیاری » (،1375) «سنتی ایران براساس اسناد جنوب تهران در دورة قاجار

 «عشایر مرکزی ایران»(،  1384) «نظام آبیاری سنتی در نائین»(، 1383) «قرن هشتم در قزوین
در این  ها آنتمامی نام که ذکر کتاب دیگر  ها ده( و 1380) «ی ایرانلرها» و باالخره (1375)

اثر او که بیش از بقیه شهرت جهانی پیدا کرد کشف شیوة سنتی  نیتر مهم. اما گنجد ینمنوشته 

منتشر شد شیوة  1368است. صفی نژاد در این کتاب که در سال  «نهبُ»کشاورزی ایران به نام 

عددی در کشور است، ی متروستاهاسنتی کشاورزی در ایران را که حاصل مطالعة میدانی 

و استفاده از این شیوه را در مناطق معینی از ایران و در چارچوب یک  کند یمتفصیل بیان  به

متر  میلی 300در مناطقی که میزان بارش باران آن کمتر از « کمربند هم باران»نظریه تحت عنوان 

عنوان  عث شد که او به. این نظریه بسیار مورد توجه قرار گرفته و باکند یمدر سال است مطرح 

پرداز در حوزة کشاورزی سنتی ایران در جهان شناخته شود و از او برای تدریس و  یک نظریه

 عمل آید.  ی خارج از کشور دعوت بهها دانشگاهسخنرانی در 

ی علوم اجتماعی از جمله ها شاخهدر برخی از زیر تأسفدر حال حاضر و با کمال 

است.  تایی و عشایری، استاد متخصص رو به کاهش گذاشتهروس شناسی شناسی و مردم جامعه

گریبانند و اغلب از افراد  های بزرگ ما در همین تهران هم با این کمبود دست به اکثر دانشگاه

. دانشکدة علوم شود یمکننده استفاده  غیرمتخصص برای تدریس این دروس مهم و تعیین

عالمه طباطبایی و دانشگاه شهید بهشتی که از  اجتماعی دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اجتماعی

این خأل بنیادی را که بعد از  اند نتوانستههنوز  روند یمشمار  ی معتبر کشور بهها دانشگاه

)مصطفی ازکیا، منصور وثوقی و مهدی طالب(  ها حوزهشدن استادان متخصص این  بازنشسته

. شود ینمبرای رفع این کمبود دیده انداز روشنی  حاضر هم چشم  و درحال کنند پرایجاد شد 

توجهی به دانشجویان این رشته نیز بسیار دارد بلکه نوعی بی تأسفتنها جای  این کار نه

بدون جامعة روستایی و عشایری، زندگی  تواند یمکه چگونه ایران  . اینشود یممحسوب 

داده شود. مهمی است که باید به آن پاسخ  سؤالاقتصادی خود را سروسامان دهد خود 

اهمیت تلقی  که این جامعه  برایشان کم شندیاند یمچیزی  ریزان علوم اجتماعی ما به چه برنامه
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دلیل داشتن جمعیت کمتر نسبت به جامعة شهری به این جامعه توجه کافی  که به ؟ اینشود یم

ر شناسی ایالت و عشایر د جامعه نشود خطایی بزرگ و نابخشودنی است. با کمال تعجب درس

دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران جزء دروس اختیاری قرار داده شده و بیشتر 

 نیتر یبومالتحصیالن این رشته بدون کمترین اطالع و شناختی از این نوع جامعه که یکی از  فارغ

دانیم که جامعة  ! همه میشوند یمجوامع ایران است از این رشته فارغ التحصیل  نیتر لیاصو 

گذاری دارد. ریتأثزبان منطقه حضور پررنگ و  الوه بر ایران در تمامی کشورهای عربعشایری ع

عالوه بر این افغانستان، پاکستان و حتی بسیاری از کشورهای آسیای میانه )ترکمنستان، 

وهمه متشکل از قبایل هستند و  ی آفریقایی همهکشورهاازبکستان، مغولستان و...( و بسیاری از 

بر  کشورشانخصوص فرهنگی  سیاسی، اقتصادی و به مسائلها در  ک از آنجایگاه مهم هری

 کس پوشیده نیست.  هیچ

بنابراین شناخت جامعه عشایری برای دانشجویان رشتة علوم اجتماعی از ضروریات است؛ 

ی علمی و تحقیقات میدانی همراه باشد بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. ازطرف سفرهاکه اگر با 

اند. درواقع  ن اکثر روستاهای ما هنوز ساختار قومی ـ عشایری خود را حفظ کردهدیگر ساکنی

تغییر  شان یزندگتدریج یکجانشین شده و فقط سبک  یی هستند که بهها رهیتطوایف و  غالباً

 است.  تغییر چندانی رخ نداده شان یاجتماعاست، ولی در سازمان  کرده

توجه  ظاهراًاست و  ة شهری معطوف شدهجامعبه متأسفانه در چندسال اخیر بیشترین توجه 

ة جامعة شهری و سرانة نیهزبه جوامع روستایی و عشایری عمالً در اولویت نیست. با نگاهی به 

بودن این نظر پی خواهیم برد. باید توجه داشته باشیم  روشنی به درست مقایسة آن با روستایی، به

نفر از جوامع دیگر متمایز  5000جمعیت بیش از واسطة داشتن تعداد  که جامعة شهری تنها به

. شاخص اصلی یک جامعة شهری، فرهنگ شهرنشینی است و نه جمعیت آن. شود ینم

ونقل،  )حمل ها بخشیی چون نوع اقتصاد، سطح سواد، امکانات مدرن در همة ها شاخص

 زومات آن است. بهداشت، آموزش، ارتباطات، اوقات فراغت، شهرداری، نظام مدیریتی و...( از مل

معنی واقعی کلمه وجود  ها فرهنگ شهرنشینی به بنابراین در ایران تعداد شهرهایی که در آن

شهری که در آمار وزارت  1400غیر از چند شهر بزرگ، در بسیاری ازحدود  دارد اندک است! به
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خبری  عمالًی فرهنگ شهری که در باال ذکر شد ها شاخصکشور اعالم شده، هنوز از بسیاری 

مهاجرین روستایی و عشایر هستند که هرگز تجربة زندگی  غالباًنیست؛ چون ساکنین این شهرها 

ناچار با همان فرهنگ جامعة  دست نیاورند به و تا زمانی که این تجربه را به اند نداشتهدر شهر را 

ار هم به زمان ک آرامی با فرهنگ شهرنشینی آشنا شوند که این تا به کنند یمخود در شهرها زندگی 

 زیادی نیاز دارد؛ شاید چند نسل.  نسبتاً

سرعت درحال انجام آن هستیم، توانسته  راستی توسعة کمّی جامعة شهری، رویدادی که به به

است؟  یک از مشکالت اساسی ما را حل کند؟ و تازه چه مشکالتی که برای ما ایجاد نکرده کدام

مندی از  دلیل بیکاری و یا بهره یر به شهرها که یا بهی فوج فوج روستائیان و عشاها مهاجرتآیا 

رنگ جامعة شهری ـ که روستائیان و  و آب انداز غلط و خوش امکانات جامعة شهری و یا چشم

دست  لطف دسترسی به برق به ی تصویری بهها رسانهعشایر فرازهایی از آن را از طریق برخی 

ی جامعة خود کمبودهاال رهایی از مشکالت و شده و با خی ها آنو باعث فریفتگی  اند آورده

را آرام  ها آنو وسوسة زندگی در شهر یک لحظه  کنند یمروزشماری  شهرهابرای مهاجرت به 

است؟ آیا باعث اخالل در چرخ تولیدات کشاورزی و  ـ بوده چه نفع دیگری داشته گذارد ینم

از بیکاران که حاصل این  است؟ ایجاد جمعیت انبوهی دامی و درنهایت اقتصاد ملی نشده

میلیون هرساله  التحصیالن دانشگاهی که میلیون ، در کنار فارغشهرهاسترویه به  ی بیها مهاجرت

ی و برنامگ را چگونه توجیه باید کرد؟ آیا این مشکالت ریشه در بی شود یمافزوده  ها آنبر تعداد 

شناسان نقش  شناسان در کنار مردم جامعه»که  اند گفتهی غلط ندارند؟ همیشه ها یزیر یا برنامه

شکل  موقع تشخیص داده و به ی جامعه را بهها یماریبپزشک جامعه را دارند که هم بایستی 

التحصیالن علوم اجتماعی که تا پایان  فارغ«. بینی و پیشگیری کنند علمی معالجه کنند و هم پیش

رون هیچ روستا و یا ایلی پا به د استادانشانهمراه  بار هم به دورة تحصیلشان حتی یک

برای حل این  توانند یم، در نتیجه هیچ شناخت عملی از این جوامع ندارند، چگونه گذارند ینم

های اول  ة علمی این جوامع باید از اولویتمطالعشک  دهند؟ بدون ارائهحل علمی  مشکالت راه

پژوهشی بلندمدت در ی سفرهاکم در ایران خودمان باشد. بنابراین  رشتة علوم اجتماعی دست

 نسبتاًعلت هزینة  این رشته برای تربیت دانشجویان کارآمد از ضروریات است، که متأسفانه به
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ها را بر دوش دانشجویان  که هرینه . مگر اینشود ینماندازة کافی انجام  سنگینی که دارد اغلب به

در بین دانشجویان تعداد نه منطقی و نه اخالقی است؛ چراکه  عمالًبیاندازیم، که این کار هم 

راستی تربیت  برآیند کم نیست. به ها نهیهزگونه  بضاعت که نتوانند ازعهدة پرداخت این افراد کم

التحصیالنی در رشتة علوم اجتماعی چه دردی از جامعه را دوا خواهد کرد که ما  چنین فارغ

داریم؟ تا  ها آنترش آموزش عالی سعی در گس مؤسساتو  ها دانشگاهانواع  سیتأسهمچنان با 

را برای مقطعی  مانیها جوانرا افتخار بدانیم؟ و از این طریق  ها دانشگاهکی باید توسعة کمّی 

تحمیل کنیم و  ها آنهای  سرگرم و دلخوش و هزینة سنگین شهریة دانشگاه را بر خانواده

ل کنیم و برای تر عم بینانه بیافزاییم! پس الزم است واقع ها آنمشکالت جدیدی بر مشکالت 

بخش در  سکن و آرامیی که نقش مُها یریگ دوری از مشکالت جدی در درازمدت از تصمیم

 مدت دارند پرهیز کنیم.  کوتاه

، در ها آنجای کشور و ریشة عمیق چندهزارسالة اکثر  دلیل حضور اقوام متعدد در جای به

وسی قابل تشخیص است. صورت محس ای به بسیاری از شهرهای ما هنوز نظام قومی ـ طایفه

از شواهد حضور پررنگ این  ها آنی محلی و... در اکثر ها لباساستفاده از زبان، گویش و حتی 

نظام در مناطق مختلف ایران است. درنتیجه فرهنگ غالب و روابط اجتماعی هم مرتبط با همین 

م، اذربایجان، ی گلستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایالها استانساختار است. ساکنین 

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، همدان، خوزستان و... هریک با 

بالغ بر زبان و  20نزدیک به ی فرهنگی متفاوت نسبت به یکدیگر و حضور ها یژگیوامکانات و 

گویش از شواهد بالمنازع وجود چنین مجموعة باارزشی در کشور است. لذا  102

التحصیالن  تخصصی و فارغ کامالً است یکار ها آنای برای هریک از  ی توسعهها یزیر برنامه

شناسی برای انجام این کار در اولویت اول قرار دارند. ازطرف  خصوص مردم علوم اجتماعی، به

ی ها یزیر بر و تدریجی است و نیاز به برنامه سازی کاری زمان دانند که فرهنگ دیگر همه می

دت دارد. متأسفانه هنوز در بین بعضی از مسئولین کشور افرادی هستند که به دقیق و بلندم

که با هر  ! برهمین مبنا هستند کسانینگرند یمبا شک و شبهه  کارهابودن این نوع  تخصصی

تخصصی اظهارنظر کرده و راهکار  کامالًدربارة این موضوعات  دهند یمخود اجازه  تخصصی به
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ی شوراهاشهرداران و بخشداران و ترکیب استانداران، تخاب بعضی از ة انویشدهند! آیا  ارائه

بودن از اهمیت این  دهندة غافل خود نشان ها آنة عمل ویشی اخیر و ها سالشهر و روستا در 

شهر  نیتر مهمی اعضای شورای شهر تهران که ها تخصصمسئله نیست؟ همه یادمان است که 

، مظاهر مادی دانند یمطور که همه  است! همان بودهسال اخیر چه  کشور است در طول این ده

های شیک  ی هوایی و زیرزمینی، اتومبیلها پلی عریض و طویل، ها ابانیخفرهنگ شهری )مترو، 

های سر به فلک  چنانی، سینما، تئاتر، پارک، آپارتمان و مراکز خرید آن ها مالو آخرین مدل، 

تنهایی نمایانگر حضور  ی اتو کشیده و...( بهها اسلبی موبایل، افراد با ها مدلکشیده، آخرین 

تر از بخش  کننده تر و تعیین فرهنگ شهرنشینی نیستند. بخش غیرمادی این فرهنگ بسیار مهم

بر و تحقق  مادی آن است که بایستی در طرز تفکر و بینش افراد ایجاد شود؛ و کاری است زمان

پذیر خواهد بود، که اگر چنین نبود هنوز  کانریزی تخصصی بلندمدت ام وفقط با برنامه آن فقط

و یا بعد  شد ینمفروشان تبدیل  ی ما به قلمرو دستمتروهابعد از بالغ بر دو دهه، داخل و خارج 

صورت نبود که فقط مقررات، زمانی  ی ما به اینها ابانیخسال شیوة رانندگی در  80از بیش از 

بینی  نظارت داشته باشد و یا مراکز خرید ما اجرا شوند که پلیس یا بصورت حضوری و یا دور

و گذران اوقات فراغت دختران و  برندهاکشیدن  رخ یی برای انجام کارهای دیگر و بهها مکانبه 

وفقط جانیفتادن همان فرهنگ  فقط اش یاصل؛ که اگر شده دلیل شد ینمپسران جوان و... تبدیل 

ت هم هستند و سابقة زندگی شهری قابل صاحب تحصیال غالباًشهری در بین افرادی است که 

سازی نتوانسته با  حدی بوده که فرهنگ ازحد تغییرات به ای هم دارند؛ ولی سرعت بیش مالحظه

گفته « فرهنگی تأخر»همان سرعت انجام شود، لذا این فاصلة زمانی که در اصطالح به آن 

 .  شود یمروز بیشتر و بیشتر هم  روزبه شود یم

پرداز و یا کارشناس گاه و  تحت عنوان نظریه دهند یمخود اجازه  ادی بهازطرف دیگر افر

مند  که پژوهشی روش صورت شفاهی بدون این صورت کتبی و چه به چه به ها رسانهگاه در  بی

ی آن فکر امدهایپکه به  اظهارنظر کنند، بدون این شان یشخصانجام داده باشند فقط براساس نظر 

 شده باشد.
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نظران زیادی را در حوزة علوم اجتماعی تربیت  شناسی که صاحب رشته مردممتأسفانه به 

ترین شاخة علوم اجتماعی است، هنوز  گفت ستبرترین و کاربردی توان یمجرئت  کرده و به

شناسان به این رشتة مظلوم باعث شده که این رشته نتواند  ة جامعههجماست.  توجه کافی نشده

درستی عمل کند. نشانة آن حذف  نشان دهد و به وظایف خود بهدرستی  ی خود را بهها تیقابل

شناس  جامعه غالباًبسیاری از دروس این رشته و یا تدریس آن توسط افراد غیرمتخصص که 

هستند است. با کمال تاسف بایستی بگوییم که هیچ یک از دانشکده هایی که این رشته در آن ها 

مانده و بخشی از استادانشان که در همین چندسال تدریس می شوند ، از این هجمه در امان ن

هستند. مقطع دکترای این رشته  شناسی التحصیالن جامعه از بین فارغ اند شدهاخیر هم استخدام 

دلیل ایجاد تغییراتی در  شد به سیتأس 1392هم که بعد از چندین سال انتظار باالخره در سال 

بودن دروسی مثل  را از دست داد. اختیاری اش یکاربردی ها تیقابل، بخشی از اش برنامه

شناسی  شناسی پیش از اسالم و یا حذف دروس مردم شناسی روستایی ـ عشایری و یا مردم مردم

امکان  عمالًمعناست که  مهم جامعة  امروز است از برنامه، بدین مسائلزیستی و جنسیت که از 

دک خواهد بود! این امر برای علوم ی بسیار مهم و کاربردی انها حوزهتربیت متخصص در این 

اجتماعی کشوری مثل ایران که جامعة روستایی ـ عشایری آن نه تنها از نظر اقتصادی بلکه 

کننده دارند، در حد یک فاجعه است. بنابراین بدون تردید و فوت  فرهنگی نیز هنوز نقش تعیین

ین از افرادی برای این بازبینی وقت، این برنامه  بایستی مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و همچن

 استفاده شود که شرایط علمی الزم و تجربة کافی برای انجام این کار مهم را داشته باشند.
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