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شادی خوشکار | ممسنی اســتان فــارس، 
دهه 50، طبیعت زیبایی که به آن بهشت زمین 
می گویند، مــردم در کپرها زندگــی می کنند، 
زیر درخت های گردو، صــدای آب می آید و ماه 
می درخشــد. زن جوانی که تازه از آمریکا آمده 
وارد اتاق می شود. مردها گروهی بلند می شوند 
و اتــاق را ترک می کنند. صــدای گریه کودکی 
بیمار می آید. یکی از زنان ممســنی با لباس ها و 
جواهرات محلی در جعبه کوچکی را باز می کند 

و دارویی شیمیایی به کودک می دهد. 
امروز در دهه 90، سهیال شهشهانی در سالنی 
از موقوفات محمود افشــار، می نشیند روبه روی 
دانشــجویان، پژوهشــگران و عالقه منــدان به 
انسان شناسی، از شوک های فرهنگی اش در آن 
روز می گوید و از زن جوانی که نزدیک 40 ســال 
قبل برای پژوهشــی از آمریکا بــه ایران آمد، به 
ممسنی اســتان فارس و همین جا ماندگار شد: 
»یکی از دوستانم در دوران دانشگاه اهل ممسنی 
بود و عکس هایی نشــانم داد که باورم نمی شد. 
بعد به این منطقه آمدم و با تصاویر بسیار زیبایی 
مواجه شــدم؛ منطقه ای که یکی از چند بهشت 

روی زمین بود.«
دختر خانــواده مهاجر اصفهانــی در تهران، 
ســاکن خیابان فروردین روبه روی دانشگاه، از 
دبیرســتان به انگلیســی درس خوانده بود؛ در 
مدرسه ســهیل که می گوید خاطرات تلخی از 
محیط سرســخت آن  دارد.  سال آخر دبیرستان 
بود که به آمریکا رفت و در ابتدا فلسفه خواندن 
را شــروع کرد: »در خانواده ما حرف حســاب و 
کتاب و منطق و عدالت و قانون زده می شــد.« 
دو برادرش اســتاد ریاضی هستند: »من دوست 
داشــتم کار دیگــری کنم. در پــی کاری بودم 
کــه خیلی ناب باشــد. در آن دوره جز فلســفه 
نمی توانســتم چیزی را جذب کنم، در فلســفه 

لیسانس گرفتم.« 
از صبح تا شــب، وقتی دانشــجویان دیگر در 
شهر می گشــتند و تفریح می کردند، شهشهانی 
به همراه چند دانشجوی دیگر ایرانی و چینی در 
کتابخانه دانشگاه فلسفه می خواند: »ما از هفت 
صبح تا یازده شــب فقط می خواندیم. با یک نفر 
که آشــنا می شــدیم، هر کتابی درباره اش بود، 

می خواندیم.« 
گاهی در مســیر بین محل اقامــت و کالس 
درس ســر بلند می کرد و آدم هایــی را می دید 
که در اتوبوس نشسته اند، آدم های متفاوت: »با 
خودم می گفتم چه تجربیاتــی! چه برنامه های 
فرهنگی می شــود  رفت. دیدم من هستم که از 
دنیا بی خبرم. همان زمان هیپی ها در دانشــگاه 
کالیفرنیــا بودنــد و همه اینها کم کــم من را از 

فلسفه به سمت زندگی روزمره آوردند.«
 به فرانســه ســفر می کند تا فرانســوی یاد 
بگیرد؛ انگار حبابی که تا آن زمان در آن زندگی 
می کرد، می ترکد: »خیلی عجیب اســت وقتی 
آدم هــای متفاوت می بینید، متوجه می شــوید 
دنیای دیگری هم هســت، فکر کردم باید بیایم 
این طرف تر. به من می گفتند تو در قرن هجدهم 
به سر می بری، کجایی؟ احساس کردم باید روی 
موضوعاتــی از تجربه روزمره خــودم کار کنم. 
عالقه زیادی هم به نوشــتن داشــتم و دیدم در 
اینجا می توانم از توانایی ام در نوشــتن استفاده 
کنم. با زبان انگلیســی آشــنایی کامل داشتم و 
استادانم راضی بودند اما به فارسی نمی توانستم 
خــوب بنویســم.« انسان شناســی را انتخاب 
کرد و  ســال 1356 پس از دکترا وقتی به ایران 
برمی گشــت، فکر می کرد که نمی شود در اینجا 
کار علوم اجتماعی کرد. انقالب شــد. فکر کرد 
درس بدهد یا نه؛ کار اصلی اش پژوهش اســت: 
»یک باره دیدم دنیای عظیــم فرهنگ ایرانی به 
رویم باز شــد. همان اول که آمدم کمی تدریس 
کردم تا انقالب فرهنگی شد. بعد از آن هم مدتی 
در دانشــگاه تهران درس دادم که بیشتر برایم 
آموزش تدریس بود. فارســی بلد نبــودم و در 
رشته های علوم اجتماعی زبان تنها کلمه نیست 
بلکه یک مفهوم کالن فرهنگی اســت. من باید 
آموزش می دیدم و هیچ کس نبود آموزش بدهد 
و بشود درباره این مســائل با او حرف زد. مجبور 
بودم نه تنهــا متن را بگویم، بلکــه آموزش های 
جنبی ببینــم که چگونه می شــود کار آموزش 
انجام شود.« از  سال 1371 تدریس در دانشگاه 
شهید بهشــتی را شــروع کرد. می  گوید ما آن 
موقع با یک نوع مســئولیت در قبال ایران رشد 
می کردیم؛ چیزی که شــاید االن بیگانه باشد، 

احساس می کردیم مسئول این خاکیم.
زنان موضوع یکی از نخستین مقاله هایش در 
ایران بود. کار روی گروه های فعــال زنان دوره 
انقالب مشــروطه و انقالب اســالمی، کاری که 
راهــش را در آینده به او نشــان داد و کاری که 

14 ســال طول کشــید تا در ایران منتشر شود: 
»فهمیدم زنان یک موضوع سیاســی است. این 
موضوع را کنار گذاشــتم. هر بار مجبور شــدم 
موضوعی را به خاطر سیاســی بودن کنار بگذارم 
و سراغ موضوع دیگری بیایم. بعد از آن به گروه 
انسان شناسی شهری رفتم، روزی که وارد گروه 
شــدم 4 نفر بودیم و وقتی آن گروه را هم ترک 
کردم و با گروه عشــایر کوچ رو فعالیتم را شروع 
کردم، توانســته بودیم 14 جلسه برگزار کنیم.« 
در این ســال ها فعالیتش در مجمع بین المللی 
علوم انسان شناســی و قوم شناســی پــا برجا 
بود. بعد از آن که معاون مجمع شــد، پیشــنهاد 
کمیســیون انسان شناســی خاورمیانه را داد و 
این کمیسیون تشکیل شد و همان زمان انتشار 
مجله انسان شناسی خاورمیانه را شروع کرد که 
به زبان انگلیسی و فرانســه منتشر می شود: »از  
سال 80 متوجه شــدم که چاپ در ایران سخت 
و مسأله دار است. آن زمان دفتر نشر دانشگاهی 
می خواست کتاب شــکوه ایران را تهیه کند که 
کتاب ســه جلدی بزرگ و معظم و زیبایی بود. 
من هم برای تهیه این کتاب همکاری می کردم 
و بیشتر می خواستم ببینم این مرکز چطور کار 
می کند. تمرین انتشــار مجله را آنجا انجام دادم 
و از آقــای دکتر پورجــوادی خواهش کردم که 
مجله درآورم. دو شماره اول به اضافه ضمیمه در 
آنجا منتشر شــد و بعد خودم این مجله را به نام 

فرهنگ و انسان منتشر کردم.«
از دست دادن سوریه، از دست دادن 

گذشته بشر 
می گوید زمانی که ما دانشــجو بودیم اصال به 
»کارت سبز« فکر هم نمی کردیم و کثر شأن مان 
بود. خــودم را مهاجر نمی دانســتم و رفته بودم 
درس بخوانم، دوســت نداشــتم مهاجر باشم، 
بریدگــی برایم تجربه ســختی بــود: »حاال به 
بچه های دانشــجو نگاه می کنم که خودشان را 
برای این کارت سبز می کشند.« حاال خاورمیانه 
جایی اســت که همه از آن مهاجرت می کنند. 
مردم از ایــران مهاجرت می کننــد، عده ای از 
افغانســتان به ایران مهاجرت می کنند، عده ای 
کارگر کشورهای عربی مثل عربستان می شوند 
و عده زیادی به دلیل جنگ بارشــان را شــبانه 
می بندند و می روند یک قاره دیگر. یک روســتا 
یا یک خانــواده گروهــی حرکــت می کنند و 
شهشهانی می گوید که می خواهند خصلت های 
خانوادگی خود را حفظ کنند: »دو  ســال پیش 
شــرق ترکیه بودم و ســوری ها را دیدم که چه 
رقت بــار زندگی می کننــد. قبال روســتاییانی 
بودند که غذایشان از خاک می آمد و االن خیلی 
وحشــتناک بود، گدایی می کردند. چه کســی 
می تواند حیثیت از دست رفته  مردم را جایگزین 
کند. آنها بعد از سه نسل در فرهنگ مقصد ادغام 
می شــوند. ادغام کامل یا مولتی کالچرالیســم 
که قبول کننــد فرهنگ خــود را حفظ کنند. 
تجربه هــای این چنینی را داریم؛ مثل کســانی 
که از آفریقای شــمالی به فرانســه رفتند و بعد 
از چند نســل دیگر نه تجربه ای مثال از مراکش 
دارند و نه فرانســه جایشــان اســت. مهاجرت 
پدیده ای است که تا نسل ها اثرگذار است. گاهی 

جمعیت ها بــه مهاجران خوشــامد می گویند 
چون کارگران ارزان هســتند و عده ای دیگر در 
حاشیه شهرها ساکن می شوند.« اما امروز دیگر 
مهاجرت مثل قدیــم صورت نمی گیــرد؛ او از 
افغانســتانی هایی می گوید که اینجا هســتند و 
تجربیات تلخی دارند. آنها که خودشان را به آب 
و آتش می زنند، بروند، آنها که ریشه هایشان در 
شهرهای مختلف ایران اســت و خودشان را در 
اروپا و آمریکا هم تصور می کنند: »ممکن است 
جمعیت هایی کــه مهاجــرت می کنند مجددا 
کشورهای خود را بازسازی کنند. همه می گویند 
به به دموکراســی و زبان انگلیسی و به این امید 
مهاجرت می کننــد ولی حفــظ خصیصه های 

برای  مختلــف  کشــورهای 
آینده بشریت الزم است. اگر 
افــراد را از خصلت هایــی که 
به آن دسترســی  می توانند 
داشــته باشــند، منع کنیم 
بــا فقــر فرهنگــی مواجه 

می شویم.« 
تنهــا فرزنــد شهشــهانی 
هــم مهاجرت کرده اســت. 
می خندد و می گوید نتوانستم 
»زمانی  کنــم:  منصرفــش 
می خواســت هنر بخواند اما 
خودمــان ســوقش دادیم به 
ریاضی.« می گوید حالل زاده 
به دایــی اش مــی رود: »من 
آدم دنبالــه رو نمی خواهــم. 
حتــی دانشــجوهایم را هم 
پرنده هایــی می بینم که باید 

پروازشان بدهم.« 
در گفت وگویی که مجله بخارا برای او ترتیب 
داده، دو تا از دانشجویانش کنارش نشسته اند و 
با سوال هایشان مسیر بحث را هدایت می کنند. 

ســایت مجلــه »انسان شناســی خاورمیانه« 
می گوید اتفاقات سیاســی اخیــر در خاورمیانه 

نشان می دهد کشــورهای غربی چقدر از زندگی 
این منطقه بی اطالعند و انسان شناس ها هستند 
که باید زندگی این مردم و پیشینه شــان را برای 
کشــورهای دنیا روشــن کنند و نقش مهمی در 
توسعه فرهنگی و سیاسی این منطقه دارند. آنچه 
باعث شد شهشهانی به فکر راه اندازی کمیسیون 
انسان شناســی خاورمیانــه بیفتــد، کمبــود 
انسان شناسان در این منطقه بود. زمانی که هنوز 
خبری از اتفاقات کشــورهای عربــی نبود: »فکر 
کردم ما چرا یک کمیســیون منطقه ای نداشته 
باشیم تا بتوانیم انسان شناسان خاورمیانه را قوی 
کنیم.  سال 2009 بود که درخواست تشکیل این 
گروه را دادم و پذیرفته شد.« می گوید آیا اتفاقی 
کــه االن دارد در خاورمیانــه 
می افتد شــبیه همان نیست 
کــه در دوران اســتعمار بــر 
ســر کشــورهای آفریقایــی 
آمد؟ تمام انســان ها در توان 
و  برابرنــد  فرهنگ ســازی 
کســی حق ندارد بگوید من 
فرهنگ تــو را تغییر می دهم، 
تو مثــل من بیندیــش و من 
می خواهــم ســرزمین و بازار 
تو را بگیرم: »انسان شناســی 
رشته ای اســت که به انسان 
در هــر مــکان می پــردازد و 
انسان شــناس ها به تمام نقاط 
کره زمین رفته اند. ما انباشتی 
از اطالعات دربــاره آمریکای 
جنوبی و آفریقــا داریم. اینها 
چه کمکی بــرای درک دوره 
استعمار به ما می کند و شباهت و فرق آن با آنچه 
االن در خاورمیانه به وقوع می پیوندد، چیســت؟ 
امروز می گویند می خواهند نقشــه خاورمیانه را 
عوض کنند و همه اینها در برابر چشم ما به وقوع 
می پیوندد. االن اسمش دست استعمار نیست اما 
آیا اینها همان اتفاق ها نیســت که ما حواسمان 

نیســت و امروز از آن ســو با لغات جدیدی مثل 
تروریسم با ما مواجه می شوند؟ دانش ما و ادبیاتی 
که ما در انسان شناســی با آن درس می خوانیم از 
میلیون ها  ســال پیش تا حال را در نظر می گیرد. 
با منابع باستان شناسانه و دیرینه شناسی سروکار 
داریم و فرهنگ انســان برایمان باارزش اســت. 
کار روی نمادها و فعالیت های ســنین مختلف و 
جنس ها و معانی انجام می دهیم و برای فرهنگ ها 
احترام قایلیم. به جامعه بشری نگاه طوالنی مدت 
 داریــم و اطالعات وســیعی از مناطــق مختلف 
کره زمین در اختیارمان است. آن زمان که اینها 
را در هم بیامیزیم، نگاه دیگری نسبت به اتفاقات 
اطراف پیدا می کنیم. این فعالیت ها الزم است تا 
انسان شناســان خاورمیانه حرف منطقه شان را، 
این منطقه غنی و با پشــتوانه هایی که در خاک 
و در کتابخانه خفته  است، در دنیا بزنند و بگویند 
تخریب نکنید! چه چیز را دارید از بین می برید؟ 
این از دســت  دادن برای کل بشر است. از دست 
دادن ســوریه، از دست دادن گذشــته کل بشر 
است. زیر خاک رفتن افغانستان و بدبخت کردن 
مردم، زیر خاک رفتن کل بشــریت اســت. بعد 
می آیند در رســانه ها مردم افغانستان را پابرهنه ، 
بدبخت و سرگشته نشــان می دهند که دیگران 
بپذیرند وحشــی، عقب مانده و تروریســت اند و 

منطقه شان را باید گرفت.« 
مجله انسان شناســی خاورمیانه از امســال، 
جایزه ســاالنه ای برای بهترین مقالــه در نظر 
می گیرد که نخســتین جایزه به انسان شناسی 
از کویت رســیده اســت. دو ســال اســت که 
انسان شناســی  کمیســیون  کنفرانس هــای 
خاورمیانه در کراکوف هلند، به پیشــنهاد یکی 
از دوستان قدیمی شهشــهانی برگزار می شود و 
قرار است مکان دایمی همانجا باشد؛ شهری که 
می گوید در جنگ جهانی تخریب نشده، زادگاه 
برونیسالو مالینوفســکِی انسان شناس. پیش از 
این، جلسات در ترکیه، اســترالیا و ژاپن برگزار 

شده بود. 
زنی به اسم بی بی

سایت اقوام ایرانی، یک سایت انسان شناسانه 
اســت که به زودی راه اندازی می شــود؛ نقشه 
اقوام ایرانی هم یکی از آخرین کارهایش اســت 
که هنوز منتشر نشــده، ولی به زودی در سایت 
اقوام ایرانی منتشر خواهد شد.  می گوید »حاال 
دیگر همه جای دنیا بچه و نوه دارم.« مثل بیشتر 
بعدازظهرها در کتابخانه شخصی اش، آپارتمان 
مجزایــی از منزل نشســته اســت. اتاق هایی 
سرتاسر کتاب، چند وســیله تزیینی حصیری و 
گلدان و یک قفســه آلبوم عکس  ســفرهایش و 
فقط همین ها که اطرافش را با اشیا شلوغ نکند: 
»فرو می روم در کتاب ها. فقط کار می کنم و کار 
خانوادگی را کنار می گذارم. برای هر  ســال یک 
برنامه کاری دارم که این عــادت را با کار کردن 
با مجمع یاد گرفتم. همچنان هم ادامه می دهم. 

حاال هم که کارهای سایت هست.«
شهشهانی سفر زیاد می رود و عکس های زیادی 
می گیرد. می گوید باید هر کجا که می رویم، بتوانیم 
با زبان همان مردم صحبت کنیم. به دانشجویانش 
می گوید کوله پشتی تان پشتتان باشد و یک بلیت 

هم دستتان، اما خودتان را جای امن بگذارید. من 
هم نخستین بار بدون شناخت به ممسنی نرفتم و 
یک نفر از دوستان که هم مدرسه ای برادرم بود، من 
را معرفی کرد، اما بقیه اش دســت خود آدم است 
و بســتگی دارد که آدم خودش چطور رفتار کند: 
 »وقتی به آن جا رفتم 15 نامه برایم نوشته شده بود 
که به کجا می روی و غیره. تمام این چیزها هست. 
یک نفر هم از  کسانی که رویشان تحقیق می کردم، 
سوال کرده بود که ایشان برای شما چه می گوید؟ 
طبیعتا حساسیت شان به این بود که یک نفر آمده 
پروپاگاند کمونیسم کند. من پرسشگرم، نمی روم 
چیزی بگویم، می روم بشــنوم. ما نمی رویم آن جا 
حرف بزنیم.« می گوید زن ها ایــن امتیاز را دارند 
که در پژوهش ها هم دنیای مردان به رویشــان باز 
اســت و هم دنیای زنان و به یاد می آورد از سفری 
که در آن وقتی از مردها سوال می کرد مستقیم به 
او جواب نمی دادند و جواب ها را به پسردایی اش که 
همراهش بود، می گفتند: »بعدها فهمیدم هم این 
رفتار و هم مردهایی که در ممسنی وقتی من وارد 
شدم دسته ای بلند شدند و رفتند از روی احترام این 
رفتار را کردند.« نخستین سفرهایش بعد از ممسنی 
به کاشان، ورامین، اصفهان و مقداری هم در تهران 
بود. بعد به بلوچستان و گیالن رفت و کویر و جنوب 
شاهرود و میمند کرمان: »چون ترکی نمی دانستم 
آذربایجان به رویم بسته بود تا دو سال پیش که یکی 
از دوستانم همراهی ام کرد. لری را می دانم و برای 
همین جنوب و غرب ایران به رویم بسته نیست.« 
در هر کدام از این شهرها، خواهران و برادرانی دارد 
که آنها حاال بعد از گذشت سال ها بچه هایی دارند 
و می گوید نوه هایم هستند. وقتی پسرش کوچک 
بود در سفری او را هم همراه خود برده بود میمند 
کرمان: »حتما کســی را  در مقصد می شناسم اما 
خیلی ســفرها را هم تنها می روم. گاهی ســریع 
رد می شــوم و عکس  می گیرم.« خوشحال است 
کــه برنامه های کامپیوتــری آمــده و دیگر الزم 
نیســت عکس ها را در آلبوم ها نگه دارد. گاهی در 
کتابخانه اش افرادی را به عنوان میهمان می پذیرد، 
آنهایی که مطمئن است سروصدا نمی کنند و فقط 
به کســانی کتاب قرض می دهد که مطمئن باشد 
پس می دهند. می گوید باید تنها باشم. زمان های 
استراحت در همان کتابخانه می خوابد یا: »غذای 
خوشــمزه ای درســت می کنم و می خورم. آشپز 

خوبی هستم و ادویه های زیادی را می شناسم.«
می گوید هر کاری را شــروع می کنم می گویم 
نخســتین نیســتم. خیلی ها این راه را رفتند و 
نخســت باید بیایم ببینم چه کســانی بودند. در 
همیــن خواندن ها بــود که با نخســتین متون 
انسان شناسی که صادق هدایت منتشر کرده بود، 
آشنا شد. ثریا شــیبانی را هم مادر انسان شناسی 
ایران می داند که کتاب انسان شناسی را به فارسی 
ترجمه کرد و از کارهای غالمحســین ساعدی و 
جالل آل احمد در انسان شناسی می گوید: »وقتی 
دانشــکده علوم اجتماعی داشــت پا می گرفت، 
احسان نراقی از آنها خواســت در این بخش کار 
کنند. آل احمد می گوید من انسان شناس نیستم 
و آنچــه در ذهنم هســت روی کاغــذ می آورم. 
ساعدی هم پزشــک بود که رفت جنوب و درباره 
زار نوشت. مدتی بعد نادر افشار نادری را داریم که 

روی ایل بهمئی کار کرد.«
در ممســنی زنی بــود به اســم »بی بی« زنی 
که هنوز شهشــهانی به او فکــر می کند. زنی که 
حضورش باعث می  شــد اگر نشســته، بایستد و 
اگر ایســتاده کنار برود: »شــخصیتش من را به 
فکر واداشــت. هیچ زنــی را نمی دیدم که چنین 
شــخصیتی داشــته باشــد.« زنی که ایده کار 
کردن روی ممســنی را به او داد و حاال ســهیال 
شهشهانی در ایران زندگی می کند و می پرسد ما 
چقدر حاضریم خود را خاکی کنیــم و واقعا کار 
کنیم؟ »ما روی زمین هســتیم یعنــی با  آدم ها 
در ارتباطیم. رفته بودم ارمنســتان، چون قبلش 
به نخجوان رفته بودم به پاســپورتم خیلی توجه 
کردند. بعــد که با مردمشــان صحبــت کردم، 
گفتند ما بــا هم خوبیم مشــکلی نداریم. خیلی 
راحت نبض جامعه در دســت انسان شناســان 
است و باید باشــد. اما آیا کسی به حرف ما گوش 
می دهد و به ما کار دارد؟ نه. کسی با ما کار ندارد. 
جایگاه انسان شناســی چرا آن قدر حاشــیه ای 
اســت؟ چرا می گویند انسان شناســی به آنچه 
اگزوتیــک و عجیب و غریب اســت، می پردازد؟ 
چون انسان شناســی خیلی حســاس اســت و 
کارهــای حســاس می کنــد، پس بهتر اســت 
یک جــوری به حاشــیه برویم. نه مــا اگزوتیک 
نیســتیم. ما درس مان را خوب یــاد گرفتیم که 
هم باید به فرهنگ فرادســتان و هم فرودستان، 
هم به فرهنگ رسمی و هم غیررسمی بپردازیم. 
 چقدر آماده ایم خودمان را خاکــی کنیم و واقعا 
کنیــم؟« کار 

با سهیال شهشهانی،  دبیر کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه 

  از دست دادن سوریه، از دست دادن گذشته بشر است

نبض جامعه در دست انسان شناسان است

 هر کاری را شروع می کنم 
می گویم     نخستین نیستم. 

خیلی ها این راه را رفتند 
و نخست باید بیایم ببینم 

چه کسانی بودند. در همین 
خواندن ها بود که با نخستین 

متون انسان شناسی که صادق 
هدایت منتشر کرده بود، آشنا 
شد. ثریا شیبانی را هم مادر 
انسان شناسی ایران می داند 
که کتاب انسان شناسی را به 

فارسی ترجمه کرد و از کارهای 
غالمحسین ساعدی و جالل 
آل احمد در انسان شناسی 
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