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Abstract: 
In the last two decades, the debate on the dimensions and issues of ethnic studies 
in Iranian society has been growing. As can be seen, we have various intellectual 
debates and the publication of specialized papers in scientific journals. But what 
has received less attention in this field is the explanation of the methodological 
foundations of ethnic studies and the understanding of recent theoretical-
methodological developments in this era. It is necessary to study this issue 
because if we don’t learn the basics and methodological principles of ethnic 
studies, we will not be able to properly represent ethnic identities and understand 
and analyze their issues. The main question of the present article is what is the 
nature of the methodology of ethnic studies and how can we systematically 
understand the intellectual and cultural backgrounds of different ethnic groups? 
The main hypothesis is that a deep description and qualitative understanding of 
ethnic life will be possible through the documentation of human interactions and 
relationships in everyday life in the ethnographic method. The author’s main goal 
is to prioritize the study of the methodological foundations of ethnic studies and 
to propose new methods such as critical ethnography, visual and virtual 
ethnography, digital ethnography, postmodern ethnography and ethnicity, and 
Post-humanism ethnography. I hope we can better understand the theoretical-
methodological perspectives of this field in light of the profound and rapid 
developments that have taken place. 
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 :یو مشاهده مشارکت نگاریمردم شناختیروش هایانیبن
 گراو پساانسان تالیجید ،یمجاز ینگارمردمروش  یمعرف

 
  پژوهشينوع مقاله: 

aashraf@ut.ac.ir mail:-E      ینظر اشرفيعل* 
 

  5/10/1401: پذیرشتاریخ   29/9/1401تاریخ بازنگری:   2/4/1401تاریخ دریافت: 
 هچكيد

م ا رو  هدر جامع  هویتیابعاد و مسائل مطالعات  هگذشته، بحث دربار هدر دو ده
گون اگو  و  یفکر یهاها و مناظرهشاهد بحث کهینحوبه گسترش بوده است. به

ک ه  یزی اما چ م؛یهست یعلم یهادر مجله یتخصص یها و نوشتارهاانتشار مقاله
 یش ناتتروش یم  ان نی یس ت، ت کمت ر موردتوج ه ا رار گرفت ه ا نهیزم نیدر ا

اس  ت.  ش  ناتتیروش – یو درک تح  و ت مت  نتر ن   ر ینگ  ارمردممطالع  ات 
و اص و   یم  ان میضرورت دارد ک ه اگ ر نت وان ییمسئله ازآنجا نیپرداتتن به ا

 ،ت ع آ و ب ه هاتیدرست هو ییامکا  بازنما م،یریمطالعات را فرابگ یشناتتروش
اس ت  نیحاضر ا همقال یداشت. پرسش اصل میرا نخواهمسائل آ   لیدرک و تحل

ص ورت به ت وا یو چگون ه م  س تیچ ه ویتیمطالعات  یشناسروش تیکه ماه
 یاصل هیااوام مختلف پرداتت؟ فرض یو فرهنگ یفکر یهانهیروشمند به درک زم

 یمستندس از قی اا وام، از رر یزن دگ یف یو درک ک قی عم فیاست که توص نیا
ممک ن تواه د  ینگارمردم روزمره در روش یدر زندگ یانسان ابطتعامالت و رو

 یم   ان هداد  ب  ه مطالع   تی  اس  ت ک  ه ب  ا اولو نی  نگارن  ده ا یب  ود. ه  دل اص  ل
 ،یانتق اد ینگ ارمردم ری ن  یدیجد یهابه ررح روش ،هویتیمطالعات  یشناتتروش
و  م  در پس  ت ینگ  ارمردم ت  ا ،یجید ینگ  ارمردم ،یو مج  از یبص  ر ینگ  ارمردم
 عیو س ر قی گرا پرداتته شود. تا بتوا  متناسب ب ا تح و ت عمپساانسا  ینگارمردم
 .میکن دایحوزه پ نیا یشناتتروش -ین ر یاندازهااز چشم یشده، درک بهتر داریپد
 

و  ت  ا یجید ینگ  ارمردم ،یمج  از ینگ  ارمردم ،یمش  ارکت همش  اهد :هاواژهكليددد
 گرا.پساانسا  ینگارمردم

                                                      
 .مسئول( سندهی)نو رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س یاسیعلوم س اریدانش *
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 مسئله طرحو  هقدمم
نحاو  تحاول و  هااروابط بین انساان هرویکرد مناسبی برای مطالع نگاریمردم مطالعات
باا تکییاد بار  ،1نگااریممرد روش .اساتزماان  درگارربا خود و دیگاری  هاآنروابط 

ی مستندسازی تعامالت و رواباط انساان ها، بهزندگی انسان درک ییفیتوصیف عمیق و 
 گیاردمی تصامی  روش ایان ،2گارفینکا  هارولاد قول پردازد. بهمی روزمرهزندگی در 

 عنوانباه را عملای شاناختیجامعه هایاساتدلل و عملای شارایط عملای، هایفعالیت»
 زنادگی هایفعالیت ترینرایج به پرداختن با و یند تلقی تجربی مطالعه برای موضوعاتی

 یاه است آن پی این روش در. شودمی توجه دهالعاخارق رویدادهای به معمولً روزمره،
 موضاو  این به یشناسمردم بنابراین،؛ «بیاموزدفرد منحصربه پدیده یکعنوان به راها آن
 هاییساازویار به ویژه،به. ینندمی درک را خود روزمره دنیای چگونه مردم یه پردازدمی

 دسات اجتمااعی برخورد یک در تعام  بهها آن طریق از ینندگانشریت یه دارد اشاره
 اساتفاده یاه قراردادهاایی گزینناد،برمی یه مفروضاتی - ینندمی حفظ را آن و یابندمی
 دساتاوردهای درک دنبال به یشناسمردم بنابراین، ؛ینندمی اتخاذ یه هاییشیوه و ینندمی

 ماانیون )یوهن،است  درون از ، درکهاآن هدغدغ است؛ خود خاص شرایط در اجتماعی
 .(24-25: 2005 موریسون، و

، هااو روش هااای از تکنیکگساترده یعنوان مجموعاهبه ،ینگارمردمهای پژوهش
آوری ها برای جما استفاده از انوا  تکنیک دارد و شام  ییاعتناهای قدیمی و قاب ریشه
مطالعاات وت قا هنقطاهاای انساانی اسات. هاا و ینشها در ماورد باورهاا، ارزشداده
سازد تا امار مطالعه این فرآیندهای پویا، ما را قادر می ؛توجه به فرآیند است ،ینگارمردم

عنوان یااک پدیااده در حااال صهااور تصااور یناای  و گسااترش پتانساای  اجتماااعی را بااه
 شناساایی بناابراین، دریناد؛ های مطالعااتی جدیاد تشاویق مینگاری را در حوزهممرد

 درگیار افاراد یاه هااییروش و یندمی مشخص را اجتماعی عیتموق هر مفروضاتی یه
 مانناد مفااهیمی از شناساانمردم ساازند،می پاسخگو منطقیطور به را خود هایفعالیت

 باه گرایاییا شاخصنمایه . ینندمی استفاده 4«ییگرابازتاب» و 3«گرایییا شاخص نمایه»
 تولیدینناده اجتمااعی هایزمیناه باا هاگفته و هاینش آن در یه یندمی اشاره هاییشیوه

 گراشاته اشتراک به ینندگانشریت توسطها آن معانی یه روشی. هستند مرتبط هاآن
 یاه هساتند هاایینام شااخص، عباارات .شاودینما بیانصراحت به لزوماً اما شود،می

                                                      
1.ethnography         3. indexicality 
2. Harold Garfinkel        4. reflexivity 
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 یحوزه در را رویداد تا دهندمی نسبت خاص اجتماعی موقعیت یک به ینندگانشریت
 هماه آن در یاه دارد اشااره روشای به بازتابی دیگر، روش سوی از. دهند قرار واقعیت
 و - غیااره و انتقادهااا هااا،تحلی  ها،توصاایف - اجتماااعی هااایمحیط هااایگزارش
 تغییار حال در دائماً افراد .هستند وابسته یکدیگر بهها آن از ناشی اجتماعی هایموقعیت

 ایان مساتلزم متقاب  ینش .است تغییر حال در تعام  طریق از جامعه و هستند تعام  در
 ینند، عم  بگیرند، نظر در را یکدیگر ینند، عم  یکدیگر با ارتباط درها انسان یه است
 و پویااتر انساانی مثاباهبهفرد در این روش . ینند عم  دوباره ینند و تفسیر ینند، درک
 دیگاران باه صارفاً قلماداد شاود یاه باازیگری نعنوابه یهنیا نه شود،می صاهر ترفعال

 .(23-26: 2005 موریسون، و مانیون )یوهن،دهد می واینش نشان
 

 ادبيات موجود
وجاود  ینگاارمردمیی در حوزه روش مشااهده مشااریتی و اعتناقاب خوشبختانه مناب  

 یسات مطالعات قاومی و ناژادی در قارن بدارد. مارتین پالمر و جان سولوموز در یتاب 
شناسای و علاومهای تاریخ، جامعهم را در رشتهاقوااند نحو  مطالعة ( تالش یرده1381)

شناختی مطالعات قومی یمتر بر توضیح ابعاد روش هاآناما بحث ؛ سیاسی توضیح دهند
( به بحث درباره 1395)« نگارانهرویکردهای قوم» ای با عنواننیز در مقاله بِری زواست. 
ی زنادگی انساانی هاایدگیاچیپو چگاونگی درک  ینگاارمردموصیفی و ییفای ابعاد ت

هاای تحقیاق در مطالعاات فرهنگای و روشسعیدرضا عاملی در یتااب  .پرداخته است
های آن اختصااص یک روش و ویژگی عنوانبه ینگارمردم( مباحثی را به 1392) رسانه

 ملکای زینا  پویاا و علیرضاپردازد. ب ینگارمردمجدید های وشرآنکه به داده است، بی
« یلایتکم مباحاث و هاایژگایو  ،یپارادا مفهوم، :نگاریقوم پژوهش یفیی راهبرد»در مقاله 

 هاایپاارادای  هبحاث درباارباه ، نگااریممرد رویکارد از تعاریفی ه(، ضمن ارائ1391)
 تحلیا  ازجملاه میدانی، در یار ازیموردن تحقیق مراح  ،پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی

 ساعید .اسات پرداختاه بنیاادی، ساازیمفهاوم فرایناد از استفاده و ینگارمردم در محتوا
ماردم شاناختیروش و فلسافی هاایبنیان بر درآمدی» هدر مقال گرگی عباس وگودرزی 

اناد باه ( تاالش یارده1397« )یارساپیکن انتقادی نگاریمردم بر تکیید با نگاری انتقادی؛
تکییاد  ارتبااطی هتجربا بر یه یارسپیکن بر اساس روش نگاری انتقادیروش مردمتبیین 

مماردهاای جدیاد وجه تمایز مقاله حاضر با این آثار، پرداختن به روشدارد، بپردازند. 
 ینگاارمردمهاای باا پارداختن باه روش خصوصبهمتمریز و جام  ) صورتبهنگاری 
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 ینگااارمردمو  مدرنپساات ینگااارمردم ،دیجیتااال ینگااارمردم، بصااری و مجااازی
 و جدید به زبان انگلیسی است. اولدستگیری از مناب  ( و بهرهگراپساانسان

در این است یه بتوانی  باا درک  ینگارمردمشناختی اهمیت پرداختن به مبانی روش
و  یهاویتشناختی مطالعات قومی، درک درستی از ماهیت مساائ  ها و ابعاد روشزمینه
بارای )اندازهای تحلیلی آن و سپس یاربست این روش در جامعة ایران پیدا ینای  چش 

. پرسش اصلی مقالة حاضر این است یه (185: 1398پناه، نظری و یزداننمونه نگاه ینید به: 
روشمند  صورتبهتوان چیست؟ و چگونه می ینگارمردمشناسی مطالعات ماهیت روش
فکری و فرهنگی اقوام مختلف پرداخت؟ هدف اصالی نگارناده ایان های به درک زمینه

، بتاوان متناسا  هویتیشناختی مطالعات مبانی روش هاست یه با اولویت دادن به مطالع
روش -انادازهای نظاریبا تحولت عمیق و سری  پدیدار شده، درک بهتاری از چشا 

 ینگاارمردم، بصری و مجازی ینگارمردم، انتقادی ینگارمردمشناختی این حوزه نظیر 
ابتادا تاالش پیادا ینای .  گراپساانساان ینگاارمردمو  مدرنپسات ینگارمردم ،دیجیتال

تبیاین شاود  اقوام همطالع روشمند هو شیو ینگارمردمخواهد شد تبار مفهومی مطالعات 
پاژوهش در  اخاالق، ینگاارمردمروش ، ماهیات نگاارانممردشناسی روش، و در ادامه

قرار گیارد. در پایاان نقاد و ارزیاابی  موردنظر ینگارمردمانوا  مطالعات و  ینگارمردم
 ارائه خواهد شد. ینگارمردممطالعات روش 
 

 ینگارمردمتبار مفهومی مطالعات 
)باه  ethnoشاود: در زبان انگلیسی به دو بخش متمایز تقسای  می 1نگاریممرداصطالح 

شاده(. ایان )مستند یردن امور انسانی باا جزئیاات ثبت graphyمعنای مردم یا انسان( و 
شده از امور انسانی و مستندسازی دقیق زندگی ماردم در سانت انااباطی جزئیات ثبت

اسات  مانادهیطور یه در طول زمان تکام  یافتاه اسات، محاور بااقهمان یشناسانسان
  توصاایف فرهناا  علاا عنوانبااهرا  ینگااارمردم، 2ولکااات». (44: 2020موخوپادهااای، )

هاای تعریف یرده و آن را فرایندی دانسته یه در تالش برای توصایف و تفسایر حالات
را یاار توصایف یاک فرهنا   ینگارمردمهاست. اسپردالی اجتماعی میان افراد و گروه

نظار افاراد باومی تعریف یرده یه هدف اصلی آن، فه  شیو  دیگری از زندگی از نقطاه
شاناختی از دیربااز سان  بناای روش ینگاارمردم، درواق . (217 :1392)عاملی، « است

                                                      
1.ethnography 
2. Wolcott 
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هاای مختلاف در ای یه متعهد به مطالعه ماردم از فرهن شناسی بوده است، رشتهانسان
 هاست.های طبیعی آنمحیط

توان در یونان باستان جستجو یارد. توصایف یاک را می ینگارمردماصطالح  هریش
نگاااری گیاارد: اول، افاارادی یااه بااه مردممی فاار جامعااه خااارجی دو چیااز را پیش

باشند تا با جوام  خارجی ارتباط برقرار ینناد. ثانیااً،  در حریتپردازند، باید سیار و می
هایی مانند نوشتار، طراحی، تصاویر و غیره نیاز ها برای ثبت مشاهدات خود به رسانهآن

ها قابالً در یوناان یه برخی از آن هایی هستندها، سفرنامهنگاریممردترین قدیمی .دارند
و ماور   2، تاجر پیتیاس فاون ماساالیا1دان اسکایالیسشده بودند: جغرافیباستان نوشته

درواقا ، در اوایا   .از سفرهای خود به خاور نزدیک گزارش دادناد« هرودوت»مشهور 
ال در یوناان باساتان و خاورمیاناه سافر یارد تاا اشاک قرن سوم قب  از میالد، هرودوت

نوشاته هاا را در یاک دستاو این گزارش .شده را مستند یندسیاسی و اجتماعی یشف
منتشار یارد. در قارن چهاارده ، دانشامند مسالمان  تااریخوسی  و نه جلدی با عنوان 

هاای مااریوپولو از بطوطه درباره سفرهای خود به مکه، هند و چین نوشت. گزارشابن
بود، زیرا موجودات  دیها موردتردزمان، صحت آن یه اتفاقاً در آن -سفرهایش در چین 

البته یامالً شناخته شده اسات. باه  -ها توصیف شده بود انگیز بسیار یمی در آنشگفت
مااجراجوی آلماانی باود یاه در قارن  3اساتادن همان اندازه مورد مناقشه سفرنامه هَناد

خوارهاا در آنجا توسط آدمشانزده  همراه با فاتحان پرتغالی به برزی  سفر یرد و صاهراً 
نگاری توسط مبلغانی نوشته شد یه جواما  باومی را ممردهای بعدها، گزارش .اسیر شد

منظور ترویج مسیحیت مطالعه یردند. در قارن ناوزده  باود یاه چناین تحقیقااتی از به
های تبلیغای رهاایی یافتناد و بادین ترتیا  مسایری بارای تحقیقاات واقعای طلبیجاه

 باز شد. یسشناانسان
شاناختی تبادی  شناختی و انسانبه روشی جامعه ینگارمردمدر اواخر قرن نوزده ، 

های زیاادی را در دهاه یاه ساال 4شناس آمریکایی فرانک همیلتون یوشین شد. انسان
با قبایا  باومی زونای در نیومکزیکاو گرراناد، یکای از اولاین یساانی باود یاه  1880

عنای علمی اجتماعی نوشت. اساس واقعای ایان روش باه به م ینگارمردمهای گزارش
یاار  1910یه در دهه  شودیشناس لهستانی نسبت داده مانسان 5برونیسالو مالینوفسکی

                                                      
1. Skylax          4. Frank Hamilton Cushing 
2. Pytheas von Massalia      5. Bronislaw Malinowski 
3. Hand Staden 
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 .(31-32: 2021 مولر،)را در جزایر تروبریاند در پاپوآ گینه نو انجام داد  یمدتیمیدانی طولن
شاناختی جواما  با مطالعاات انسان یرنگامردمهای تر نوشته، اشکال مدرنحالنیباا

یوچک، روستایی و اغل  دورافتاده توسط پژوهشگرانی مانند برونیساالو مالینوفساکی 
ای ( انجام شد یه مدتی طولنی در جوام  قبیلاه1922براون )-( و آلفرد رادیلیف1922)

این میدان  نگاران اولیه تمای  داشتند برای یک سال یا بیشتر درممردحاور داشتند. این 
باا یاادگیری « ییابتدا»های دورافتاده و گاهاقامت ینند و هدفشان این بود یه در سکونت

هاا زبان یا گویش محلی و تا حد ممکن با مشاریت در زندگی روزمره زندگی ینند. آن
هایی مانند اطالعات ها و نمودارها را ترسی  یردند، دادهآوری یردند، نقشهاشیاء را جم 

آوری یردند و باا ماردم محلای مصااحبه یردناد و باه مستندساازی نامه را جم جرهش
هاا پرداختناد. ایان روش های اعتقاادی آنها و نظامها، اسطورهترتیبات اجتماعی، سنت

گرراند  1ها را در جزایر تروبریاند مالنزیمالینوفسکی سال .مشاهده مشاریتی نامیده شد
منتشر  (1922آرام ) اقیانوس های غربآرگونوت رساله یالسیکهای خود را در و یافته

یردناد و ها استفاده مییرد. یکی از عالیق اصلی او اشیای مادی بود یه مردم قبیله از آن
یردناد. بارای مثاال، در ردیاابی مبادلاه هادایایی مصانوعات، او ردوبادل میمیان خود 

، «باومی»اصاطالح یاا به« ابتادایی»و  هاای دورافتاادهاستدلل یرد یه حتای در فرهن 
گیری منطقی، اقتصاد هدیاه، نماادگرایی فرهنگای و سیاسای وجاود شواهدی از تصمی 

دارد. مالینوفسکی با دقت شبکه مبادلت جواهرات با ارزش مانند دساتبند و گردنبناد را 
و  هاا نمادهاایی از قادرت سیاسایدر جزایر تروبریاند ردیابی یرد و ثابت یارد یاه آن

اند )چیزی یاه او آن را مرات  اجتماعی هستند یه در یک سیست  مبادله ثبت شدهسلسله
 .(29-30: 2017 تیلور، و همیلتون)نامید( و این سیست  به آن مرتبط است  2«حلقه یول»

 کتاا تقریباااً در همااان زمااان، در اوایاا  قاارن بیساات ، توسااط م ینگااارمردمروش 
شناسای ، محققاان مکتا  جامعه1920فات. در دهاه توساعه یا 3شناسی شایکاگوجامعه

های مرتبط برای مطالعه ابعااد مختلاف و روش ینگارمردمشیکاگو شرو  به استفاده از 
مکتا   گارارانانیپنهان شهرنشینی در این منطقه یردند. رابارت ای پاارک، یکای از بن

 جهیردید و درنتبه شما گفته شده است یه در یتابخانه بگ»شیکاگو، به شاگردانش گفت: 
شده است یه مشکالت را هار جاا یاه ها را جم  ینید. به شما گفتهانبوهی از یادداشت

های خسته تهیاه شاده یه توسط بورویرات یاپاافتادهشیهای پتوانید بر اساس برنامهمی

                                                      
1. Trobriand Islands of Melanesia    3. Chicago School of sociology 
2. the Kula ring 
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تفااوت یاا یارمنادان بی مازا یمی  برای یمک یا یارمندان دمدمو توسط متقاضیان بی
در تحقیقات اجتماعی واقعی درگیار »گویند ه است، بیابید، انتخاب ینید. به این میپرشد

دیگار لزم  زیچکیاارزش زیاادی دارد، اماا  دهندیدلیلی یه ارائه م«. ها شویدواقعیت
ها بنشین. های مجل  و در آستانه خانههای هت اول. برو و در سالناست: مشاهده دست

های فقیرنشین بنشینید. خالصه بروید در تحقیقاات ی و محلههای ساح  طالیروی شن
 .(32: 2021 مولر،) «اجتماعی واقعی و خود را درگیر واقعیت ینید

 رفتاار مطالعاه اساس بر یه است پژوهش به ییفی و تفسیری رویکردی ینگارمردم
 یاا مشااریت، بار مبتنای توصایفی ارائه آن شود و هدفانجام می طبیعی هایمحیط در

 توضایح بار رویکردهایی چنین اساساً. است افراد فرهنگی هایینش نگاهی از درون به
مارتبط باا ماهیات درونای  هایدیدگاه از و ینندمی تمریز ینندگانشریت رفتار نگری 

 توصایف بارایگرفته شاده شاک  پایش از تفسایر هرگوناه از و ینندمی استفادهمسئله 
 ترگساترده اجتمااعی بافات باا رابطه در عملکردی رتبطم عبارات با یلیدی رویدادهای

چناین  را ینگاارمردم مطالعاات مشاترک ویژگی پنج موریسون و ینند. پولمی اجتناب
 :ینندمی بیان

 خاص محیط یا رویداد یک بر تمریز. 

 محیط یا رویداد آن در اجتماعی رفتار یام  طیف مورد در دغدغه. 

 هاایروش از ترییبی است ممکن یه پژوهش هایشرو از وسیعی طیف از استفاده 
 .است درونی درکها آن هدف اما باشد، ییفی و یمی

 هااینظریاه و مفاهی  شناسایی به تفصیلی توصیف از یه  یوتحلهیتجز و هاداده بر تکیید 
 .یندمی حریت شدهیآورجم  هایداده بر مبتنی

 ارائاه ازتار مه  رویاداد هاایپیچیادگی درک آن در یاه دقیق هایپژوهش بر تکیید 
 .(65-66: 1385 )هایلند،است  تعمی 

شناسای در هاای جامعههاای ییفای در بخشاین امر تا حدی باعث اساتفاده از روش
های نظری جدید شد یه ناوآوری ییفای را و همچنین توسعه دیدگاه متحدهالتیسراسر ا

توصایف »یرد یه یلیفاورد گیرتاز بعاداً آن را  نگاری چیزی را تولیدمردم .بیشتر پیش برد
ینندگان در تحقیق )و همچنین تفسایر خاود از زندگی اجتماعی از دیدگاه شریت 1«غلیظ

آموزد( نامیاد. عاالوه بار ایان، ایان روش محقاق را ملازم محقق ازآنچه در این زمینه می

                                                      
1. thick descriptions 
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هاا همکااری یناد و آن ینندگان در پژوهش خود ارتباط برقرار یند، بایرد تا با شریتمی
وضوح نگاری بهممردرا آغاز یند.  یاینیبشیپرقاب یفرآیندهای عاطفی و فکری جدی و غ

 یشادیمفروضات پوزیتیویستی در مورد واقعیت اجتماعی و مطالعه ما از آن را به چالش م
 .(8-9: 2020 لیوی،)داند شناسی محوری میو استفاده از این روش را خار  از انسان

 
 نگارانممردشناسی روش
نگاران مبتنای بار مشااهده مشااریتی و مساتلزم آن اسات یاه ممردشناسی اصلی روش

اجتماعی یه سعی در مستندسازی آن دارند، مشااهده  یزمان درحریتطور ه محققان به
شاما بایاد روی ایان مسائله تکییاد  .(xi: 2004 مالکاک، و هیوم)و مشاریت داشته باشند 

میا  دیگار اشاکال تواناد بارای تکتر مشااهده مشااریتی مید یه چطور دوره یوتاهینی
مورداساتفاده قارار گیارد یاا چگوناه  (هاها و نظرسنجینظیر مصاحبه) هاگردآوری داده

هاایی را یاه دانشاجویان از طریاق دوره ها ممکن است دادهدیگر اشکال گردآوری داده
می  یند. حتی اجارای ایان روش در یاک دوره زماانی مدت مشاهده مشاریتی تکیوتاه

یند تا درک بهتری از پویایی اجتماعی داشته باشند یاه یوتاه نیز به دانشجویان یمک می
شده اسات یاه ماثالً ها از طریق تدارک یک سایت و سابقه، آموختهابتدا توسط مصاحبه

های یاری روزاناه و ت  برنامه، ریهمکاران نیمابیآن بتوان تعامالت اجتماعی ف لهیوسبه
 و همیلتاون) شاود را مشااهده یاردوپرداخته میاینکه چگونه تصمیمات در گروه ساخته

 .(29: 2017 تیلور،

 یجانگاری و یار میدانی همه باه، مشاهده مشاریتی، مردم«دلمونت»بر اساس دیدگاه 
در  مادتیهاای طولنراندن دورهتواند به معنای گرها میآن ةروند. همیکدیگر به یار می

ینناد و ، فکار میدهنادیها در مورد آنچه انجام ممشاهد  افراد باشد، همراه با گفتگو با آن
ینند. بروئر با اشااره باه میها دنیا را درک گویند، طراحی شده است تا ببیند چگونه آنمی

هاای طبیعای یاا میادانی باا یطنگاری مطالعه افاراد در محمردم»یه:  نویسدیم ینگارمردم
هاا را در هاای عاادی آنهاست یاه معاانی اجتمااعی و فعالیتآوری دادههای جم روش

هاا، و شام  مشااریت مساتقی  پژوهشاگر در ترتیباات موجاود، اگرناه فعالیت گیردیبرم
و هامرسالی ». باه هماین ترتیا ، «مناد اساتصاورت نظامها بهآوری دادهمنظور جم به

یاه  ینگاارمردم»ینناد: را به ایان صاورت توصایف می ینگارمردم، رویکرد 1«اتکینسون

                                                      
1. Hammersley and Atkinson 
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یناد، نظااره طور آشکار یا پنهان در زندگی روزمره مردم به مادت طاولنی شاریت میبه
 -ها دهاد، پرسایدن پرساششود، گوش میافتد، به آنچه گفته مییند یه چه اتفاقی میمی

های موجاود بارای روشان سااختن موضاوعاتی یاه موردتوجاه داده آوریدرواق ، جم 
شاام  ارجاا  باه اشاکال متعادد  ینگاارمردمهار دو ایان تعااریف از «. است -پژوهش

یناد یاه نگاری به رویکرد چند روش اشاره میممردها هستند. تا حدودی آوری دادهجم 
اول ازآنچاه ماردم در محایط ها در ینار یکدیگر برای ایجاد درک عمیاق و دساتهمه آن

 .(433: 2017 هیث، و )هالپرین شودمیدهند، استفاده اجتماعی خود انجام می
میازان  :ینادیند یه اناوا  مشااهده را تعریاف میفلیک پنج ویژگی را مشخص می

پنهان بودن مشاهده، میزان منظ  باودن )اساتاندارد باودن(، آیاا در یاک محایط طبیعای 
یناد یاا خیار و میشود شریت ا نه آیا ناصر در فعالیتی یه مشاهده میگیرد یمیصورت 

ای یاه ماا در گری )بازتابی( است. ناو  روش مشااهدهچقدر از آن شام  خود مشاهده
هاای طبیعای اینجا به آن توجه داری ، مشاهده مشاریتی است. این امر معمولً در محیط

ناشاناس )مخفای( یاا  توانادید، جایی یه ناصر ماافت)مانند مدرسه یا دانشگاه( اتفاق می
عنوان پژوهشگر )آشکار( شناخته شود. مشاهده مشاریتی پژوهشگر را ملزم باه انجاام به

( و تکما  یررسامیهای مختلاف ازجملاه مشااریت، مستندساازی، مصااحبه )غفعالیت
ه یاافی انادازپژوهشگر باید تعادل بین مشاریت و مشااهده را حفاظ یناد و به .یندمی

اندازه یاافی از آن فاصاله درگیر باشد تا بفهمد چه اتفاقی در حال ر  دادن است، اما به
 .(28: 2008 ویلی ،)یند را منعکس  یداشته باشد تا بتواند پدیده موردبررس

شک  خاصی از پاژوهش اسات  ینگارمردمترین سطح، دانشجویان باید بدانند ایدر پایه
عنوان روش یجاد شده اسات، یساانی یاه مشااهده مشااریتی را باهشناسان ایه توسط مردم

عنوان یاک واهه باه توانادینگااری ماممرداناد. البتاه ها به یاار گرفتهآوری دادهاصلی جم 
اختصاری نیز مورد استعمال قارار گیارد یاه باه فرایناد انجاام مشااهده تاوام باا مشااریت 

نگارانه عمدتاً بار مردمینی  یه بررسی میدانی . در اینجا مه  است خاطرنشان اختصاص دارد
و  ینگاارمردم، مطالعه گریدعبارتگیرد. بهمشاهده مشاریتی صورت می یشناسمبنای روش

طور یه شاما روند، هماندوش ه  پیش میبهبحث و گفتگو درباره مشاهده مشاریتی، دوش
( مشااهده 1اناد تعیاین ینناد یاه: دهینید یه با مطالعه متنی یه خوانبه دانشجویان یمک می

نگااران ممرد( چه نو  تعاملی باین 2دهد؟ مشاریتی به چه نو  اطالعاتی اجازه گردآوری می
 ( پااژوهش مبتناای باار مشاااهده مشاااریتی3هااا وجااود دارد؟ و موضااوعات پااژوهش آنو 

 .(34-35 :2021 مولر،) روست؟هایی روبهنگاران یا هر نو  دیگر آن، با چه چالشممرد



 1401، 4ی وم، شمارهسوسا  بیست

 40 

و  پژوهشیمشاریتی، رویکردهای  هو مشاهد ینگارمردممتکثر از چنین پیوندی میان 
یاه، چناندر اسکاندیناوی پدیادار شاد.  1970و  1960طراحی مشاریتی در اواخر دهه 

موضو  ینفرانس سالنه انجمن تحقیقات طراحی در منچساتر در « مشاریت در طراحی»
نظری، رویکردهای مشاریتی از نقد ماریسیستی جامعاه و بود. ازنظر پیشینه  1971سال 

ینند. ایده ماریسیستی بر این باور اسات یاه افاراد و نقد علوم پوزیتیویستی استفاده می
با همکاری محققان وضعیت خود را بهبود بخشند. مشکلی یاه  توانندیجوام  محروم م

طراحای « ابرتسون و سیمونسنر»یند. عنوان نقطه شرو  عم  میباید با ه  ح  شود به
مشاریتی را فرآیندی از بررسی، درک، تکم ، ایجاد، توسعه و حمایت از یادگیری متقاب  

 .یننادجمعای تعریاف می 1«تکم  یا بازاندیشی در ینش»یننده در قال  بین چند شریت
آن گیرند یه در ینندگان معمولً دو نقش اصلی یاربران و طراحان را بر عهده میشریت

یااربران  یاهیهای موقعیت یاربران را بیاموزند درحاالینند تا واقعیتطراحان تالش می
ینند تا اهداف موردنظر خود را بیان ینناد و ابزارهاای تکنولاوهیکی مناسا  تالش می

هاای درگیار در پاروهه ها را بیاموزناد. در ایان فرآیناد، هماه طرفبرای دستیابی به آن
دهناد، ره ببرناد: طراحاان رویکردهاای طراحای را توساعه میتحقیقاتی بایاد از آن بها

ینندگان مشاکالت را از طریاق آورناد و شاریتهایی به دسات میشناسان بینشانسان
ینند. در عم ، این بدان معنی اسات یاه دانشاگاهیان ممتااز باا افاراد همکاری ح  می

ت در جواما  محلای ینند یه نیاز به مالحظات اخالقی دارد. مشاریمحروم همکاری می
طور مشاترک عنوان شکلی از سرمایه فرهنگی، به تعبیر پیر بوردیو، است یاه بایاد باهبه

 .(61-62: 2021 مولر،) ادغام و بسیج شود
شاناختی از ساوی پژوهشاگر اسات و گیری روششام  تصامی  ،مشاهده مشاریتی

تاکثیر بگارارد.  شادهیآورهای جم تواند بر ییفیت دادهشود میتصمیماتی یه گرفته می
هاا را تاوان هماه آننمی یهیشود و درحالنگار با این تصمیمات مواجه میممردهرروز 

مه  است یه برخی از مسائ  اصلی را یه بایاد  وجودینموردبحث قرار داد، باا ی تفصبه
ها بحاث یارد. ها بر ییفیت دادهها مقابله یرد، برجسته یرده و درباره پیامدهای آنبا آن

مشاهده مشاریتی شام  سه مرحله به ه  مرتبط است: اولین قادم باه انتخااب ماورد و 
دسترسی به زمینه یا میدان پژوهش اشاره دارد. مشاهده مشااریتی )معماولً( متکای بار 

دقیق یک مطالعه موردی است. معیارها و توجیاه انتخااب ماورد )و ناو   وتحلی یهتجز

                                                      
1. reflection in-action 
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 وتحلی یاه، بسیار مه  است، زیرا نو  مواردی یاه بارای تجزدشویمورد( یه انتخاب م
 شاود،داده میهایی یه به یک پرسش پژوهش خااص تواند بر پاسخینید میانتخاب می

تکثیر بگرارد. این مشک  حتی زمانی بیشتر موردبحث است یه فقط یک ماورد در حاال 
آوری های میادانی و جما بررسی است. مرحله دوم، به مسائ  مربوط به انجام پژوهش

یناد، هایی یه برقارار می، تماسگیردیها اشاره دارد. نقشی یه پژوهشگر بر عهده مداده
هایی یه ایان ینند و روشها صحبت میینند و افرادی یه با آناطالعاتی یه مشاهده می

تکثیر به  یدشدههای تولدهد، همه بر ییفیت، قابلیت اطمینان و روایی دادهیار را انجام می
، مرحله سوم باه ثبات مشااهدات و نحاوه نوشاتن، یدگاراری و یتسزایی دارد. درنها

 .(439: 2017 هیث، و )هالپریندارد اشاره  وتحلی یهها برای تجزاستفاده از داده
، مشاهده مشاریتی است. ایده این اسات یاه ینگارمردمرویکرد  نیترجیرابنابراین، 

های شاود و یادداشاتور یننده فعال در فرهنا  غوطاهعنوان یک شریتهشناس بممرد
عنوان بخشی از فرایندهای آموزشی، انسان شناسان یااد یند. بهای را ثبت میدانی گسترده

ای شاوند یاه مطالعاه ور شوند و بخشی از جامعهخود غوطه یهانهیگیرند یه در زممی
یا پنهان  شدههیر شدن است یه امکان آشکار شدن چیزهای تعبوینند؛ زیرا، این غوطهمی

این ما را باه دوماین  .مشاهده نیستیند یه برای یک خارجی آشکار و قاب را فراه  می
شناساان بارای رسااند. انسانمی –عنوان یاک روش پاژوهشبه -نگاری جنبه مه  مردم

 اند.وجو در زندگی دیگری آموزش دیدهپرس
شناسی بر این باور استوار اسات یاه اگار فارد دیگاری را مطالعاه یناد و ناه انسان

شناساان انسان .شاناختی بشناسادتواند خود را در بهترین حالات انسان، میرا اشجامعه
ینند یه ها یا جوامعی تمریز میینند، بلکه بر گروههای دوردست سفر میتنها به مکاننه

مشاهده مشااریتی یاا  شناسان متمایز است.زندگی انسانها از شیوه های زندگی آنشیوه
های زندگی دیگاری را بااز شناس راهممردآن  هشود یه به وسیلغیر مشاریتی ابزاری می

ها در میان یک گروه یا جامعه خاص اسات، آوری دادهتنها در مورد جم یند. این نهمی
است یه مردم شارو  باه در نظار  یاهگونور شدن خود در زمینه بهبلکه در مورد غوطه
، فرد گریدعبارت. بهینندمی جامعه خود از عنوان فردی یهشناس بهگرفتن یا درک انسان

دهد یه انگار بخشی از جامعه است. تنهاا باا گرشات یار میدانی را انجام می یاگونهبه
ماان اسات یاه شدن تعام  در طول ز ترقیدر میدان، با عم مدتیزمان و حاور طولن

شناس انسانرود شوند. انتظار میشناس شناخته میعنوان انسانبه تیشناسان درنهاانسان
هر یک از جزئیات را یادداشت یند تا بتواند درک عمیقی از میدان و افرادی یه در ایان 
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یناد یاه نگااری اغلا  پیشانهاد میارائه دهد. تا ایان حاد، مردم ،ینندزمینه زندگی می
ها فر ای به میدان بروند یه گویی لوحی پاک و عاری از پیشگونهشناسان باید بهممرد

های محلای یاه ینند، گویشها باید اصطالحات محلی را یه مردم استفاده میهستند. آن
ینناد را انتخااب ینناد و ینند و مصنوعات محلی یه استفاده میمردم به آن صحبت می

های مفصالی را دگی مردم ینند. مردم شناسان باید یادداشتشرو  به ارائه گزارشی از زن
در یک دفترچه یادداشت ینند و نباید با پرسشنامه یا مصاحبه رسمی شرو  ینند. ایجااد 

شناس است. هر چاه او بیشاتر رابطه با دیگری، با جامعه بیگانه، اولین وصیفه یک انسان
آیاد؛ ی، ناشاناخته یاا ناآشانا یناار میدهد، بیشتر با زندگی خاارجیار میدانی انجام می

شناخته است، چیزی است یه محاور های زندگی یه هرگز نمیبنابراین، آشنایی با شیوه
دهاد. ایاده شاناختی تشاکی  میعنوان روشی برای یس  داناش انساننگاری را بهمردم

 اسات زیارا تنهاا از طریاق آشاکار شادن اماور عاادی و پاافتاادهشیتمریز بار اماور پ
 رساادهااای زناادگی اجتماااعی میحوزه نیتااریاساات یااه فاارد بااه دروناا پاافتااادهشیپ
شاناس، رفتارهاای افاراد موردمطالعاه یاک انسان مساائ  .(44-45: 2020موخوپادهای، )

ها از اجداد خاود یاه الگوهاای ینند، به روشی یه آنای است یه با ه  زندگی میزنده
های اصالی رویکاردی یاه توساط د. یکای از جنباهانارفتاری مشتریی داشتند، آموخته

هایی دربااره ماهیات براون، مید و دیگران بیان شد، طرح پرسش-مالینوفسکی، رادیلیف
ینند، چگونه جوانان خاود بپرسند مردم چگونه در جوام  با ه  یار میاینکه انسان بود. 

ینناد. خاود رفتاار میینناد، چگوناه باا همنوعاان پریر میدهند و جامعهرا آموزش می
دارای اهمیات یاا  ینوعورسوم و مناسکی یه باهوتحلی  آداببرداری و تجزیهیادداشت

نمادین هستند و همچناین تصادیق مصانوعات و اشایایی یاه نمادهاای فیزیکای ایان 
 .(29-31: 2017 تیلور، و )همیلتون دهندمیهای صریف را ارائه جهان

برای آنچه مشاهده خواهاد شاد و هایچ نقطاه  یاشدهنییهیچ محدودیت از پیش تع
 یاعنوان دورهوجود ندارد. مشاهده مشاریتی باه ینگارممردپایان واقعی در یک مطالعه 

 یه شودیها در محیط دومی تصور ماز تعام  اجتماعی فشرده بین پژوهشگر و آزمودنی
های مشاهده ر تکنیکیننده دشود. ناصران شریتوقت پژوهشگر تبدی  میبه شغ  تمام

ترین یند. یکی از متاداولینندگان عادی متمایز میها را از شریتیه آن انددهیآموزش د
های مشاهده مشاریتی است. این مستلزم های ییفی، روشآوری دادهها برای جم روش

مشااریت یناد، اماا  ،شاودای یه مشااهده میآن است یه پژوهشگر در فرهن  یا زمینه
دهاد نااصر باشاد. فرآیناد ای را حفظ یند یه به پژوهشگر اجاازه میفاصله حالنیدرع



 ...یو مشاهده مشارکت ینگارممرد یشناتتروش یهاا یبن

 43 

عنوان یاک آموزش مشاهده مشااریتی بار نحاوه ورود باه بافات، نقاش پژوهشاگر باه
میدانی  یهاوتحلی  دادههای میدانی و تجزیهآوری و ذخیره یادداشتیننده، جم شریت
ها یاار فشارده نیااز دارد زیارا ها یا سالل  به ماهیننده اغ. مشاهده شریتیندیتکیید م

نیاااز دارد. باارای ناااصر « پااریرش»و « دسترساای»پژوهشااگر قباا  از انجااام فرآینااد بااه 
افتد شود یه گویی برای اولین بار اتفاق مییادداشت می یاگونهبه زیچیننده، همهشریت
 ینگاارمردمیگری در وجو است. این اساس فاصاله خاود ددر معر  پرس زیچو همه

است و بر نظریه ینش متقاب  نمادین بنا شده اسات. فار  بار ایان اسات یاه تعاما  
شود، به همان انادازه یاه چناین تعاامالتی اجتماعی از طریق تفسیر و تعریف تولید می

ساختارهای عینی ممکن است شرایطی را  یهییند. درحالمعنای خاص خود را ایجاد می
ینناد؛ بناابراین، بینای نمییامدها را برطرف ینند، اما اقدامات فرد را پیشتعیین ینند و پ

 .(33: 2020 سن،)هایی است یارگزار بودن اغل  یک پرسش یلیدی در چنین پژوهش
شناساان شناساان و جامعهمشااریتی بارای اولاین باار توساط انسان هاگرچه مشاهد

ک ابزار پژوهشی بسیار گساترده در علاوم های اخیر به یاجتماعی ایجاد شد، اما در سال
افازایش یافتاه  یژهوسیاسای باه هاایینگارممرداجتماعی تبدی  شده است و توجه باه 

 یهامختلاف، از مطالعاه نهادهاا و ساازمان هایینههای سیاسی در زمنگاریممرد است.
ی انجاام سیاسی، مانند احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان، قوه قااائیه، نخبگاان محلا

الملا  بیشاتر ماورد سیاسی نیز در مطالعاة رواباط بین ینگارمردماست. صورت گرفته 
برای مطالعاه  نهادهای مردمو سازمان المللیهای بینسازمان هگیرد؛ مطالعاستفاده قرار می

هاای تروریساتی، مافیاایی، های غیررسامی مانناد گروهو شابکه هاای اجتمااعیجنبش
نگاری را نتیجه، ما مردمر د .)431-432: 2017 هیث، و ینالپر)ی مواد مخدر و ... هایارت 

دانی . مای« از درون باه بیارون»های اجتمااعی جهان-صرفاً راهی برای توصیف زندگی
، هاا[ مستندساازی فرهن اننگاارمردموصیفاه  »یناد: طور یه همرسالی بیاان میهمان

ای یاه . هدف این است یه باه شایوههاستطیاین محها و عملکردهای مردم در دیدگاه
ینی : دنیاایی را و ماا ایان را اضاافه مای« بینند وارد شوی هر گروه از مردم جهان را می

 .(26: 2017 تیلور، و همیلتون)است های دیگر مشترک بیند یه با گونهمی
 آوریجما  برایه مورداستفاد ابزارهای یا هاروش بروور، از پیروی توانی  باالبته می

 و ینگاارمردم گساترده نظاری چاارچوب یا شناسیروش از را هاداده وتحلی تجزیه و
 ییتنهابه هاداده یا هاروش این ،گریدعبارت. بهینی  متمایز یند،می تولید یه دانشی انوا 

 هاایپاژوهش فرآیند در هاآن سه  بلکه ینند،می نگارانهممرد را پژوهش یک یه نیستند
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 زیارا ینناد،می یماک نگاریممرد به هاداده آوریجم  هایروش انوا . است ترگسترده
 یاک اعااای بارای یه تمایزاتی درک هدف با اگر یمی، هایروش حتی ها،روش همه

 هااییروش از معماولً. دارند را نگاریممرد روند، صرفیت یار به هستند، معنادار جامعه
 در را غنای درک و ینادمی درست نزدیک فعالیت به را شگرانپژوه یه شودیم استفاده
 :شام  این. دهدمی قرار اولویت

 .زبان از استفاده و منظ  طولی، دقیق، مشاهدات -

 .نامهیزندگ به مربوط مسائ  و ینندگانشریت با مصاحبه -

 .متمریز گروهی هایبحث -

 .ینندگانشریت وزانهر هاییادداشت و یاری هایسیاهه وتحلی تجزیه -

 .پرسشنامه از طریق نظرسنجی -

 .پیشینه و زندگینامه -

 .(67: 2006 ،لندیها) عاتمصنو و اسناد متون، تحلی  -

 
 ینگارمردمروش ماهيت 
، ارتبااطی تنگاتنا  باا رویکردهاای توصایفی و تفسایری دارد و باه ینگارمردمروش 

نگارانه باه ممردساس است. پژوهش های زندگی اجتماعی انسان، حصرایف و پیچیدگی
ها باا ها و نحو  ارتباط آندنبال آن است یه چگونگی درک جهان پیرامونی توسط انسان

د آنان است را موردمطالعه و بررسی قرار یخود متکثر از باورها و عقا هیکدیگر یه به نوب
 های توصیفی و ارائاهتعمی  یرییارگیند تا بهد. در این رویکرد، پژوهشگر تالش میهد

هاای زماانی هاای خااص و دورهتفسیرهای تبیینی دربار  عملکارد جواما  در موقعیت
هاا در گارر میان جوام  گوناگون و نیز خط سایر آن یهاها و تفاوتمشخص، شباهت

شود و مشاهده می ناًیزمان را توضیح دهد. پژوهشگر با اتکا بر این فر  یه بین آنچه ع
تاوان پیونادی واقعای هاا( میپاریر یاردن آنذهنی ناشی از آن )برای فه  هایبرداشت

های ی جدا از تجرباهریرپنگارانه، واقعیتممرد. از منظر پردازدپژوهش می هب برقرار یرد
: 1395)بِاری، یابد اجتماعی است یه موجودیت میانسانی نیست و دانش تنها در بستری 

 .(518و  514-512
آمده از یاار میادانی را باا دساتنگااری، داناش بهممرددر درک خود از  سارا پینک

فراینااد خلااق و بازنمااایی دانااش یااا »نگاااری را ینااد. او مردمتجربااه فااردی ماارتبط می
باا  هاانیهاایی یاه انگااران و روشممردهای دانستن یه بر اساس تجربیات خود روش
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، «یننادشوند تالقی میها مواجه میبا آن ها و چیزهایی یه در طی آن فرآیندافراد، مکان
باه »نگااری، ممردیند یاه نیز بیان می 1«شری اورتنر(. »34: 2021 مولر،) یندتعریف می

عنوان ابازار یه ممکان اسات، باه معنای تالش برای درک جهان زندگی دیگری تا آنجا
در تجرباه  2راناهاونگاری باه نحاوی رازممرد، فرایند یشناسازنظر انسان« شناخت است.

باا  یفرهنگایار میدانی، در مواجهه خود با افراد دیگر یه احتمالً ازنظر فرهنگی یا خرده
هاا از نگار تفاوت دارند و در تالش برای درک تجربیات زنده خود و تفسیرهای آنمردم

 نگاار باه او  خاودممردریزی شده است. این فرایند با ارائه تفسیری توساط جهان پایه
 .(47: 2004 مالکاک، و هیوم) «مکتوب فرهن بازنمایی »نگاری یا ممردرسد: محصول می

یاک فاار  اصاالی  شاود. ایاانباار مطالعاه یاا  فرهنا  تکییااد می ینگاارمردمدر 
( اسات یاه بارای درک یطوریلهای ییفی بهنگاری )در واق  شاید در مورد روشممرد

ها را دهد یاد گرفت؛ اما فرهن یه در آن ر  میرفتار فردی یا گروهی، باید فرهنگی را 
یاا  - یورصورت جام  یا صریح فرموله یرد. این منجار باه مفااهی  غوطاهبه توانینم

یه پژوهشگران در طول زمان در یار میدانی باه  شودیواره فرهنگی محداق  یک عادت
یند. به گفتاه او، ف میتوصی« آنجا بودن»را  ینگارمردمیلیفورد گیرتز،  .آورندیدست م
شاناس آنجاا باوده در متقاعد یردن خواننده به این اسات یاه انسان ینگارمردمقدرت 

دهاد یاه چگوناه اتفاق افتاده است. گیرتز نشاان می« صحنهمعجزه پشت»است یه این 
است. او با  مانده ینگار باقممردهای اصلی صاهری، برخی از نگرانی یهاعلیرغ  تفاوت

های زیااد، موضاو  مشاتریی رغ  تفاوتعلی دهد یهنگاران، نشان میممردمقایسه آثار 
آمیز یک حساسایت برقراری صریف اما موفقیت»نگاران وجود دارد: ممردهای در نگرانی

گیرتاز بعاداً در ماورد «. آشنا، در مکانی جراب اما آشنا، البته نه یامالً شبیه باه خودماان
داساتان »شاام   ینگاارممردنوشاتن نویساد یاه برای تصدیق این موضو  می مقاومت

 .(30-32: 2020 سن،)است « گفتن، ساختن تصویر، ساختن نمادها و به یار بردن استعاره

باه سیاسات  (1966) شناسها و دوستان: روش انسانغریبهروت بندیکت در یتاب 
مردم بومی در مورد فرآیند پژوهش چه  :پرسدیند و میشناختی اشاره میبرخورد انسان

داشتند یه به دنبال ادغام در گاروه خاود « بیگانه»، چه احساسی نسبت به یردندیفکر م
هاا، اشایاء )مانناد سایگار و دورباین( و ها از قرار گرفتن در معار  روایتبودند؟ آن

ای برای گاهانهتوانند رضایت آها میمختلف غرب چه احساسی داشتند؟ آیا آن یهادهیا

                                                      
1. Sherry Ortner 
2. mythically 
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هاا و محایط ها توانایی به چالش یشیدن یسانی یاه دربااره آننمایندگی بدهند؟ آیا آن
از باین باردن یاما   یجا، باهرونیایردناد را داشاتند؟ ازاها قاااوت میاجتماعی آن

شااناختی، نقااد بازتااابی راه را باارای شااکوفایی ینندگان انسانمشاااهدات مشاااریت
( در مااورد 1966هااای بااار  )یاارد. باارای مثااال، پژوهش رویکردهااای مختلااف باااز

هاای مبادلاه در توساعه فرآینادهای های اجتمااعی، اهمیات آیینبندیگیری گروهشک 
شدت اجتماعی تعاملی را مطرح یرد و علیرغ  اینکه حدود چهار دهه بعد نوشته شد، به

همچنین باعث انتقال شناسی تحت تکثیر مشاهدات مالینوفسکی قرار گرفت. اصول انسان
در مطالعاات ساازمانی و رشاته یاامالً جدیاد و راهگشاای  ژهیوهای دیگر، باهبه رشته

شناسای اصاول انسان یرییارگشناسی سازمانی شد. التون مایو نقش اصلی را در بهانسان
-در زمینه صنعتی ایفا یرد و با همکاری ویلیام لوید وارنر )یکی از شااگردان رادیلیاف

پودرمااریر،  ن( و دیگران، به ایجاد این رشته یمک یرد. پژوهشاگران دیگار، ماننادبراو
مرات ، هاای غربای روزماره، سلسالهشرو  باه اعماال اصاول یاار میادانی در فرهن 

 .(32-33: 2017 تیلور، و همیلتون) یردندها های رفتاری فرهنگی آننامهها و آیینسازمان
سی  فرآیندهایی اسات یاه از طریاق آن ماردم جهاان تر ینگارممرد، هدف جهیدرنت

دهناد، آنچه ماردم انجاام می»این است:  ینگارمردماند. تمریز اصلی خود را خلق یرده
اساساااً، «. ینناادسااازند و اسااتفاده میداننااد و چیزهااایی یااه مااردم میآنچااه مااردم می

ذهنی، بصاری، حسای و های زبانی، یک فرآیند تجربی است یه شام  جنبه ینگارمردم
ها از طریق قرار دادن خاود آوری دادهبه معنای جم  ینگارمردمجسمانی است. بررسی 

نگااری معماولً در دنیای زندگی دیگر اسات. مردم ینیبشیپرقاب یدر معر  تکثیرات غ
افتد. ما مجبور نیستی  مانند مالینوفسکی به جزایار فرد اتفاق می« خود»چارچوب جامعه 

باه یاک خاناه « سافر»ریاند سفر ینی  تا چیزهاای خاارجی را تجرباه ینای . یاک تروب
بارد سالمندان، یا یک باشگاه بویس تایلندی ما را به مااجراجویی در گوشاه و یناار می

 .(33-34: 2021 مولر،)
عنوان یاک روش، تکنیاک نوشاتن و ناوعی پرایسایس باه نگارییسانی یه از مردم

ینند یه این روش استراتژی خاصی را ینند، استدلل میمی)پیوند نظر و عم ( حمایت 
دهاد: ایان شاام  شاناخت تر شدن به مسائ  اجتمااعی فاوری باه ماا میبرای نزدیک

های یوچک معناست. با ایجاد دلیا  منطقای درونای خاود ینندگان و درک لیهشریت
از هماه، نگاارش تار دهناد؛ بناابراین، مه برای گفتن و انجاام یارهاایی یاه انجاام می

باید به تجربیات یسانی یه در آن محیط هستند توجه یند. دنیاای اجتمااعی  ینگارمردم
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هاا چیست؟ چیزها از منظر آن ،تجربیات زیسته افرادی یه تحت نظارت هستند«: درون»
نگاار بایاد نیروهاای سااختاری ممردها، رسند؟ در تحلی  این پرسشچگونه به نظر می

تاوانی  جهاان اجتمااعی گرارند )آنچاه میهای محلی تکثیر میبر محیط شماری را یهبی
، یطوریل. باه(28: 2017 تیلاور، و همیلتون)بنامی ( را مورد پرسش قرار دهند « بیرونی»

 های زیر برخوردار است:پژوهش میدانی از ویژگی
 ها؛آزمودن فرضیه یجاهای اجتماعی بهتکیید بر بررسی و فه  پدیده .1

هایی یه در مرحلة یعنی داده های غیرساختمندیش به استفاده از دادهگرا .2
 اند.گردآوری برحس  مقولت تحلیلی بسته یدگراری نشده

 صورت مفص  و عمیق.تعداد محدودی از موردها و شاید تنها یک مورد به همطالع .3

و  هایی یه مستلزم تفسیر معانی و یاریردهای اعمال انسانی استتحلی  داده .4
شود آمار و ارقام بیان می یجاهای گفتاری بهها و تبیینبه شک  توصیف تیدرنها

 .(327: 1387)سیدامامی، 
 

 ینگارمردمپژوهش در  اخالق
شاود یاه اغلا  باا اناوا  های اخالقی متعددی مینگاری باعث نگرانیممردیار میدانی 

ناه مارتبط اسات. انجمان ینندگان در ایان زمیها بین محقاق و شاریتمختلف تفاوت
 یند:آمریکا از هفت نکته زیر در مورد مسئله اخالق حمایت می یشناسمردم

 . آسی  نرسانید.1

 باز و صادق باشید. ،. در مورد یار خود2

 . یس  رضایت آگاهانه و مجوزهای لزم؛3

های تحت تکثیر ارزیابی ینیاد. باهف را با همکاران و طرفختلتعهدات اخالقی م. 4
شاود. های اخالقی در درجه اول به حقاوق شخصای مرباوط میطور مشخص، پرسش

هاای آمااری اسات، ها عمدتاً مبتنای بار دادهبرخالف تحقیقات یمی یه در آن گزارش
شان های زندگیینندگان داستانیند. شریتنگاری دنیای زندگی مردم را ترسی  میمردم

ینند و شاید جزئیات صمیمی و شان ارائه میرهینند، نگاهی به دنیای روزمرا تعریف می
اندریاران آسای  تواند به دساتآور را فاش ینند. اگر این اطالعات منتشر شود، میشرم

دقت برساند یه باید از آن اجتناب شود. مسائلی یه باا ایان امار مارتبط اسات بایاد باه
اخاتالل در قاااوت در تحقیق با یودیاان یاا افارادی یاه دچاار  ژهیوسنجیده شود، به

 .شوند، رضایت باید از والدین یا مقامات مربوطه اخر شودمی
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 نتایج خود را در دسترس قرار دهید.. 5

 شده محافظت ینید.از سوابق ضبط. 6

 محترمانه و اخالقی را حفظ ینید. یاروابط حرفه. 7
یاق در هاای تحق. یک نکته مه  دیگر، مربوط به روشی است یه از طریاق آن داده8

ساازی های متنی، درجات مختلفای از ناشناسگیرد. در مورد دادهدسترس عموم قرار می
از ماردم عکاس  یهییهای بصری قایه متفاوت است. ازآنجااما دربار  داده وجود دارد؛

ها باید از هرگونه امکاان انتشاار هستند؛ بنابراین، آن ییشناساشود، قاب یا فیل  گرفته می
 .(67: 2021 مولر،)وند و رضایت خود را اعالم ینند مطل  ش

 
 ینگارمردمانواع مطالعات 

 متمركز ینگارمردمكالسيک و  ینگارمردم
 .تاوان تماایز اساسای قائا  شادمتمریاز می ینگاارمردمیالسایک و  ینگاارمردمبین 
از در میادان، با مدتیوری طولنیالسیک در سنت مکت  شیکاگو با غوطه ینگارمردم

هاای متمریاز در نگاریممردشاود. ها و تجربیاات مشاخص میبودن و شرح برداشات
و یاار  تعاما  انساان باا رایاناه های یاربردی مانند معماری، تجارت و بازاریاابی،زمینه

محاور، های یالسیک دانشنگاریممردبرخالف  .شودانجام می مشترک با پشتیبانی رایانه
اجرای یک فنااوری جدیاد، طراحای سیسات  و مصانوعات،  ،مریزنگاری متممردهدف 

های یالسیک ازنظر زمان و تجربه فشارده نگاریممرد یهیدرحال .ساختمان و غیره است
های ضابط فنای های متمریز مبتنی بر فشردگی داده هستند. دساتگاهنگاریممردهستند، 

در یاک دوره زماانی نسابتاً  های حیات خااصهای دقیق از جهانآوری دادهبرای جم 
عنوان شوند. بر این اساس، این رویکردهای مبتنی بر فشاردگی داده باهیوتاه استفاده می

مثال، عنوانباه -های تجااری در زمیناه شاوند.نیز شناخته می« مخابره شده ینگارمردم»
ز طاول اندازه یاک یاا حتای نای  روتواند بهنگاری میممردبررسی  -مدیریت نوآوری 

 .(34-35: 2021 مولر،)بکشد 
 انتقادی ینگارمردم

شناسای علمای اولیاه از طریاق طور مشاخص از حاوزه انسانانتقادی یه به ینگارمردم
هاای ، خاار  شاد، گروهنادمطالعاتی مانند مطالعاتی یه پیشگامان مکتا  شایکاگو بود

ه اصالی خاود قارار داد. عنوان پایاشده از مردم را بهمستعمره، محروم و به حاشیه رانده
 ،همچنینهای اقتصاد اجتماعی )مانند ماریسیس ( و تکثیر نظریهانتقادی تحت ینگارمردم
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مفاهی  قدرت و سلطه فرهنگی )مانند گرامشای( باود. مااامینی مانناد بیگاانگی، هویات 
یردناد؛  ینگاارممردبخشی و نمادسازی فرهنگی شرو  به شک  دادن به رویکرد انتقادی 

بارای  .داشات بخاشییاین شک  از یار، ماهیتی آزاد و رها یبراین، روحیات جدانشدنبنا
(، با زنان طبقه متوسط و متوسط به بال مصاحبه و مشااهده یارده 1963مثال، بتی فریدان )

، ادعاهاای انتقاادی گراشاتیها تکثیر مابود تا در مورد نیروهای مردسالری یه بر رفاه آن
، «جدیاد»(، ناوعی رویکارد 1979اثر پ  ویلایس ) ادگیری یار یردنیداشته باشند. یتاب 

شدت با اقتصاد، نیروهای اجتمااعی و نگاری انتقادی متمایز بود. این بهممردیعنی رویکرد 
را مساتند  یافرهن  هماهن  بود. ویلیس در یتاب خود زندگی گروهی از پسران مدرسه

یند. نکته اصلی تحلیلای وزشی به یار بحث میها از سیست  آمو در مورد انتقال آن یندیم
بینی ینند یه انتظاار ای را پیشای متفاوت از آیندهتوانستند آیندهها نمیاو این است یه بچه

عنوان یک نیروی اثرگرار در یارخانه داشته باشند، بنابراین عدم مشااریت خاود داشتند به
 .(36: 2017 تیلور، و همیلتون)دانستند می عنوان شورش آیینیرا به

 1نگاری بصری و مجازیممرد
هاای بصاری های هوشمند در حال حاضر، هر روز حج  عظیمای از دادهبا وجود تلفن

شاوند، شاوند، نظار داده میشاوند، ارزیاابی میشود یه به اشتراک گراشته میایجاد می
، 2017ند. در سال شوشوند یا بایگانی میشوند، حرف میشوند، فیلتر میتطبیق داده می

های هوشامند باود. طباق ها با گوشایدرصد از آن 85تریلیون عکس تولید شد یه  1.8
گوشای هوشامند  2019میلیارد نفر در سراسر جهان در ساال  3.26آمار پورتال آلمانی، 

میلیارد برساد. باا فنااوری  3.76به  2021شود این تعداد در سال بینی میداشتند و پیش
5G تولیاد  یتوجهطور قابا خواهاد شاد یاه باه تر یآپلود دوباره بسایار سار، سرعت

دهد؛ اما این فقط یمیت نیست، بلکه ییفیت نیز اساسااً در بصری را افزایش می یهاداده
هایی یه هرگاز زیرسااختی بارای ارتباطاات خطای حال تغییر است. بسیاری از شریت

باه چهاره باه دنیاای دیجیتاال جهاش  سنتی نداشتند، مستقیماً از تعام  شافاهی چهاره
تر در ساطح طور گساتردهتار و باههای هوشامند حتای ارزانینند. در آینده، گوشایمی

، تلفن تیجهانی توزی  خواهند شد یه تولید عکس و ویدیو را بیشتر خواهد یرد. درنها
تنها فرهن  تعام  و ارتباط ما، بلکاه حااور و معناای بصاری را در دنیاای هوشمند نه

بخشاد. این توسعه ارتباط جدیدی را باه چارخش نماادین می .دهدروزمره ما تغییر می

                                                      
1. Visual Ethnography 
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هساتند. مجاالت  یشاناختی جدیادبصری جدید نیازمند رویکردهای روش یهاجهان
انجمان  یاا مطالعاات مجاازی یاه توساط نگااری مجاازیممردعلوم اجتمااعی مانناد 

این رویکردهای بصری سارویار دارد شود، با منتشر می (IVSA)شناسی تصویری جامعه
 .(55: 2021 مولر،)

شناسی همچنان در سایه متن قارار های بصری، در جامعهبا وجود سی  تصاویر، داده
هااای بصااری در ، دادهیبااردارل یبصااری و ف یشناسااگیرنااد. جاادای از جامعهمی

هساتند یاه  هاا مکما  متاونشناسی اغل  صرفاً یک یااریرد مساتند دارناد: آنجامعه
همچنان در مریز قرار دارند. توماس اس. ابرل ایان را ناشای از تسالط پوزیتیویسا  در 

تصویر زیر سؤال رفات. او سوی داند یه با چرخش به شناسی میهای بنیادی جامعهایده
یند یه تصاویر باید توسط گیرندگان تفسیر شوند توجه خود را به این واقعیت جل  می

ها در مقایسه با توصیفات یالمی، همیشاه معناایی ق بازتر امکان تفسیری آنو به دلی  اف
طور یام  نشان داد یا باا ماتن توان تصاویر را بههرگز نمی ،ینند؛ بنابراینانبوه تولید می

توانناد اصهاارنظر جایگزین یرد. در مقاب ، تصاویر نیز به دلی  ابهام و نیاز به تفسیر، نمی
 یشناساصورت بین الذهانی تکیید یرد. البتاه انسانبهآن را هند یه بتوان قطعی را ارائه د
هاسات یاه سانت شناسی به روی تصاویر باز است و بر این اساس مدتبیش از جامعه

در جریان تحقیقاات  -شناسانسان-برونیسالو مالینوفسکی  بصری را توسعه داده است.
ی زیاادی گرفاات. گرگاوری بیتسااون و هاا( عکس1932) 1خاود در جزایار تروبریانااد

نگاری بصاری ممرد( یک 1942« )شخصیت بالی»مارگارت مید با مطالعه خود در مورد 
های رشاته را باه روی چشا »یناد یاه شناسان توصایه میایجاد یردند. هارپر به جامعه

 «تر از یک صفحه رایاناه پار از اعاداد بااز ینادنهایت جال تر و بیدنیای ادرایی وسی 
 .(55-56: 2021 مولر،)

پیشرفت در بازتولید فناوری در اواخر قرن ناوزده  باه عکاسای اجاازه  یهییازآنجا
های چاپی را داد، این امر با ایمان جدیدی به عینیات هماراه شاد. در آن ورود به رسانه

برخالف متنی یاه در آن نویسانده  -شد زمان، عکس انعکاس واقعیت در نظر گرفته می
تنها و ناه -این فر  اینون منسو  شده است «. دادشک  می»ق روایت، وقای  را از طری

انداز هار تصاویر از یاک چشا  یاهنی، بلکاه اتصویر ییاربه دلی  امکانات فنی دست
گیرند؛ ها را مییه عکس -ها و نه دوربین -شود، زیرا این افراد هستند خاص گرفته می
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طور ذهنای توساط عکااس باه»ها یشه آشکار است. عکسبنابراین یک جزء دلخواه هم
به روایت هااوارد اس. بکار،  .ها بازنمایی یننده عینی نیستندآن و رندیگیدوباره شک  م

هاسات. هماان شاناختی یاامالً در زمیناه آنهای هورنالیستی و جامعهتفاوت بین عکس
در یاک  تواندیشود. متواند در یک مجله علوم اجتماعی یا یک روزنامه صاهر عکس می

یناد یاه چاه ناو  گاری قارار گیارد. زمیناه تعیاین مینشناختی یا روزنامهزمینه جامعه
ورد عکاسای خباری مایاه بارای مالحظات نظری به همان اندازه  .بینی تصویری را می

اسات.  ورد توجاهمانیاز شاود نگااری اساتفاده میممرداست برای عکسی یه در  توجه
ریس جزو اولین یسانی بود یه از فالش در ش  برای نشاان دادن یایوب ل، مثاعنوانبه

افاراد »نشاینان. او زنادگی حاشیه -دیگر زندگی استفاده یارد  یهاو روشن یردن جنبه
هاای او ترییبای از عکاسای ارائاه یارد. عکس« شبانه را در یک جهان بصری ساورئال

 .(55-56: 2021 مولر،)نگاری است ممردهورنالیستی و 
 1نگاری دیجيتالممرد

متنی و بالتر از همه، بصری جدید ایجاد شاده  یهادر پی دیجیتالی شدن، سیلی از داده
طور چشمگیری افزایش یافته است، بلکه ییفیت نیز اساسااً ها بهتنها یمیت دادهاست. نه

و  آنالیاان ینگااارمردمهااای جدیاادی ماننااد تغییاار یاارده اساات یااه خااود را در روش
هماننااد آنچااه صهااور رمااان در قاارن هجااده   .دهااددیجیتااال نشااان ماای ینگااارمردم

ای را به همراه داشت، اینترنت نیز اشکال جدیادی العادهسوبژیتیویته و فردی شدن فوق
عنوان منابعی برای بیاان ها بهآورد. یدها، نمادها و نشانهاز هویت بصری را به وجود می

یاه خاود را بار روی الگوهاای موجاود هساتند های دلخواه های ذهنی یا هویتحالت
های دیجیتال به مکانی تبادی  ، واقعیت یترتنیا. بهسازندنمایان می دهندههویت جهت

شاده اسات، اماا  سااختهشیشوند یه در آن بیان و ادراک خود به روشی خاص از پمی
ماورد مارایره قارار  پریر است. هنجارها از طریاق لیاک و یامناتانعطاف حالنیدرع
دهناد و الگوهاای هنجااری ای را نشاان میها الگاوی اساتاندارد شادهگیرند. سلفیمی

اجتمااعی  هتوانند به هست، صاورت جرگامی هانیبخشند. ابازنمایی خود را عینیت می
(، یا حتی اعاای بدن )باورها( مرباوط 2)سلفی با دوستان(، حالت چهره )صورت اردک

صاورت ذهنای دگرگاون ، این الگوهای هنجاری پیوسته بهحالنی، درعحالنیاباشند. با
رود یاه از طریاق آن شناسی از طریاق فیلترهاایی باه یاار مایشوند. سبک و زیباییمی
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سازی اسات. عاالوه بار ایان، دقیقاً به نف  عینیو فرآیند، انطباق و تفاسیر جدید مکرراً 
عکاسای از خاود باا گوشای هوشامند،  «سالفی»افزایش ساری  محبوبیات در تمارین 

بینند و هویت ها میهایی است یه مردم از آنها به روشدهنده نزدیکی این فناورینشان
هاای سازی، نزدیکای و ویژگیدهد یه شخصیدهند، بنابراین نشان میخود را نشان می

ن را از طریاق های هوشمند پتانسی  ایجاد ارتباطات همدلنه و بدنی با مخاطباعاطفی تلفن
پاژوهش »عنوان نگاری را باه، شبکه1ینند. یوزینتسنگاری حسی ایجاد میممردهای رسانه

ای یند و از ارتباطاات رایاناهتعریف می« برخطمشاریتی مبتنی بر یار میدانی  -گرامشاهده
و  نگااری و بازنماایی یاک پدیاده فرهنگایممردعنوان منب  داده برای رسیدن باه درک به

درسات  -یند. جنبه خاص شبکه نگاری او در این واقعیات اسات یاه جمعی استفاده می
افتاد. ایان ینندگان در میدان اتفااق میتعام  محقق با شریت -نگاری معمولی مانند مردم

یناد، تصااویری را های جمعای شاریت میطور فعال در بحثبدان معناست یه محقق به
دهد. اص  مشاهده مشاریتی فعال باه ها پاسخ مییند و به آنبرای ایجاد نظرات ارسال می

را  2«نگاری ترییبایممرد»واقعیت دیجیتال ترجمه شده است. عالوه بر این، یوزینتس یک 
های دنیای واقعای ترییا  با تحقیق در موقعیتبرخط یند یه در آن تحقیقات پیشنهاد می

 :یندپریر میانشود و فرآیند شناسایی موارد زیر را امکمی
هاای الگوهاای ها و تفاوتهاای اجتمااعی: شاباهتادغام در مقابا  جادایی جهان

 های حاوری چیست؟رفتاری در اینترنت و موقعیت
ای بین مشاهده رفتار فیزیکای و های شفاهی مرتبط: چه رابطهمشاهده در مقاب  داده

 ارد؟بیان توصیف آن وجود دارد؟ آیا انحرافاتی وجود د

شناختی مانناد سان، قومیات، های جمعیتشناسایی در مقاب  عملکرد اعاا: ویژگی
ها خود را صارفاً یک جامعه خاص چقدر مرتبط هستند؟ یا اینکه آندر جنسیت و غیره 

 .(59-60: 2021 مولر،) ینند؟از طریق مشاریت یا اقدامات خاص متمایز می
هاا را در سراسار اری، تولید مشترک پژوهشنگممردهای جدید در بنابراین، پیشرفت

قرار داده است. ایان نیاز  یای و بین پژوهشگران و متخصصان موردبررسمرزهای رشته
هاای پیچیاده صریف و برای دستیابی باه جهان یالهیعنوان وسنگاری را بهممردموقعیت 

هاای مااعی و روشهای اجتهایی مانند شابکهوریآ، فنحالنییند. درعمعنا تقویت می
بررسی الکترونیکی طیف وسیعی از امکاناات جدیاد را بارای ایجااد دسترسای، بهباود 
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اناد. تر و دستی بااز یردههای سنتیشده به روشآوریهای جم ارتباطات و آزمون داده
، هنوز نیاز به حاور در یک جامعه موردمطالعه وجاود دارد؛ در آنجاا باودن، حالنیباا

هاا و یردن، خندیادن و پیوساتن باه آن بارای ارائاه و مشااهده انگیزه دور زدن، تماشا
های بیشتری در روش صورت گرفته اسات: های روزانه؛ و به این منظور، پیشرفتشیوه

اناد تاا نگاران به اصول هنار، نماایش و مشااریت اجتمااعی روی آوردهبرخی از مردم
متخصصان بیابند و دانش را چیازی هایی برای از بین بردن شکاف بین دانشگاهیان و راه
شاود. همکااری ایان محایط صورت دمویراتیاک و در جامعاه تولیاد میدانند یه بهمی

-بندی ساوههپژوهشی در حال تغییر و حداق  در برخی جهات، ساختارشاکنی تقسای 
های خودمختار و خاودگردان تولیاد پژوهشگر از طریق مشاهده مشاریتی، به جنبه-ابژه

 .(10: 2017 تیلور، و همیلتون) گراردترام بیشتری میفرهنگی اح
 مدرننگاری پستممردو  1چرخش زبانی

در ایجاد و همچنین توصیف  ینگارممردچرخش زبانی به درک و تکم  در قدرت زبان 
 .های پسااستعماری، فمینیستی و انتقاادی اشااره داردهای اجتماعی در قال  نظریهجهان

شناساان شارو  باه تکییاد بار ممرددر یار یلیفورد گیرتز،  ژهیو، به1970در اواخر دهه 
عنوان های جدیاد یردناد. گیرتاز باه ماتن و گفتاار باههای خود به روشاهمیت نوشته

یرد و به دنبال بیان ایتشاافات میادانی خاود از نگاه می خودیخودنمادهای فرهنگی به
و قدرتمناد  زیانگجاانیبه معنای نوشتار ه «توصیف غلیظ»طریق سبکی بود یه او آن را 

 یهااسابک متفااوتی از پژوهش یریگنامید. او با تکم  بر قدرت نوشتار خود، به شاک 
عنوان چیازی نگااری تفسایری را باهممرد( 1988) 2تفسیری یمک یرد. جاان ون ماانن

د در وتحلی  تجربه خاوواقعیت اجتماعی دیگران را از طریق تجزیه»یه  یندیتوصیف م
یه بیشتر معنای ضامنی  افتهیرویکردی تکملی و تجس  دهد.نشان می« جهان این دیگران

یناد و نظارت بر فراوانی صریح یلمات و عبارات در حوز  میدانی ردیابی می یجارا به
بخش آن، ها  از به دنبال نسبت سیاسی زبان در حال استفاده، پتانسی  صالمانه یا رهاایی

، یساانی 1980در پژوهش و ه  از سوی نویسنده بود. در طول دهه  ینندهسوی شریت
دانساتند، عواما  محلای، نوصهاور و متحارک را مدرن مینگاار پساتممردیه خاود را 

ها همچنین به توانند آزادانه، پراینده و غیر مرتبط باشند. آنها میبرجسته یردند. فرهن 
ها ه چرخش زبانی را به سطح دیگری برد. آنبا زبان بودند ی یترکالیدنبال برخورد راد
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ابزاری بارای درک یاا رمزگشاایی  یجاها، متون و تعامالت بهیه گفتمان یردندیادعا م
طور یاه جیماز آن فرهن  هستند. هماان ههای تولیدی و بازنمایی ینندفرهن ، صرفیت

سات، همچناین بارای توصایف نی یااباژه« فرهنا »یند، اگر ( بیان می1986یلیفورد )
طور قطعی تفسایر یارد. فرهنا  ای واحد از نمادها و معانی نیست یه بتوان بهمجموعه

ها  توساط  –و تبیاین  –، زمانمند و در حال صهور و بروز است. بازنمایی زیبرانگبحث
در ایان صهاور دخیا  اسات. یساانی یاه در  –ها و ه  از سوی افراد خاارجی خودی
یاک محایط اجتمااعی را در « حقیقات»ینند، امکان تولیاد یمدرن یار مهای پستقال 

شود گیرند و در عو  بر تعامالت و روابطی یه در زندگی اجتماعی پدیدار مینادیده می
« بیاان خاود»هاا بارای داده هها غالباً از اشکال آزمایشی نوشتار برای ارائینند. آنتمریز می
هاای چندصادایی اند روایتمدرن سعی یردهتنگاران پسممردینند و برخی از استفاده می

چناین رویکردهاایی باا درک  .هاا اساتوار اساترا اتخاذ ینند یه بر تولید مشترک روایت
گرایی مطابقات دارد. های هویتی و چنادفرهن ای زندگی اجتماعی، سیاستماهیت رابطه

ی یااه هااای پسااسااتعماری در مااورد روشاامدرن از بحث، رویکردهااای پسااترونیااازا
نظمی چندصدایی جهان اجتماعی را بدون فر  نقاش پرقادرت توانند بیپژوهشگران می

 .(40-41: 2017 تیلور، و همیلتون) رندیگیات  در میان قبیله توضیح دهند، نیرو می

 1گرای پساانسانرگانممرد

ات بارای های دیگار موجاودنگاران تمای  دارند یه به این مسئله بیندیشند یه گونهممرد
ینند یه گاهی بارای ماا ای رفتار میگونهها چه معنایی دارند. حیوانات همچنین بهانسان

از طریاق  -عنوان انساان باه -است و حداق  از چش  انسان، آنچه را یه ما  یرشهودیغ
طور جزئی یاا یاما  بارای یکادیگر )و توانی  بهیالمی و رفتاری می یهاطیفی از نشانه
ینند. گنجانادن ایان های همراه( آشکار ینی ، پنهان میخاص مانند گونه برای حیوانات

توانناد از زیرا حیواناات نمی ،های پژوهشی ما دشوار استها و روشموضو  در پروهه
نویساند، حاداق  باه ینند یا نمیها صحبت نمیهای سنتی شریت ینند. آنطریق روش

توان با ایی و تفسیر ینی ، به این معنی یه نمیآن را رمزگش یراحتروشی یه ما بتوانی  به
ها را پر یرد. ها و نظرسنجیهای یانونی پیوست یا پرسشنامهها مصاحبه یرد، به گروهآن

های مختلف هساتی  و نشاان دادن ها درگیر هویتیند یه ما انسانرابینسون استدلل می
طور اسات. باه« اهی یاامالً آشافتهانگیز و گیننده، شگفتگیج»ها در تالش پژوهشی آن

چیازی را  -چاه انساان باشاند و چاه غیار آن  -های ما ها و هویتخالصه، شخصیت
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ناماد، شناسی خود در زندگی اجتمااعی میدهند یه ادواردو یوهن آن را بومتشکی  می
توساط موجاودات زناده اسات و گرا و مساتق  طور ارگانیک، طبیعتشناسی یه بهبوم

ینناده، شناسی گیجگیرد. تعام  و گفتگو و این بومشک  می ه یار باطریق  ازموجود و 
در پی آن هستی  تا به نحوی توضیح دهی ،  رنگاعنوان مردمانگیز و برای ما یه بهشگفت

توانی  مستندسازی این موضو  را آغااز است. پرسش این است یه چگونه می ینندهجیگ
دهد دنیای فراتر از انساان را ببینای  و یه به ما امکان میهایی برای توسعه روش -ینی  

های مختلف در حال تکاما  نگاری به سمت انوا  تخصصممردمطمئناً یار  .درک ینی 
انادازه یاافی خاوب بیاان های مختلط را بهتوانی  داستانی از گونهاست، اما آیا واقعاً می

بینای شتن توسط انسان و بارای انساان پیشبا استفاده از روشی یه برای نو ژهیوینی ، به
های یاار میادانی موجاود اخیاراً توساط ساایر شده است؟ ناامیادی ماا از محادودیت

نگااری ممردپژوهشگران نیز تکارار شاده اسات و یاک یلماه یلیادی جدیاد باه ناام 
چندگوناه  ینگاارممردپدیدار شده است؛ اما اگر واقعاً یاک روش باشاد،  1یاچندگونه

 ؟هایی داردن توساعه از یجاا آماده اسات؟ و چاه امکاناات و محادودیتچیست؟ ایا
 .(2-3: 2017 تیلور، و همیلتون)

شناسای و همچناین از شناسای و جامعهنگاران )عمادتاً از مردماخیراً، برخی از مردم
 یریگگرایی، یاک جهاتاند. پساانساانمند شادهگرایی عالقهها( به پساانسانسایر رشته
فناوری  ،شناسیهای ایجاد شده توسط جامعهای است یه بسیاری از رشتهرشتهانظری بین

یآورد. درحالتر، پساپوزیتیویس  را گرد ه  میطور یلیو عل ، نظریه شبکه بازیگر و به
های قبلی بنا شده اسات، اماا تفااوت آن در ایان اسات یاه گرایی بر سنتپساانسان یه

نگااری ممردیناد یاه . اسامارت اساتدلل میشاودیا را شام  ماهصراحتاً غیر از انسان
های ها و پیچیادگیهاا، چنادپارگیگرا با تالش بارای در نظار گارفتن تحرکپساانسان

شناساای و هااای انسانینااد تااا بهتاارین ویژگیزناادگی اجتماااعی فرصااتی را فااراه  می
هاا انگیز( و نجاات آنخاطرهنگاری رئالیستی و یالسیک )نوشتن گزارشی قاطعانه، مردم

طبیعت، تولید و فرهن  ماادی از تحلیا  یناار »مدرن یه در آن های پستاز حساسیت
هایی، محوریت انسان را در فرآیناد پاژوهش دهد. چنین گزارشرا ارائه « گراشته شدند

یناد تاا در طور صاریح، ماا را مجباور میطور ضمنی و گاهی بهد و بهینساز میمشک 
عدم تعادل قدرت یه در روابط انسان و حیوان در قرن بیست و یکا  وجاود دارد  مورد

                                                      
1. multi-species ethnography 
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، ژهیوگرایی، باهآزادی نظری پساانساان .(43-42: 2017 تیلور، و همیلتون)  یتجدیدنظر ین
م شناسان باه مردبیان یرده است: اینکه  ،ینندپیام روشنی را برای یسانی یه پژوهش می

 :دیگویمورد دیگران نیاز دارند. یری ولف ماشکال جدیدی از تفکر در 

دیگر برداری ، یک گرار دیگر و درک ینی  یه ماهیت خود فکر بایاد  قدمکیما باید 
،  یینایگرایی صحبت ماگرا باشی ... وقتی از پساانسانتغییر یند، اگر بخواهی  پساانسان

ینی . نمای فقط در مورد موضاو  تمریززدایای انساان در رابطاه باا هار یاک صاحبت
محیطی یا تکنولوهیکی... ما همچنین در ماورد اینکاه چگوناه مختصات تکاملی، زیست

موضو  بایاد  ،ینی ، برای رویارویی با آنصحبت می ،شودتفکر با آن موضو  مواجه می
 .(52: 2017 تیلور، و همیلتون)به چه فکری تبدی  شود 

اند و لل و خااموش باودن ه شادهباه حاشایه راناد« صادا»حیوانات به دلی  فقدان 
ها( تاداوم یافتاه اسات. های انسانی )درباره انساانها با اشتغال به داستاننگاری آنممرد
گرایانه، مستلزم تفحص از پیونادهایی اسات یاه های پساانسان، انجام پژوهشحالنیباا

 رجتمااعی بایند و به دنبال درک تکثیرات مشاکالت اشخص را با امر سیاسی مرتبط می
ها مختلف برای مشاریت در پژوهش یهاهایی را برای گونههایی است یه فرصتروش

وپنجه نرم یردن با اشکال مختلف عاملیت بارای باره  زدن یند. هدف، دستفراه  می
آشاکار سااختن و تشاریح  و روابط فرضی قدرت است. برای یافتن ابزارهاای خالقاناه

هاا باا هاای عااملی آنهایی یه ویژگیم  بسیار متفاوت و راهموقعیت اجتماعی این عوا
خواهی  فراتار اگر می .بسیار زیاد است تر ارتباط داردهای فرهنگی و اجتماعی بزرگی 

گرایانه تولید ینی  یاه درواقا  های پساانسانآمیز بروی  و نوشتهاز انتقال اطالعات تقلی 
یناد، بایاد عنوان باازیگران اجتمااعی ایجااد میبه تفاوتی در رفتار و گنجاندن حیوانات

عنوان انسان بپریری  و به دنباال نوشاتن متفااوت باشای ؛ اماا های خود را بهمحدودیت
چگونه؟ ما باید راهی راحت برای زندگی با ابهامات خود در ماورد قادرت نویساندگی 

دهی  تا اذعاان ینای  یاه های نوشتن را توسعه ، تکنیکحالنیگرا پیدا ینی  و درعانسان
برای گفتن داشته باشند )حتی اگر توانایی فیزیکی یاا  یهایحیوانات ممکن است داستان

گویناد، نویساند یاا نمیحیواناات نمی یاهیی، ازآنجااحالنیشناختی نداشته باشند(. باا
رای ای یه در اختیار داری  این است یه از انسانیت خاود بابهترین )درواق ، تنها( وسیله

هایی یااه فرضاایات هااا اسااتفاده یناای : داسااتانهایی درباااره و باارای آنگفااتن داسااتان
یند، اهمیت اجتمااعی ثبات میها را بیفقدان آنشان، دهنده در مورد وضعیت ابژهتقلی 

 .(175-176: 2017 تیلور، و همیلتون) نگاری بیاوردممردها را به حساب دارند و آن
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 ینگارمردم روش : نقد و ارزیابینتيجه
، (1986در  )مااریوس و فیشار 1عنوان یک نقد فرهنگیبه یشناسانسان :هسه متن عمد در

)یلیفاورد در  2وضعیت مخمصه فرهنا و  (1986)یلیفورد و مااریوس در  فرهن  نوشتن
شناسای عنوان ابزار داناش انساننگاری بهممردد یه یارایی شویانتقاداتی مطرح م (1988

عنوان منبا  نگاری را باهممردها قطعیت معرفتی دهد. این نوشتهپرسش قرار می را مورد
عنوان یاار به عقیده یلیفورد، آنچاه باه .دنیشمعرفت اصی  درباره دیگری به چالش می

نگااری غارب اسات یاه بار ممردشاود، درواقا  اقتادار نگاری شناخته میممردمیدانی 
 یننادهنیعنوان تکمتواند خود را باهغرب دیگر نمیهای دیگر تحمی  شده است. فرهن 

شناختی درباره دیگران معرفای یناد. ایان اتهاماات از جهاات فرد دانش انسانمنحصربه
های غربی را یه ( یه پژوهش1978) 4ادوارد سعید 3شناسیِشرقمختلف در آثاری مانند 

شاود. ساعید نشاان می دانش خاصی را درباره شرق تولید و بازتولید یرده است، مطرح
 .دهاددهد یه چگونه این روند تولید و بازتولید اراده غرب را برای قدرت نشاان میمی

ای از غرب و خشونت معرفتای اسات یاه )باه ناام تولیاد تحت تکثیر چنین نقد یوبنده
عنوان روش تولیاد نگاری بهدهد یه مردمدانش( بر دیگری )شرق یا غیرغرب( انجام می

عنوان روایتای مانظ  و عینای از دیگاری باه ینگاارمردممطرح شد. زیر اساکنر  دانش
شاناس ممردشود این است یه چگونه خود گیرد. سؤالی یه مطرح میموردانتقاد قرار می

نگاار تواند از پیچیدگی خود در تولید دانش درباره دیگری غاف  باشد؟ چگوناه مردممی
ا در تولید دانش درباره دیگری نادیده بگیرد و همچنان تواند دخالت یا دللت خود رمی

 :روایت خود را عینی نشان دهد؟ به قول یلیفورد
با گسترش ارتباطاات و نفاوذ باین فرهنگای، ماردم دیگاران و خاود را باا تناوعی 

شارایطی جهاانی ازآنچاه میخائیا  بااختین،  -ینناد یننده از اصطالحات تفسیر میگیج
ی( نامید. این دنیای مبه  و چناد یاانونی، درک تناو  انساانی را )دگرآوای 5هتروگلوسیا

هاای محادود و مساتق  حاک طور یه در فرهن یند. همانای دشوار میطور فزایندهبه
 .(44-45: 2020 )موخوپادهای، استشده 
نگاری این است یه برای خوانناده بسایار ممردهای مشکالت اصلی پژوهش دیگر از

انجاام شاده اسات یاا خیار؟ ایان امار  یدرستبه اند آیا واقعاً این یاردشوار است یه بد

                                                      
1 Anthropology as a Cultural Critique    4. Orientalism 
2. The Predicament of Culture      5. heteroglossia 
3. Edward Said 
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های یناد. در ساالنگاراناه را مشاک  میممردارزیابی قابلیت اطمینان و روایی پژوهش 
باید در بایگانی ذخیره و در دساترس  ینگارهای مردماخیر بحثی در مورد اینکه آیا داده

هاای پیماایش و مصااحبه وجاود دارد. ایان باه دهقرار گیرند، مشابه روش معمول با دا
نگاری را احاطاه های مردمآوری دادهحرف محرمانگی یه بیشتر یارهای میدانی و جم 

هاا و یند. مزیت این امر این اسات یاه تماایز محکمای باین دادهیرده است، یمک می
اند، چاه آوری شدهها جم توانند ببینند چگونه دادهیند. مردم میوتحلی  ایجاد میتجزیه

وتحلی  شاده آوری شده )و چه چیزی نیسات( و ساپس چگوناه تجزیاههایی جم داده
تواناد دوبااره ماورد یناد یاه میاست. این امر یک مخزن از شواهد و اطالعات ایجاد می

ن، گیری متفاوت از نتیجه نویسانده اصالی. همچنایشاید با نتیجه-وتحلی  قرار گیردتجزیه
یمک یند. انجام این یار بادون تردیاد  شدهیآورهای جم تواند به استفاده بهتر از دادهمی

نگاران را متناس  ممرد« برساختن»بخشد و احتمال ها را بهبود میآوری دادهشفافیت جم 
 .(455: 2017 هیث، و )هالپریندهد خود( یاهش می هبا استدلل خود )با هدف اثبات اید
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