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یکی از مهم ترین مباحث انسان شناسی در دورۀ بعد از جنگ جهانی 
تحقیقات  اصلی  میدان های  عمومًا  که  کشورهایی  استقالل  با  و 
انسان شناسی بودند، تحول در نسبت میان انسان شناسان و میدان های 
تحقیقشان بود. از یک سو، انسان شناسی غربی دیگر دسترسی آزاد 
و مبتنی بر گفتمان قدرت استعماری را نداشت و از سوی دیگر، در 
این کشورها انسان شناسان بومی نیز به تدریج وارد مطالعات فرهنگ 

خود شد.
انسان شناسی  غیرغربی  تجربه های  از  صحبت  اینکه  وجود  با 
می شود، هنوز گفتمان اصلی انسان شناسی در مراکز دانشگاهی غرب 
صورت بندی شده و نظریه ها و مفاهیم جدید در آنجا تعریف می شود 
و شکل می گیر د. بخشی از این مسئله ناشی از کم کاری انسان شناسان 
محلی در مشارکت در عرصۀ بین المللی این علم است و بخشی هم 

ناشی از تداوم ساختارهای قدرت در مراکز علمی جهان.
گذشته از این مسئله، هنوز انسان شناسان محلی سنت های قدرتمند 
علمی خود را نتوانسته اند شکل بدهند. در بهترین حالت، در جایی 
مانند هند در پیوندی عمیق و مبادله ای دائم، سنت انسان شناسی هندی 

مقدمۀ مترجم
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نیز توانسته سهمی از مطالعات انسان شناسی و نظریه پردازی های آن 
پیشینۀ  و  انگلیسی  زبان  مسئلۀ  البته  بدهد.  اختصاص  خودش  به  را 
انسان شناسی نیز در این میان بی تأثیر نیست. نکتۀ اصلی آن است که 
علم انسان شناسی در تعامل سه مؤلفه شکل می گیر  د و توسعه می یابد 
و  زمینه مندی  و  میان فرهنگی  تطبیق  مردم نگاری،  از:  عبارت اند  که 

تاریخ مندی سنت های علمی.
در بستر این سه گانه است که این علم کار خودش را انجام می دهد. 
از  بخشی  علم  این  زمینه مندی  و  مردم نگاری  مؤلفۀ  به  توجه  شاید 
فرایندهایی که وضعیت این علم را در این کشورها شکل داده تبیین 
یا میدان تحقیق  بر مقولۀ مردم نگاری  تأکید  با  و  این منظر  از  کند. 
در این کتاب، نگاهی به وضعیت علم انسان شناسی در ایران خواهیم 

انداخت.
علم انسان شناسی در ایران سابقۀ خاص خودش را دارد و تاریخ 
پیوند  به شدت  سیاسی کشور  و  فرهنگی  تاریخ  با  علم  این  فرهنگِی 
به  امروز  آنچه  ویژگی های  2006(1؛  فاضلی،  )ر.ک:  است  خورده 
این علم  میراث سنتی  از  ناشی  بخشی  است،  انسان شناسی  علم  نام 
است که در مطالعات فولکلوریک و روستایی و عشایری ریشه دارد و 
هنوز استادان پیش ِکسوت این علم، روستا و فولکلور را »میدان های 

طالیی« برای این علم می دانند.
در این تعریف از مردم نگاری و میدان تحقیق، گفتمان علمی نیز 
با محوریت توصیف شکل می گیر د و وظیفۀ انسان شناس، توصیف 
و ثبت آنهاست. البته در نسل پیش کسوت، یک مؤلفۀ کلیدی وجود 
میدانی می کردند؛  و کار  بودند  میدانی  اهل تحقیق  آنها  اینکه  دارد؛ 
رابطه  بنابراین،  عملی.  تحقیق  اهل  و  بودند  میدان  اهل  تعبیری  به 
نظر  این  به  نیز  عمل  در  بلکه  نبود؛  صرف  نظری  رابطۀ  میدان،  با 

1. Fazeli, Nematollah  (2006) Politics of Culture in Iran; Routledge
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این گفتمان  از مهم ترین محققان  پایبند بودند )آقای صفی نژاد یکی 
انسان شناختی در ایران است(.

و   فرهادی  آقایان  مانند  پیشگامان  از  برخی  در  اعتراف کنیم  باید 
صفی نژاد و پیش از آنها در بنیان گذارانی مانند صادق هدایت، جالل 
آل احمد و نادر افشار نادری که حضور در میدان قاعده بود، در همین 

گفتمان، پژوهش های بسیار خوبی شده است.
میراث دومی که سهم مهمی در وضعیت انسان شناسی ایران دارد، 
ناشی از تحول های اخیر شهری در میدان های تحقیق این علم است 
انسان شناسی  و  شد  تحقیق  جدید  حوزه های  پیدایش  به  منجر  که 
متأخر در قلمروهای شهری و مدرن بیشتر فعالیت می کند. این حوزۀ 
واکنش  در  دالیلی  به  نیز  ایران  در  مردم نگاری  و  میدانی  کار  جدید 
نسل های انسان شناسان بعد انقالب به موضوع های سنتی، عالقۀ زیاد 
پیدا کرد. شاید به لحاظ ظاهری بتوان وضعیت امروز ایران را در غلبۀ 
فهم  نظر می رسد  به  اما  تعریف کرد؛  انسان شناسی  به علم  نگاه  این 
میدان تحقیق )گونه شناسی آن و نتایج آن برای محققان انسان شناسی 

ایران( وابسته به فهم وضعیت دانشگاهی این رشته هم است.
بحران انسان شناسی در ایران را می توان از نظر میدان تحقیق آن 
و  میدان  تعریف  در  تحول های گفتمانی  از  غیر  به  بررسی کرد.  نیز 
رابطه با آن، عامل بسیار مهم و مؤثر بر سرنوشت »میدان تحقیق در 
انسان شناسی ایران«، وضعیت آکادمی ایرانی و گروه های انسان شناسی 
یا مردم شناسی در دانشگاه ایرانی است. در پی روند توسعۀ گروه های 
انسان شناسی که معلول روند توسعۀ دانشگاهی در دو دهۀ اخیر بوده 
و به خصوص در توسعۀ مهارنشدۀ رشته ها در دانشگاه آزاد، این رشته 
نیز مشمول لطف دانشگاه ها برای پذیرش نامحدود دانشجو در مقطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار گرفت.
این  داد،  رخ  انسان شناسی  دانشگاهی گروه های  توسعۀ  در  آنچه 
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بود که به دلیل کمبود استادان این رشته، استادانی از رشته های دیگر 
وارد این رشته شدند که قاعدتًا امکان کسب فرصت شغلی در رشتۀ 
خودشان را نداشتند و بخش درخور توجهی از کسانی که ذیل موقعیت 
غیرانسان شناس  می گرفتند،  قرار  دانشگاهی  انسان شناسان  شغلی 
انسان شناختی و همچنین در تجربه و دانش  بینش  بودند و در وجه 

انسان شناختی با این علم بیگانه بودند.
به عبارت دیگر، برخی از استادان این رشته در مراکز دانشگاهی 
کسانی شدند که نه آشنایی درستی با این علم داشتند و نه اهل کار 
این شغل کرد،  وارد  را  آنها  بودند؛ کسانی که دغدغۀ شغل،  میدانی 
همگام  مسئلۀ  دو  اوضاع،  این  در  انسان شناختی.  تجربۀ  و  نه عالقه 
و موازی با هم را می توان دید که پیامد بسیاری بر سرنوشت میدان 
تحقیق در ایران داشت: یکی استادان که اهل میدان تحقیق نبودند و 
کار میدانی نکرده بودند و دوم، گروه هایی که این رشته را صرفًا در 
سطح کالس های درس تعریف کردند و برنامه ای برای آموزش عملی 

و میدانی نسل جدید انسان شناسان نداشتند.
در نتیجه، میدان تحقیق به غایتی غایب و مغفول و البته تخیلی 
و فانتزی در انسان شناسی ایران تبدیل شد. در میان استادانی که اهل 
تدریس  از حد  بیش  نیز مشغلۀ  بودند  و مردم نگارانه  میدانی  تحقیق 
سبب شد میدان تحقیق یا به مطالعه ها و خاطره های شخصی استادان 
استاد  زندگی  محل  یعنی  میدان،  دم دست ترین  به  یا  پیدا کند  تقلیل 
مردم نگاری که  و  تحقیق  میدان  شدن  فانتزی  )البته  شود  محدود 
بودجه بندی  ساختار  در  داشته،  رشته  این  استادان  عملکرد  در  ریشه 
درس های  شرح  در  معمواًل  و  داد  نشان  را  خودش  نیز  دانشگاهی 
این  برای  بودجه ای  نیست که  انسان شناسی،  درسی  رشتۀ  تخصصی 

نوع تحقیق ها تعریف کند(.
در نتیجۀ وضعیت موجود این رشته در دو دهۀ اخیر، مردم نگاری 
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انسان شناسی  آموزش  زمینۀ  مهم ترین  به مثابه  هم  تحقیق  میدان  و 
طرف  از  انسان شناختی  دانش  تولید  اصلی  بستر  عنوان  به  هم  و 
رانده شد. شاید  به حاشیه  ایرانی  انسان شناسی  گفتمان  از  استادان، 
به مفهوم  میدان  ایران،  انسان شناسان  از  تعداد معدودی  بتوان گفت 
دقیق انسان شناختی خودش را دارند و عمومًا میدان را در بخشی از 
مطالعاتشان )گاه برحسب ضرورت تدریس و ادعای تصاحب یک 
آن موضوع هایی  یا چند درس دانشگاهی( تعریف کرده اند و دربارۀ 
می خوانند. این وضع سبب شده که میدان به مفهوم قلمروی مکانی 
متناسب کردن،  و  ساده سازی  برای  و  باشد  نداشته  وجود  مشخص 
مفهوم میدان تحقیق با این وضعیت استادان انسان شناسی ایرانی، به 

مقولۀ موضوعی و مطالعات کتابخانه ای تبدیل شود.
ایران،  انسان شناسی  دانش  غالباً  گفت  می توان  نهایت  در 
رابطه اش را با میدان یا مردم نگاری از دست داده است. نسل جدید 
بی آنکه  میدان،  داشتن  برای  سخت  تالشی  در  نیز  فارغ التحصیالن 
ظرافت های الزم تحقیق میدانی را یاد گرفته باشد، تالش کرده میدان 
تحقیق خودش را تعریف کند که هنوز قضاوت دربارۀ نتایج و تولید 
علمی از داخل این میدان های تحقیق دانشجویی دشوار است و باید 

منتظر گذر زمان بود.
شاید بتوان نگاهی دیگر هم به انسان شناسی ایران انداخت؛ اینکه 
انسان شناسی ایران هنوز در مرحلۀ محققان کتابخانه ای است، در برج 
عاج نشین هایی که دربارۀ مردمی حرف می زنند که وقتی از آنها بپرسی 
آیا حاضرید مدتی در میان آنها زندگی کنید، در جوابتان خواهند گفت 

»خدا به دور«.
متأسفانه بخشی از این بحران همچنان بازتولید شده و مردم نگاری 
تحقیقی  )با مشخصه های جامعه ای مشخص، کار  تحقیق  میدان  و 
متمرکز در آنها، تداوم تحقیق در میان آنها( در نسل جدید انسان شناسی 
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ایران هم غالب نیست. بر این اساس، می توان گفت یکی از مهم ترین 
شروط تولید دانش انسان شناختی در ایران، یعنی سنت مردم نگاری، 

دچار بحران جدی است.
میدان  درک  در  خودشان  به گفتمان  آنها  قبلی،  نسل  در  حداقل 
تحقیق پایبند بودند؛ اما نسل جدید این پایبندی را در تعریف مدرن 
ندارد.  اینکه شهر میدان مهمی است،  بر  از میدان و تأکید  و جدید 
شاید بتوان گفت که این بیماری علمی در همۀ علوم اجتماعی ایران 
هست )البته اگر اهل این حوزۀ علمی ناراحت نشود(؛ یعنی تمرکز بر 
کتابخانه و مطالعۀ کتاب به جای لمس مستقیم و پیوستۀ واقعیت و 
صحبت کردن های ممتد و مبتنی بر تأمل های شخصی، بر انسان شناسی 
هم سایه انداخته است. به همین دلیل باید گفت همان طور که جامعۀ 
ایران  ایران هنوز در َخم شناخت درست و دقیقی از جامعۀ  شناسی 
مانده و به جز استادان بسیار محدود و معدود، هنوز برای شناخت 
جامعه شناختی ایران نیازمند ترجمه هستیم، در انسان شناسی نیز چنین 

است.
حاشیه ای بودن مردم نگاری در سنت انسان شناسی ایران،  خودش 
را در محدودیت و کمبود منابع آموزشی مردم نگاری نشان داده است. 
اندکی در حوزۀ مردم نگاری  بسیار  دانشگاهی،  کتاب های  در فضای 
مردم نگاری  ظرافت های  به دقت،  منابعی که  بنابراین،  دارد؛  وجود 
به مثابه روش و رویکرد را توضیح بدهد، بسیار اندک است. این کتاب 
بخشی از تالش ما برای پر کردن این کمبود منابع علمی معتبر است.

دانشجویان  برای  خوبی  راهنمای  مختصر؛  است  کتابی  هرچند 
محققان  آشنایی  همچنین  و  روش  این  بیشتر  پیگیری های  به منظور 
سایر رشته های علوم انسانی با مردم نگاری است. الزم است از آقایان 
ترجمۀ  کنیم که  تشکر  غربی  موسی الرضا  و  ناوخی  نیمروزی  نوروز 
ما کمک  به  معادل ها  و  بهتر  ترجمۀ  ارائۀ  در  و  بررسی  را  این کتاب 
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کردند. همچنین، از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سپاسگزاریم 
که فرصت ترجمه و انتشار این کتاب را فراهم کردند. امیدواریم کتاب 
پیش ِرو، فضایی برای تقویت این روش در جامعۀ علمی و دانشگاهی 

ایران فراهم کند.
 جبار رحمانی1
بهار 1396

Rahmani@iscs.ac.ir  1. استادیار انسان شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی





اووه فلیک1
و  مردم نگاری  آن،  اخیر  تحول های  و  تحقیق  روش های  تاریخ  در 
دربارۀ  ما  دانش  بیشتر  است.  داشته  مهمی  نقش  مشارکتی  مشاهدۀ 
روابط در میدان تحقیق، باز بودن ]ذهن[ و جهت مندی آن نسبت به 
میدان تحقیق و اعضای آن، حاصل تحقیق های مردم نگارانه است. 
گرچه مردم نگاری تا حد زیادی به روش مشاهدۀ مشارکتی ارتباط دارد 
و بر آن مبتنی است و شاید هم به تازگی توانسته باشد جایگزینی برای 
آن باشد؛ در نهایت باید گفت مردم نگاری همیشه روش های متنوعی 

از گردآوری داده ها را دربرمی گرفته است.
مصاحبه های کمابیش  مشارکت،  مشاهده،  که  می افتد  اتفاق  بسیار 
ساختاریافته، اسناد و سایر شیوه های گردآوری داده ها در ترکیب با هم 
در مردم نگاری به کار می رود. در عین حال، باید توجه داشت که هر 
موضوعی را نمی توان با استفاده از مردم نگاری و مشاهدۀ مشارکتی 
مطالعه کمتر  مورد  افراد  بر  نمونه گیری  زمینه،  این  در  مطالعه کرد. 

1. پروفسور اووه فلیک )Uwe Flick( استاد روش تحقیق کیفی در دانشگاه علوم کاربردی 
»آلیس سالمون« است.

دربارۀ کتاب
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یا  نهاد ها  میدان تحقیق،  انتخاب  برای  بیشتر  آن  از  و  متمرکز است 
آن طور که اغلب رایج است، برای انتخاب میدان های مشاهده به کار 

می رود.
از  بیش  مردم نگاری  در  روش شناختی  مباحث  بیستم،  قرن  پایان  در 
از مباحث مربوط به گردآوری داده ها و  پیش شاهد چرخشی آشکار 
جست وجوی نقش در میدان تحقیق به سمت مباحث جدیدتر بوده 
است ]که از آن میان می توان[ به پرسش از شیوۀ نگارش، طرز تهیۀ 
گزارش از میدان تحقیق، ]ماهیت[ تحقیق و تجربۀ مالزم با آن اشاره 
نیز اغلب به سمت جست وجوی  کرد. تحلیل داده های مردم نگارانه 

الگوهایی از رفتارها، تعامل ها و تجربه ها متمایل شده است.
تحقیق های  و  مردم نگاری  در  موضوع های کلیدی  این کتاب،  در 
بر  کتاب ها  سایر  در  ازآنجاکه  داده ایم.  توضیح  مفصل  را  مشارکتی 
 ،)Kvale, 2007( مصاحبه ها  جمله  از  شفاهی؛  و  داده های کالمی 
 Rapley,( تحلیل گفت وگوها ،)Barbour, 2007( مصاحبه های متمرکز
از  مجلد  این  در  شده،  تأکید   )Banks, 2007( تصاویر  یا   )2007

فنون  به  بیشتر  انتشارات سیج1  روش های کیفی  مجموعه کتاب های 
عملیاتی کار در میدان اشاره شده است.

از  موشکافانه تر  تحلیل های  از طریق  را  آن  می توان  در عین حال که 
به کارگیری این منابع )از مصاحبه ها گرفته تا داده های بصری( در زمینۀ 
عمومی تر مردم نگاری تکمیل کرد، کتاب های ]دیگری[ را که دربارۀ 
تحقیق کیفی  در  و کیفیت  و طراحی   )Gibbs, 2007( داده ها  تحلیل 
)Flick, 2007 a,b( نوشته شده است، آنچه در این کتاب به صورت کلی 

آمده در زمینۀ گسترده تری قرار می دهد.
این کتاب روی هم رفته این توانایی را در شما ایجاد می کند که دربارۀ 
زماِن درسِت استفاده از روش های مشاهده ای و مردم نگارانه تصمیم 

1. The Sage Qualititiva Rsearch Kit
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بگیرید. ]همچنین[ بنیادهای نظری و روش شناختی را برای استفاده از 
این راهکار در میدان تحقیق در اختیارتان خواهد گذاشت. مطالعات 
نمونه که به صورت مکرر برای تشریح مطالب این کتاب به کار رفته 
است، برای در نظر گرفتن مردم نگاری- نه صرفًا به مثابه روش، بلکه 
بیشتر به منزلۀ نوعی راهکار و اینکه چه زمانی می توان از این راهکار 
برای مطالعۀ موضوع ها و میدان ها استفاده کرد- مفید و راهگشاست.





به  هم  و  دارد  اشاره  تحقیق  روش  به  هم  »مردم نگاری«  اصطالح 
محصول یا »برون داد«1 آن تحقیق )Agar, 1980(. روش مردم نگاری 
روابط  مادی،  تولیدهای  دربارۀ  اطالعات  از  مجموعه ای  شامل 
به  داده ها  است. گردآوری  اجتماع  ارزش های  و  باور ها  اجتماعی، 
است گردآوری  بهتر  واقع  در  است.  وابسته  ر وش ها  از  مجموعه ای 
داده ها تا حد امکان با رویکرد های متفاوت انجام شود. این امر سبب 

می شود اشیا و امور به همان صورتی که هست، مشاهده شود.
می شود که  اطالق  به گزارشی  نیز  مردم نگارانه  )برون داد(  محصول 
اطالعات به دست آمده از روش مردم نگاری را در توصیفی کل گرا از 
فرهنگ اجتماع مورد مطالعه در هم ادغام می کند. این گزارش به طور 
سنتی به شکل »تک نگاری«2 نوشتاری بوده است، با وجود این ممکن 
یا  موزه ها، وب سایت  ویترین  ویدئو،  و  فیلم  به شکل عکس،  است 
اجرای  یا  شعر(  داستان کوتاه،  نمایشنامه،  )داستان،  ادبی  اثر  حتی 

هنری )رقص، گروه آواز( نیز درآید.

1. Output
2. Monograph

مقدمه
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گرچه روش مردم نگاری پیش از این نیز یکی از ابزارهای تحقیق کیفی 
اجتماعی،  روان شناسی  جامعه شناسی،  از  اعم  رشته های گوناگون، 
برای  است؛  بوده  بهداشت  و  تجارت  تربیت،  و  تعلیم  ارتباطات، 
نخستین بار این انسان شناسان بودند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم آن را طراحی کردند. ازآنجاکه مردم نگاری به دنبال توصیف 
جامع و مفصل از انسان هاست، معمواًل از طرف محققانی استفاده 
مطالعه شان  مورد  اجتماع  در  را  زیادی  وقت  قادرند  است که  شده 
صرف کنند. از این روست که به تحقیق این محققان، »کار میدانی«1 

می گویند.
نقش[ مشاهده گران مشارکتی  ]در  اغلب  مردم نگار  میدانی  محققان 
مجموعه  بین  کردن  برقرار  تعادل  وظیفه شان  که  می شوند  ]ظاهر[ 
داده های عینی و بینش های «ذهن گرایانه«2 است که از تعامل مستمر 
گرفته  قرار  مطالعه  موضوع  زندگی شان  می گیرد که  شکل  افرادی  با 
است. روش های مردم نگارانه قطعًا از طرف دیگرانی استفاده می شود 
آنهایی که  میدانی  کار  بر  ما  این کتاب  در  اما  نیستند؛  مردم نگار  که 

مردم نگار هستند تمرکز خواهیم کرد.
مخاطب با مجموعه ای از روش های گردآوری داده در مردم نگاری آشنا 
می شود؛ به ویژه روش هایی که از طرف محققان میدانی )مشاهده گران 

مشارکتی( به کار می رود؛
فرایند  در  او  راهنمای  تحقیق،  در  که  می آورد  دست  به  اطالعاتی 
گزارش  نگارش  تا  گرفته  میدان  انتخاب  )از  مردم نگارانه  تحقیق 

نهایی( خواهد بود.
این کتاب از ویژگی های منحصربه فردی برخوردار است:

می گیرد.  قرار  مدنظر  مردم نگارانه  تحقیق  اخالقی  داللت های   

1. Fieldwork
2. Subjective
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فعال  مشاهده گر  بین  ذاتًا  ظریفی که  تعادل  از  باید  میدانی  محققان 
بودن در فعالیت های اجتماع مورد مطالعه و مشاهده گر بی طرف بودن 
فعالیت های آنها وجود دارد، آگاه باشند. گذشته از این، تحقیق میدانی 
اخالقی  ارزیابی  در  بالینی که  یا  تجربی  الگو های  با  همیشه کاماًل 
نهاد ها از آنها استفاده می شود، سازگار نیست. از این رو، در این کتاب 
شیوه های گوناگون مواجهه با پرسش های مربوط به رضایت آگاهانه 
واقعِی  زندگی  در  انجام تحقیق  در حین[  ]آن هم  بودن،  و محرمانه 
نقطۀ  در  درست  )به صورتی که  داد  خواهیم  قرار  مدنظر  را  اجتماع 

مقابل تحقیق های آزمایشگاهی قرار می گیر د(.
دربارۀ ماهیت مردم نگاری در هزارۀ جدید بحث  خواهیم کرد. امروز 
دیگر افراد در اجتماع محلی، در خود بسته و کوچک زندگی نمی کنند؛ 
بلکه در درون شبکه های گستردۀ جهانی احاطه شده اند که فناوری های 
پیشرفتۀ ارتباطی و حمل ونقل به آن شتاب بی سابقه ای بخشیده است. 
از این رو، در این کتاب شیوه های انطباق روش های سنتی مردم نگارانه 
را با تحقیق های جدید در اجتماع »مجازی«، در عصر جهانی شدن و 

فضای مجازی به بحث خواهیم گذاشت.
این کتاب با مثال های مصداقی روشنگر تقویت شده است. اینکه به 
خوانندگان گفته شود تحقیق های مردم نگارانه چگونه انجام می شود، 
آنها نشان دهیم چگونه راهنمایی های  به  اینکه  یک موضوع است و 
ترجمه کرد،  تحقیق  واقعی  موقعیت های  به  می توان  را  متن  ذهنی 
در  هدف،  این  به  نیل  برای  است.  دیگری  متفاوت  موضوع کاماًل 
هرکدام از بخش های آموزشی کتاب سعی کرده ایم توصیف مختصری 
آن  خالل  از  ]به گونه ای که  ارائه کنیم؛  را  نگارنده  میدانی  تجربۀ  از 
و  مقایسه  در  را  دنیا  نقاط  دورترین  در  تحقیقاتی  پروژه های  بتوان[ 
مقابله با پروژه های انجام شده در محیط نسبتًا آشنای وطن قرار داد.
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