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 (2)نگاری(نگاری )قوممردم
 

 سامال عرفانی -

 

 بخش دوم 

 

 مشاهده بدون مشارکت: 
(. 0891نگارانک  اس)ااسکدرد ی  ابزار کلیدی در انجام یک  ککار مکردم   تواند میمشاهده  

کک  وکود ا    دهند ببینیم و نک  آنچک    نماید تا آنچ  را مردم انجام میمشاهده کم  می

نوع از مشاهده البته پژوهشگر بطور کامل درگیرر   . در ایندهندمیآن وبر انجام 

کند، از مشاهده استفاده شود و تا حدی زیادی به مشاهدات خود اکتفا مینمی

نگاری ا  مشکاهده بکدون مشکارک) اسکه اده     گاه در مردمکند اما بدون مشارکت. می

 ت بکدون  کنکد. رفهارهکا و تمکام    گر صرفا جریان وقایع را دنبال مکی مشاهده» شود. می

ای جریان دارند ک  پیش ا  حضور او داشهندا آد ر و آد کر  همانگون گر ب مداول  مشاهده

آمیکز ا   مشکارک) جای مشاهدهنگار ب (. د یل اینک  گاه مردم140ص0899ب  نقل فلی ،

کنکد آن اسک) کک  نیکا  دارد تکا رویکدادهای مکورد        مشاهده بدون مشارک) اسه اده می

: مشاهده آمیزمراحل مشاده مشارک) ثیرگذاری بر آنها مشاهده کند.مشاهده را بدون تا

(، دنکزی   0889نویسکندگانی همچکون آد کر و آد کرا    » بدون مشارک) مراحلی دارد ک  

 اند:( ا  مراحل  یر در مشاهده بدون مشارک) یادکرده0891ب( و اسدرد یا0898ا

 

 مراحل مشاهده بدون مشارکت:

 تکوان  ها و اشکخاص مکورد ن کر را کجکا و ککی مکی      ندیانهخاب محیط ا یمنی فرا

 مشاهده کرد(

 تمیی  آنچ  در هر مورد و طی مشاهده باید مسهند شود 

 گران ب  من ور اسهاندارد کردن عمل مشاهدهآمو ش مشاهده 

 دهندمشاهدا ت توصی ی ک  اط عاتی او ی  و کلی ا  میدان ب  دس) می 

  رسش تحقیق تمرکز دارندهای مربوط ب  پمشاهدا ت مهمرکز ک  برجنب 
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 های اصکلی پدیکده مکورد    چنگ آوردن جنب شان ب مشاهدا ت گزینشی ک  هدف

 بررسی اس)

          پایان مشاهده، هنگامی ک  اشباع ن ری حاصکل شکده باشکد. بک  ایک  ممنکا کک

-140صک  0899فیلیک  «ا آوردتر دانش بیشهری ب  همراه نمکی مشاهده بیش

141.) 

 

 آمیز:مشاهده مشارکت
آمیز اس)، یمنی شکرک) در  نکدگی   نگاری، مشاهده مشارک)های انجام مردمراهیکی ا  

آمیکز اسکه اده   نگاری بیشهر ا  مشاهده مشکارک) اجهماعی جامم  مورد بررسی. در مردم

تر ا  جامم  اس). شود تا مشاهده بدون مشارک)، و د یل آن بدس) دادن فهم عمیقمی

ی  نوع اسهراتژی در مطا م  میکدان همزمکان    کند:دنزی  ای  روش را چنی  تمریف می

دهنکدگان و مطلمکی ، مشکارک) و مشکاهده     با تحلیل اسناد و مدارک، مصاحب  با پاسک  

 (.051ص0881نگری ا دنزی ، مسهقیم و درون

هکایی  نگاران ب  عنوان انسکان مردم» توان ب  کهمان ای  مسا   پرداو) ک  در واقع نمی 

طرف و برکناری باشند. توانند شاهد یکسره بیکنند، نمیمی ک  در میان دیگران  ندگی

یابند نگاران با مشارک) در  ندگی جوامع مورد بررسی، درمیآنها باید درگیر شوند. مردم

انگارند و چگونک  آنهکا را سکا مان داده و    دار میک  چرا مردم بومی ای  رویدادها را ممنی

توان شرک) در مراسکم  آمیز میهده مشارک)برای مشا (.58همان ص«ا کنندهدای) می

تدفی  و کم  ب  آنها در انجام امور تکدفی  و عکزاداری، کمک  در برگکذاری عروسکی،      

  برداشه  ورم ، فرشبافی و ... را نام برد.

آمیکز، رکرور ت ت کیک  آن ا   روش    نکه  ای بسیار مهکم در بکاب مصکاحب  مشکارک)     

ایک  روش ا  مصکاحب ، مه کاو ت ا     » ککرد کک     مصاحب  عمیق اس). در واقع باید تاکید

مصاحب  عمیق اس)، ا  ای   حاظ ک  در ی  صحن  فیزیکی واص، کک  گکاه بکا عنکوان     

نگارانک ،  یابکد.  مکی  مکردم   شود، روی داده یا ارتباط مکی ب  آن اشاره می 0  می  تحقیق

مکانی کک    شوند، مردمیباف) اجهماعی اس) ک  مصاحب  را برحسب سواالتی ک  پرسیده

نگکار  نمایکد. محققکان مکردم   هایشان، هدای) مکی شود، و ت سیر پاس با آنها مصاحب  می

نماینکد.  تکیک  مکی    1ممموال برای همکاری در هدای)  می  تحقیکق، بکر وبردهنکدگان   
                                                 

1
 field 

2
 Informants 
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ای ، پرسشگران مردمنگار، ا  مشاهده در  می  تحقیکق، بکرای ار یکابی ممکانی و     برع وه

(. اُرایلکی دربکاب   11ص1114مرواسهی،«اکنندشان اسه اده میب های مصاحارتباط داده

نگاری و  می  تحقیق بکاهم یککی   نویسد ک  گاه مشاهده مشارکهی، مردمای  ت او ت می

مشارکهی، ی  شناسی اس)، مشاهدهنگاری، روشاند، اما باید دانس) ک  مردمشدهگرفه 

و ی ، وارج ا  اداره و یکا کهابخانک    های اآوری دادهتحقیق،  مان جمعروش اس) و  می 

 اس)، ک  دارای آغا  و پایان اس).

ها، ساوه ها، دس)ها، اجراها، جش مردمنگاری، شامل مشاهده و ثب) گ هگوها، آیی » 

 (. 110ص1118واندرسهوپ و جانسهون««.اباشدها میها و داسهانجُ 

س  با مصاحب  عمیکق اسک)   در همی  راسهای تاکید بر عمق مصاحب  مشارکهی در مقای

شناس بایکد وکودش را در   کند ک  ی  محقق میدانی انسانما ینوفسکی تاکید می» ک  

اش کام  غرق کنکد و ایک  ککار را تنهکا بکا اقامک) طکوالنی و         ندگی مردم مورد بررسی

توان انجام داد. در صور ت امکان، محقق میکدانی، بایکد   چندی  ماه  در صحن  محلی می

-اش تسلط پیدا کند، حهی با آنک  بیشهر رفهارهکای مشکاهده  ردم مورد بررسیب   بان م

اند. ب  گ ه  ما ینوفسکی، اقام) در اجهمکاع مکورد بررسکی، بک  محقکق      پذیر غیرگ هاری

های مردم مورد بررسکی  دهد ک  جزئیا ت  ندگی رو ان  و فما ی)میدانی ای  امکان را می

،  مورد مشاهده قرار دهد. محقق میکدانی  «یگان ب»را بدون شرمساری آنها ا  حضور ی  

-شکککوند مکککیا  ایککک  طریکککق عناصکککر  نکککدگی رو انککک  را کککک  بارهکککا تککککرار مکککی

 (.041،ص0815پرتی«ابینید...

بمد ا  مرگ ما ینوفسکی دفهرچک  وکاطرا ت   ا به  ذکر ای  نکه  وا ی ا   طف نیس) ک  

ک  دربسیاری ا  تحقیقکا ت   شناسان مهوج  شدندوی منهشر شد ک  با توج  ب  آن انسان

نمایکد، مشکاهده   ما ینوفسکی ا  وبررسانان اسه اده کرده و آنچنان هم کک  تاکیکد مکی   

مسهقیم نداشه  اس)، ک  ای  امر سبب وارد آمدن انهقادا ت بسیاری بکر وی گشک)، امکا    

 کاهد.درهر حال ای  مسئل  چیزی ا  اهمی) مشاده مشارکهی نمی

 

 

 ز:آمیمراحل مشاهده مشارکت
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شکمارد کک  ایک  مراحکل     آمیز، س  مرحل  برمی( برای مصاحب  مشارک)0894اسدرد یا

 عبارتند ا : 

آمیکز اسک) و طکی آن    : ای  او ی  مرحل  در مشاهده مشارک)8مشاهده توصی ی -

تواند توصی ی کلی ا  شود و میمحقق بطور کلی با جامم  مورد تحقیق آشنا می

 آن ارائ  دهد.

ر ای  مرحل  بر مشک  ت و مسائلی ک  برای سواال ت تحقیکق  : د4مشاهده مهمرکز -

 یابید.شما مهمهرند، تمرکز می

-اس) و در ای  مرحل  شواهد و مثکال  : مرحل  پایانی مشاهده5مشاهده گزینشی -

 یابید.های بیشهری منهج ا  مشاهدا ت وویش، می

 

 

 

 نگاریتک

نگکاری. در واقکع    ت اس) ا  ت نگاری عبارهای مورد اسه اده در مردمیکی دیگر ا  روش

شکامل   اهمیک) بسکیار دارد. ایک  روش     مکردم شناسکی  مطا مکا ت  در حکو ه   6ت  نگاری

هکای اقلیمکی، اقهصکادی،     هکای یک  جاممک  ا  جملک  ویژگکی     پرداوه  ب  تمامی جنب 

ها و مراسم، اعهقادا ت و  جهماعی، وانوادگی، مذهبی، سیاسی، حکومهی، آیی ممیشهی، ا

های  نکدگی مکی باشکد. بک       ، ادبیا ت ش اهی و سایر شئون و جزئیا ت و جنب هنرباورها، 

بطور همک   ک    و محدود کوچ جوامع های ی  جامم ، د یل پرداوه  ب  تمامی جنب 

 نگاری توصی ی ژرف وت  ،دیگر   عبار تب. گردندمطا م  می باشند، بررسی قابلجانب  

  اسکککک). یکککک  طای کککک   ، و یککککایکککک  وککککانواده  ،ده یکککک همکککک  جانبکککک  ا   

برنکد کک  اط عکا ت ککافی در  مینک        غا باً در مناطقی بکار مکی  ت  نگاری روسهایی را»

طق وجود نداشه  باشد و در چنی  مکواردی انهخکاب   منا اقهصادی آن-ساو) اجهماعی 

ویژگیهایش حهی االمکان ممرف جاممک  کلکی باشکد      ی  ده نمون  و مهوسط ا حال ک 

                                                 
3
 Descriptive Observation 

4
 Focused Observation 

5
 Selective Observation 

6
 Monography 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø¯Ù�_Ø´Ù�Ø§Ø³Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø±
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 «ااقهصککادی منطقکک  را نشککان دهککد توانککد طرحککی کلککی ا  سککاو) اجهمککاعی مککی

http://daneshnameh.roshd.ir.)  واحککد  "مونککوگرافی بکک  ممنککای مطا مکک

آمده اس) : مونوگرافی ک  ب  ممنی تحقیق و نگارش ی  واحد اسک)  در   نیز"موروعی 

شود ن  واحد جغرافیایی را . بکا ایک  محکدود ککردن      را شامل می" واحد موروعی"واقع 

ر د .ای کک  تبحکر دارد بک  تحقیکق و مطا مک  بدکردا د        مین   تواند در واحد   محقق می

نگاری انجام دهیم توان چنی  گ ) ک  اگر کار مردمنگاری، مینگاری با مردمت او ت ت 

 ایم.نگاری یا مونوگرافی انجام دادهاما در آن ب  تحلیل ندردا یم، در واقع ت 

 

 7نگاری: های انجام مردمگام

ری دارای نگکا نویسکد: مکردم  نگاری چنکی  مکی  (، درباره مراحل انجام مردم1118اُرایلی ا

هکا، ا  تمکام ایک  مراحکل،     نگاریمراحلی کلی اس) ک  باید توج  داش)، زوما هم  مردم

کننکدگان، بنیکان نهکادن    کنند: دسهرسی ب   می  تحقیق، بکارگیری مشارک)عبور نمی

گیری دربکاره میکزان   و بدس) آوردن ی  نگاه درونی اامی (، تصمیم 9ی  نقش درونی

هکای  ادسا ی، بکارگیری رابط، ایجاد ت اهم و اعهمو) گزارش، پنهان بودن، ساآشکار یا 

انکدا   دهندگان کلیدی یا همککاران تحقیکق، بیکرون آمکدن، ح ک  چشکم      اط ع  ،محلی

. ک  بک   8شدنکسب مجدد دیدگاهی غیروودی و بیرونی  و پرهیز ا  بومی عینیااتی (،

 ترتیب ای  مراحل را توریح وواهیم داد:

 

 10گرداوری عمومی -

مکورد مطا مک  اسک)     نگاری، دسهرسی ب  مردم و مککان ها جه) انجام مردما  او ی  گام

نگار بهواند بکا موفقیک)، بک  اهکدافش دسک) یابکد. ا بهک  بایکد         ای ک  مردما به  ب  شیوه

هکا و جسکهجوهای   واطرنشان سکاو) کک  اکثکر کارهکای پژوهشکی، ابهکدا ا  کهابخانک        

 "مرحلک  گکرداوری کلکی    "( ایک  مرحلک  را   0899ا شوند. تامسکون اینهرنهی، شروع می

                                                 
7

 است.شدهنگاری، نوشته اُرایلی بهره گرفتهدر نگارش این بخش از کتاب " مفاهیم کلیدی مردم 
8
 Insider Role 

9
 Going 'native' 

 
10

 General Gathering 

http://daneshnameh.roshd.ir/
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ی آوری اط عکا ت دربکاره  کند ب  جمکع نگاری شروع میاس). در ای  مرحل ، مردمنامیده

ی موروع پرداوه  و کارهای ن ری مربوط ب  موروع را مطا م  نماید و ا به  نیز پیشین 

نکد.  مکث  اگکر شکما     کنندگان در تحقیکق بیشکهر بدا  ی مشارک)کند ک  دربارهسمی می

هکای مربکوط بک  آمکار     نگاری کنید، باید دادهوواهید مردمی ی  گروه مهاجر میدرباره

ککار   وانمکان ی  نکان بکی  آورید، یا اگر دربارهمهاجران و ای  دسه  ا  مهاجران را بدس)

-هها، اط عا ت کسب کردوانمانها اتخاذ شده دربرابر بیی سیاس)کنید، باید دربارهمی

باشکد کک    باشید. در ای  حا ) قدم بمدی شما، دسهرسی وارد شدن ب   می  تحقیق می

 ای  وود شامل دسهرسی ب  مردم مورد مطا م  اس).
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 ورود محتاطانه به جامعه:دستری و -

کننکده در ککار شکما    ممک  اس) ای  گام، بسیار ساده بن ر برسد، اما ای  گامی اساسی و تمیی 

-اند، کارشان مخهل شده و نهوانسه نگارانی ک  ای  گام را درس) برنداشه ماس). چ  بسیار مرد

اند، بک   اند، ب  پژوهش وویش ادام  دهند و یا بلمکس ب  واطر درس) برداشه  ای  گام توانسه 

ای برای برداشه  ای  جامم  مورد ن رشان مسهقیم درتماس قرار گیرند. اینک  شما ا  چ  وسیل 

کننکده در  ید، در تمیی  اینک  با چ  کسی بهوانید سخ  بگویید و اینک  مشارک)گام اسه اده کن

 اس).تحقیق شما، چگون  ب  شما پاس  دهد، تمیی  کننده

ای ، بدانید ک  دسهرسی،چیزی نیس) ک  یکبار آنرا بکرای همیشک  بدسک) آیکد و دیگکر      برع وه

هکای مخهلف،مردمکان   مخهلکف موقمیک)   هاینیا ی ب  آن نداشه  باشید. بلک  باید درمیان گروه

 (.1114اش بحث و دوباره گ هگو شودابرگ،مخهلف برای موروعا ت مخهلف، درباره

 

اسک) و یکا بهرحکال ا  پکیش     اش بکوده ی مورد مطا م نگار وود ا  پیش، عضو جامم گاهی مردم

( دربکاره  0895توان ب  کار پاتریسکیا آد کر و همسکرشا   اس). برای مثال میآشنایی با آن داشه 

صکور ت  قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد، ک  بمد ا  مدتی آنها برای انجام بههر کار، وود نیکز بک   

کردند، و ای  سبب شد ک  بسیار بههر مسیرها را یافه  و تحقیق گهگاهی، مواد مخدر مصرف می

نشکان در  شعنکوان آتک  ( اسک). و مکدتی بک    1116را انجام دهند. مثال دیگر، کار مهیو د مونکد ا 

هکا چنکی    ای ا  انساننشان کار کرد، تا بهواند ب همد ک  چرا عدهعنوان آتشآریزونای شما ی، ب 

کنند. بهرحال مهقاعد کردن مردم ی  جامم  کوچک  ماننکد   ای را انهخاب میمشاغل پرمخاطره

ی آنهکا  هدهی  روسها، ی  مدرس ، و یا ی  کاروان  ب  اینک  درمیان آنها  ندگی کنید، ب  مشکا 

بدردا ید و ب  آنها گوش دهید، ا  آنها سوال پرسیده و آنها پاس  دهند، امری دشوار اس). پکاول  

کند ک  : بخواهید کاالیی را ب  مردمکی ب روشکید   ( ای  حا ) را اینگون  توصیف می1110راک ا

اند کک  مکردم  مکانی    دهبرنگاران پیای دارد. اما مردمک  ن  ب  آن نیا ی دارند و ن  برایشان فایده

توانند حضور ی  فرد در  ندگیشان را بدزیرنکد کک  علک) حضکور او را درک کننکد، و اینکک        می

 را برای وی با گوکنند.   های خودشانبینشتوانند بدانند ک  می

 

نگاری رروری اسک)،  یکرا بکا داشکه      برقراری روابط ووب در  می  تحقیق، برای تحقیق مردم

تکری را مشکاهده   تکر و گکاه تکابویی   های بیشهر و مهکم یابید صحن ردم، اجا ه میروابط ووب با م
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"هکا نگهبانکان دروا ه  "حمای) شدن ا  طرف» نمایید. 
توانکد در فکراهم نمکودن حمایک)     مکی  00

غیررسمی، تایید اعهبار محقق، ممرفی محقق ب  دیگران در  می  تحقیکق و هکدای) محقکق بک      

   (.1116ابلوور و وود،« کننده باشد های جا ب، بسیار کمسوی بینش

کند و در بسهر  ندگی رو انک  آنهکا قکرار    وق   با مردم برقرار میای مسهقیم و بیپژوهشگر رابط 

نویسد. میزان نقادانک  بکودن و   دارد و در انهها گزارشش را مبهنی بر احهرام ب  تجارب انسانی می

 نگار بسهگی دارد. نگاه مردم یا پرداوه  وی ب  تاری  و یا جزئیا ت، همگی ب 

 وانع دسترسی:م

عبار ت س) ا  مکوانمی کک  سکد را دسهرسکی و      -مرحل  دسهرسی-یکی ا  چا شهای ای  مرحل  

 –جنسی)، مذهب، س ، قومی)  -های محقق باید بدانیم ک  بروی ویژگیگیرند.  ورود قرار می

-هکا جکدا مکی   روه را ا  دیگر گروهبر دسهرسی تاثیر بگذارند. وصوصا  مانی ک  ویژگی ک  ی  گ

سا د عامل جنسی) یا رنگ پوس) باشد، و شما فاقد آن ویژگکی باشکید، عضکوی ا  آنهکا شکدن      

وقاطی شدن با آنها بسیار سخ) وواهد بود. ال م نیسک) کک  همیشک  شکبی  بک  جاممک  مکورد        

شکما وواهکد   تحقیقهان باشید،  یرا همی  ت او ت وود کم   یادی در پرسیدن سواال ت بههر ب  

نگاری کک  وکود بک  آن جاممک  تملکق دارد، آنهکا ا        کرد. شما چیزهایی را وواهید دید ک  مردم

ها و مردمانی هسهند کک  شکما   چشمانش بدیهی و یا پنهان وواهند ماند. اما بدانید ک  گاه گروه

-ان را بک  توانید ب  آنها دس) یابید اما ای  ب  ممنای آن نیس) کک  بایکد ع یقهک   هرگز وود نمی

( اشکاره نمکود کک  وی بکرای انجکام      1111توان ب  اسه ان مووراکناری بگذارید. در ای  مورد می

 ننکد، تمکدادی جکوان را    ها پرسک  مکی  های ویابانی جوانانی ک  در گوش اش دربارهنگاریمردم

شکخ  وکود   اسهخدام کرد تا کار میدانی را برایش انجام دهند،  یرا او بر ای  عقیده بود ک  در 

هکای  دسک) یابکد. دسهرسکی بک  گکروه     01های روسکهایی دسه ووی نخواهد توانس) ب   ندگی دار

ها دارای قدر ت و دانش هسهند ک  چگونک  بکا   مندان، دشوار اس)  یرا ای  گروهنخبگان و قدر ت

 های مخهلف، مانع دسهرسی شوند و نیز دالیل بیشهری دارند برای اینک  نباید افشا شوند. روش
 

 ادامه دارد  -پایان بخش دوم  

                                                 
11

 Gatekeepers 
12

 Rural Gang life 


