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حنگارشمردمنگاری 


مقدمةمترجمانخ

تحسین كتاب نگارش مردمنگاری
مردمنگاری را با
«در این متن پایه ،گولین وظیفة سترگ صحبت در باب فرایند مغفول نگارش  
مینویسیم.
نشستهایم و همراهبا وی  

لحنیصمیمیبهانجامرساندهاست.گوییمادرصندلیوی
مردمنگاریبهره
نمونههایجالبومثالهایشخصی ،براینشاندادناهمیتفرایندنگارش 
گولیناز 
روش تحقیقی که من برگزار میکنم و دانشجویان من الزم است،
میبرد .این متن برای دورههای  

بهدلیلموشکافیدقیقعملنوشتناینکتابکهمتنیمفیدوجذابراآفریدهاست» .

دكتر ساندار فالکنر ،دانشیار ارتباطات ،دانشگاه ایالتی بولینگ گرین و نویسندۀ
«داستانهای خانوادگی ،شعر ،و كار زنان» و «شعر بهمثابۀ روش :گزارش تحقیق بهصورت
ابیات».
شگفتانگیز کهبا"تئاترمعلول" درایاالتمتحدهپیشتاز

نمایشنامهنویسی 

«زمانیباجانبالوز(
نمایشنامهنویسیدردانشگاهنیویورکهمراهبودم،وهمیشهباهم

بود،وبسیارزودفوتکرد)دربرنامة
میرفتیم تانمایشهای جدیدرا ببینیم.بااو بهسمتخیاباندومدرسمتشرقیرفتمتادر مورد

نمایشیکهبا همدیدیم ،تأمل کنیم.تنهامعیارجانهمیشهاینبودهاست«:آیاآننمایشچیزی
برایگفتندارد؟» جسیکااسمارتگولینچیزیبرایگفتندارد،وآنرابهطریقیهوشمندانه(هم
میگوید.منایننویسندهرادوستدارم ،زیرااوتکلیف
درظاهروهمدرماهیت)خواندنیومفید 
مینویسد .این کتاب را
میدهد ،و داستان بسیار خوبی  
میدهد ،به خوانندگان اهمیت  
خود را انجام  
بیدرنگبخرید» .

دكتر آنه هریس ،مدرس ارشد آموزش و پرورش ،دانشگاه موناش و نویسندۀ «ایفای نقش
حیاتی :تحقیق تجسمی برای تغییر اجتماعی» و «چرخش خالق :بهسوی تصور
زیباییشناختی نوین».
شیوههاییمعنادارچنانکهخوانندهرابرای"تأملدرصحنه"درگیر
«هنرخلقنگارشازتحقیقبه 
حالیکهجسیکااسمارتگولینشمارا
میکند،درکتاب«نگارشمردمنگاری»درانتظارشمااست.در 

میدهدکهپیچیدگیهای
میسازد،اواینرابهطریقیانجام 
قادربهتحریکوترویجتغییراتاجتماعی 
میدهد .ما از شما دعوت میکنیم در این فرایند همکارانه با هدف
تولید تحقیق عمومی را کاهش  
داستانهای جذاب

میکند اطمینانحاصلکنیمافرادیکهبه
مهارتها درگیرشوید،اوتالش 

ارتقای 
تالشهای مابسیارفراتراز
میکنند،بنابراینممکناست 
مانیازدارند ،آنرابهبهتریننحودریافت 
اینجمالتوصفحاتباشد» .

دنگارشمردمنگاری 
دكتر میرسالو پاول مانوفسکی ،محقق مستقل و نویسندۀ «تحقیق هنرمحور،
خودمردمنگاری» و «آموزش موسیقی :آوازخوانی از طریق فرهنگ حاشیهنشینی»
« کتاب جسیکا اسمارت گولین برای دانشجویان کارشناسی ارشد و محققان جدید طراحی شده
میخواهم اینکتابرابخوانندوازآندرکالسدرس
بااینحالمنازمردمنگارانباتجربه 
است»  .
میکندکهآننوعازعلوماجتماعیرا
خوداستفادهکنند.گولینبهنقدنورمندنزینازمحققاناستناد 
بنویسیدکهاهمیتدارد،وگولینبهاینموضوعاهتمامورزیدهاست» .
استیسی هولمن جونز ،استاد مركز تئاتر و اجرا ،دانشگاه موناش و نویسندۀ «كتاب
راهنمای خودمردمنگاری» همراه با تونیای .آدامز و «خودمردمنگاری» با تونیای .آدامز و
كارولین آلیس.
میتوانند نگارش
«گولین هنگامی که در مورد طرقی صحبت میکند که از آن طریق مردم  
.ویبهزبانیقابلفهم

بهمثابةراهنماییمهربانعملمیکند
مفهومپردازیواجراکنند ،

نگاریهارا


مردم
میدهد،
مثالهایی قابلمالحظهارائه 
میکند.او 
فهمبودنیاستدالل 
ودراهمیتچنینقابل 

مینویسد 

میکنند،و فرایندنوشتن،انتشار،کارهنگامردشدناثرخودراباما بهاشتراک
فرصتها راایجاد 

مردمنگاری هستندودر
میگذارد.اینکاریاستکهبایدتوسطهمهکسانیکهدرحالیادگیری 

موردچگونگیشروعبهنوشتنبامشکلمواجههستند،خواندهشود» .
دكتر كاكالی باتاچاریا ،دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه ایالتی كانزاس
بهدقت
قابلفهموجامعاست.او 
مردمنگاری  
«کتابجدیدومهمجسیکااسمارتگولیندرمورد 
مردمنگارانه بامثالهایی واضحازساختارهایرواییمختلف
خوانندهراازطریقپیچوخمهای نوشتن 
بهجدبرایدانشجویانکارشناسیارشد
میبرد.کتاب،مهیجوسرشارازتوصیههایعملیاست .
پیش 
میشود» .
دورههایروشتحقیقکیفیتوصیه 
و 
كریس كالرک ،دانشیار كار اجتماعی ،دانشگاه ایالتی فرسنو
مردمنگاری را
جنبههای اساسی کار میدانی  
میآورد  ،
مردمنگاری فراهم  
«گولین تاریخی جامع از  
بحثشده از قبیل نوشتن ،ویرایش ،و انتشار تحقیق مردمنگارانه را
بهندرت  
میکند ،مسائل  
توصیف  
میتوانند (ونیازدارندبهاینکه)
مردمنگاران معاصر 
میدهد چگونه(وچرا) 
میکند،ونشان 
مشخص 
آسیبپذیر ،خالقومهیج،خلقکنند.اینمتنمختصروقابلفهممنبعخوبی

نهای اجتماعی
داستا 
میسازد» .
تازهکاروماهرفراهم 
مردمنگاران 
برایهردوگروه 
تونیای .آدامز ،دانشیار ارتباطات ،دانشگاه شمال شرقی ایلینویز و نویسندۀ «روایت
گنجه :یک خودمردمنگاری از جذابیت همجنس» و نویسندۀ مشترک در باب «نوشتن
خانوادهها».

مقدمةمترجمانذ

قدردانی
بخشهای قدردانیراخواندمودرتعجبمکهچگونه
قبلازاینکهاولینکتابخودرامنتشرکنم ،
اینتعداداز افرادبهمتننهاییکمککردند.مندرجریانانتشارکارخودم،دریافتمکهدرحالیکه
انفرادیاست،مابهکمکاجتماعاتخود ،کارمان راازمرحلةایدهبه

بهطور کلیتالشی 
عملنوشتن 
تبدیلمیکنیم .

کتابچاپشده

مساعدتهای ارزشمند شمااز

نمینشست ،اگرلطفپاتریشالووینبود.از
اینکتابهرگزبهثمر 
ناحیةدخترتانسپاسگزارم.ازدوستیباشماوحمایتشماازکارمخرسندم.همچنینازپیتردیلیفد
میبرم .
وکارکنانانتشاراتسنسمتشکرم.همیشهازکارباشمالذت 
میشود،همچنانمشتاق
دینجردنورهان،راهنماودوستمناست.اینکتاببهشماتقدیم 
خواندنهمةکارهایشماهستم .
آنههریسومیروسالومانوفسکیبرایحمایتوبیانقضاوتهایانتشارازشمانیزمتشکرم.آنه،
مشعوفمکهبهمناجازهدادیدنوشتنشمارابهعنوان مثالیازنوشتنبرایتغییراجتماعی،درکارم
بیاورم.وسپاسوارادتفراوانتقدیمبه دیگردوستانمدر ABRو.ICQIهمچنیندوستدارماز
آمیمینتونتشکرکنمکهاوراتنها بهصورتآنالین  دریکگروهنگارشیجذاب بانام(بهدرستی)
(سالیکهکتابرابهاتمامرساندم)مالقاتکردم ،بهخاطرپیشنهادتان  ازشمامتشکرم.اغلبازآن
استفادهمیکنم .
میکند.ازهمکاران
میکنمکهازکارمنحمایتومراتشویق 
واقعاًخوشحالمکهدردانشگاهیکار 
گروهوسایرهمکارانمدردانشگاهزنانتگزاسبهدلیلاظهارنظرهایمفیدشانسپاسگزارم.دوستدارم

دورههای روشتحقیقکیفیپاییز2014و
مراتبقدردانیخودراازدانشجویانکارشناسیارشدمدر 
ایدههایمنوکمکبهعملیکردنآنها
روشتحقیقکیفیپیشرفتةبهار،2015برایگوشدادنبه 
اعالمکنم.سپاسویژهازجسیکاویلیامز ،آبیگایلتیلتون،گرشنبوسل،استیسیگریتهاوس،وسالی
استاببهدلیلجلساتنوشتن.بخشعظیمیازاینکتابرادرآندوراننوشتم .

بهعنوانیکنویسندهصرف
درطولتحصیلدانشگاهی،شماریازافراد،زمانیرابرایآموزشمن 
نسخهایازکتابهاواردبکردرموردنوشتنرادرکالسکارشناسیارشدبه
کردند.برندافیلیپسابتدا 
مندادواجازهندادتنبلنویسیپیشهکنم.لیزاهِنریکاریکرد که پیببرمکهروحپژوهشگرمن

بهعنوان یکدانشگاهی
مردمنگارانه است.لیزازوتارلی؛ توصیة شمابهمنکمککردتاجایگاهخودرا 

جدید کسب کنم ،و بههمین دلیل همیشه سپاسگزارم .میشل گارسیا و بقیة زنان قهار در «پروژۀ

نگارشمردمنگاری 

ر
 »OpEdدیدگاهمتفاوتیدر باب نوشتنبراییکمخاطب عمومیوارائةاستداللیقویبهمندادند
روزنامهنگاری در دانشگاه فنی تگزاس ،مراواردمسیر

(مطمئنباشید).هر دوبرنامةنوشتنخالقو
حرفهایکرد .

همچنینازروزماریکوندالریو،کریسکالرک،کالیرساهلین،دیونیل،جسیکارینگروز،لیزامازی،
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همچنین او یادداشتهایی دارد که در رسانههای مختلفی چاپ شده است ،از جمله ،نیوزویک،
لترنت،واینسایدهایراجیوکیشن،ودررسانههایملیمرتبازاونامبردهمیشود .
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1. Fracking the Neighborhood: Reluctant Activists and Natural Gas Drilling

نگارشمردمنگاری 

س


مقدمةمترجمانش

مقدمۀ مترجمان
یشود.الئوتسهتونگ
مسافرت هزارانفرسنگ بااولینقدمشروعم 


یبینید؛ وقتی در فرهنگ
یکنید ،امور را به شیوۀ دیگری م 
«وقتی به شیوۀ متفاوتی زندگی م 
یبینید ،حتیفرهنگخودتاننیزطوردیگریبهنظرتان
یکنید،چیزهای دیگریم 
متفاوتیزندگیم 
شتر به آن توجه نکرده بودید.
یبینید که پی 
یشوند .چیزهایی را م 
یرسد؛ چشمانتان تیزتر م 
م
یشود؛پذیراترمیشوید.فضایدیگر ،شماراهوشیار
یتان کمم 
یکند.سختگیر 
معیارهایتان تغییرم 
رابهکارببریدکه
یخواند.ناگزیرمیشوید تواناییهایی  
جنبههای دیگریازسرشتتان رافرام 
یکند و 
م
ییهاییراکهحتیازوجودآنهااطالعنداشتید.بنابراین،اقامت
یگیرید؛توانا 
آشنابهکارنم 

نهای
درمکا 
درفرهنگمتفاوتوزندگیکردنباافرادگوناگونبسیارمفیداست».سایادواوجتیکا

بهمعنای نگارش دربارۀ مردم است.
ترجمهای از واژۀ اتنوگرافی محسوب میشود  ،

مردمنگاری که 

مردمنگاربایدمراحلمتعددیرا طیکند.اولینمرحلهورودبه
قبلازشروعبهنوشتندربارۀ مردم ،
یکند،
نگاریابهعبارتیمحققدرمیدانتحقیقاقامتم 

میدانتحقیقاست.درمیدانتحقیق  ،
مردم
.ورودبهمیدانتحقیقبرایمردمنگار

یکند
گفتوگوبامردمراآغازم 
بهتدریج 
یشودو 
محومشاهدهم 
1
محققمردمنگارباورودبهمیدانتحقیقواولینتجربةبودندرمیدان،

بهمنزلة«مرحلةعبور» است.

یگذراند .تجربة در میدان بودن و آغاز اولین
چند شبی را در میدان گذراندن ،مرحلة عبور را م 
بازگشتناپذیر به محقق این

بازگشتناپذیری است .این تجربة 

بهمانند تجربة 
مردمنگاری  
قهای  
تحقی 
قتر کردن
ینترتیب برگزیند و هر بار برای عمی 
یدهد که میدان تحقیق خود را به ا 
شانس را م 
بهتدریج بهدرونالیههای
افتههایش ،بههمانمیدانبرود.برایشناختمیدانتحقیقبرگزیده ،او 
ی 
یرود.اینشناخت
قتر فرهنگم 
یشناسد وبهالیههای عمی 
کیک آنها رام 
یکند وی 
فرهنگینفوذم 
تدریجیبرایمحققشوروشوقبسیاریبههمراهدارد .

کتابهایی است که به زبان ساده و بسیار فصیح و گویا ،به مراحل نوشتن
کتاب حاضر یکی از  
یآورد .
یپردازد.خواندناینکتابانسانراسرشوقم 
مردمنگاریم 

___________________________________________________________________
1. Rite of passage

صنگارشمردمنگاری 

.مردمنگار با تکیه بر بیان کلمه

یدهد
مردمنگاریگوییبهمردم در فضای داخلی خودشان صدایی م 
 
یآفریند؛یعنی روایت از طریق چشمان مردمان
به کلمه و توصیف عمیقی از اتفاقات،متنخودرام 
یشود .
روزمرهشان درجامعة خودشان دنبال م 

بهعنوان کسانی که زندگی
بومیان 
مردمنگاری یکهنر و اصوالً تمامیمردمنگاری هنراست.اگربخواهیممقایسة
متنهای  
نوشتن 
یرود)انجام
مردمنگاری (کهمحققبهمیدانم 
یشدهوتحقیق 
سادهای میانتحقیق ،پرسشنامة طراح 

بینیناپذیر
باوقایعپیش 

یدارد ،
کههرقدمیکهمردمنگاردرمیدانتحقیقبرم 

یشویم
دهیم،متوجهم 
مملوازحوادثاستکهمردمنگاربایدآمادگیآنهارا

ظرهای 
بهصورت غیرمنت 
یشود.هرروز 
مواجهم 
مردمنگار با یک ذهن باز
داشتهباشد،خودشراوفقدهدوباسازوکارهایابتکاریتحقیقراادامهدهد .
یها و تصورات پیشینیراجع بهرفتار
مردمنگار همچنین با سوگیر 
و نه یک سر خالی وارد میدان میشود .
یکند.
وفکرمردم ،شروع به کار م 
جستوجو

نشدهایرا
ثبت 
یدهد تا منابع اطالعاتی غنی و 
مردمنگار اجازه م 
یک ذهن باز همچنین به 
مردمنگارانه ،تفسیرهای مضاعف و متعدد از واقعیت و
پیشبینینشدهاند .مطالعة 
کندکه در طرح تحقیق 
مردمنگار

نطور که بحث شد،
تفسیرهای جایگزین از اطالعات را از خالل مطالعه میسر میکند .هما 
مردمنگار
عالقهمند به فهم و وصف یک حس اجتماعی و فرهنگی از یک دورنمای درونی یا امیک است .

محسوبمیشود .

همیک راوی و هم یک اندیشمند
مردمنگاری کالسیک از شش ماه
مردمنگارانه است .
مشخصترین عنصر هر طرح پژوهش 

کار میدانی
تا دو سال (یا بیشتر) وقت در زمین نیاز دارد.کار میدانی در طبیعت روشنگراست.
ایناثرشایدازاینحیثاولیناثریباشدکهبسیارموجزومنظمسعیدربرداشتناینمانعاز
بهخوبی متوجهاینامربودهو
سرراهپژوهشگرانودانشجویانداشتهاست.جسیکااسمارتگولین 
یافتههای میدانیخودرابهنگارشدرآورند) با
بهطور حتمباید 
مردمنگاران که( 
بهزعموینیزبیشتر 

مردمنگاری یعنی «مردم»
مردمنگاری روبهرو هستند که بیشتر متوجه بخش اول واژۀ  
آثار و کتب  
مردمنگاران
میکند.گولینبه 
شدهاند.اواینشکافراپر 
هستندوازبخشدومیعنی«نگاری» غافل 
نهایجذابومعتبریدربارۀکارمیدانیخویشبنویسند.کتابحاضر«نگارش
میکندتاداستا 
کمک 
مردمنگاری» از نوشتن کلمات آغازین صفحه ،تا انتخاب نوع داستان ،ضمیر بیان ،خط داستان و تا

میکند ازشما
میدهد.نویسنده ازهمانمقدمهسعی 
انتشار؛ راهنماییبرایهمة مراحلنوشتنارائه 
جمعآوری
بهخوبی  
میکند کهشماهمة کارهایمیدانیرا 
یکنویسندۀ خوببسازد و ازجاییشروع 
میکند ازهمیننقطهدستشمارابگیردوتامرحلة انتخاب
کردهاید ،اماذهنتانخالیاست.سعی 

محل مناسب برای چاپ و انتشار نهایی قدم به قدم همراهیتان کند .وی یکباره وارد مرحلة نوشتن
میدهدودرنهایتواردبحث
مردمنگاریوسپساهمیتآنراشرح 
نمیشود،ابتداتاریخمختصریاز 
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آسیبپذیری در نوشتن چیست؛ نردبان انتزاع به چه
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احساسگرا/ادبی ،انتقادی،

واقعگرا ،اعترافگونه ،
سبکهای روایت ( 
معناست؛ مسائل اخالقی ،انواع  
روندکمانگونة داستان،صدا،مخاطبان

حمایتی،همکارانه،پساساختارگرا وتجربی)؛ جایگاهمخاطب؛ 
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گفتوگوها ،استعارات ،

هراسها،انتشار،بازنگری وارسالمجدد؛ همهمراحلیهستند کهگولین

ادبیات،نامگذاری نهاییکار،
بخشهای تمرینیپایانهر
مثالهای ملموسوعملیآنها راتوضیحدهد .
میکند همراهباذکر 
سعی 
میکندهمراهباکتاب،تمامیمراحلراتاآخرشخصاًتجربهکنید.کتاببهمحققان
فصلشماراوادار 
روشهایتحقیق
روشهایکیفیو 
دورههاوکالسهای 
ژهایداردومنبعمفیدیبرای 
تازهکارتوجهوی 

رشتههایعلومانسانیاست.درفصلنهاییویبههدفورسالتنگارشمیپردازدوآن
دربسیاریاز 
میکند .
رانوشتنبرایتغییروبرقراریارتباطبیان 
جامعهشناسی واستادوابستهبهمطالعاتزناندردانشگاهزنان
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جامعهشناسی

روشهایتحقیقکیفیو
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تگزاساست،جاییکهدرآن
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پزشکیومحیطزیستراتدریسم 
بهطور مشترکنوشتهاست،درکارنامة خود
لهاییرا که 
اوبیشاز 30مقالهدرمجلهونیزفص 
ینالمللی تحقیقکیفی،مجلة علوماجتماعی کاربردی ،و
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نامههایشان به میزان زیادی
پایان 
کالسهایشان یاد نگرفته باشند) و پس از آن در فرایند پژوهشی  

جمعآوری
نظریه،روششناسی ،

دورههایی رادرزمینة 
مردمنگاری  
دیدهاند .معموالًدانشجویان 
آموزش  
6
مردمنگاری و مالحظات
دادهها و تحلیل میگذرانند .آنها مواضع فلسفی زیربنایی چارچوب کار  

7
جنبههای عملیکار
بهخوبی در زمینة  
میگیرند و  
اخالقی مربوطبهانجامدادنتحقیقکیفیرایاد 
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عنگارشمردمنگاری 
یادداشتهای میدانی و شخصی بردارند ،مهارت

جمعآوری کنند و 
میدانی و اینکه چگونه دادهها را  
برنامههای تحصیالتتکمیلی،براینفرضمبتنیهستندکه
کسبمیکنند.باوجود این،بسیاریاز 
برنامههای تحصیالت تکمیلی برای
میدانند چگونه بنویسند .به احتمال زیاد  
دانشجویان هماکنون  
آموزشدانشجویاندرراستایتبدیلآنهابهمحققاستونهنویسنده .
اینمشکلتنهامختصدانشجویانمقطعتحصیالتتکمیلینیست.بسیاریازاعضایهیأتعلمیرا
میشناسمکهبدونکمکیکمربی،تجربةبسیاراندکیدرزمینةنوشتنوانتشارکارخوددارند،بعضی

میزنند.اعضایهیأت
اعضایهیأتعلمییکیادوسالنخست شغل خودرادراینمسیردستوپا 
مینالند
میکنند،ازاینواقعیت 
نامهای ازکمیتة مدیریتدورۀ خودشاندرسالسومدریافت 
علمیکه 
کهبهدنبالکارجدیدیهستند .
نکردهاندکهنشانازایندارد 
کهبهاندازۀکافیمقالهیاکتابچاپ 
شمابهسختیتالشمیکنیدتاچنینکاریراانجامدهید .

مدرسهایکهازآموزشجدیبرخورداراست،دستیابید،بیشتردانشگاههااز

مگراینکهبهکاردر
اعضای هیأت علمی خود انتظار دارند ،نویسندگان ماهری در انتشار اثر باشند .مدارس مختلف
انتظارهای متفاوتی از میزان نوشتن ،یا اعتبار کار منتشرشدۀ شما دارند ،اما تقریباً همة دانشگاهها
دانشآموختگانجدید دکتری ،بایددربازارکارشواهدیارائه
میخواهند شمامطلبی رامنتشرکنید .

سرمایهگذاریعظیمیبر روی

کنندکهنشانة موفقیتآنهادردورۀ شغلیباشد (بدونتعارف ،دانشگاه
میشود.
کارشناسیشدهمطرح 

شماکردهاست ودرمقابلتوقعجبراندارد).آنشواهددرقالبآثار 
میرود اعضایهیأت علمیدرمسیرکار ،برنامة تحقیقاتیمستحکموسابقة
بههمینترتیب،انتظار 

آثاریدرحوزۀتخصصیخودداشتهباشند .
1
مردمنگاری ،تمایل به تأکید بر بخش «مردم » از
مردمنگاران ،برای نوشتن  
با وجود همة اینها  ،
2
مردمنگاریدارند،وتوجهکمتریبه«نگاری »نشانمیدهندواینمایةتأسفاست .

همانطورکه
یافتههای خودرا«بنویسد» .
درنهایت،محققبرایموفقیتدرشغلدانشگاهی،باید 
حرفهای در فضای آکادمیک و در
وستبروک )111-110 :2008( 3اشاره میکند« :نوشتن در مقام  
مردمنگاریسازنده4است،بهتراستفردچیزقابلاحترامیبنویسد.حرفةفرد،
فضایتحقیقاتمیدانی 
میروددرمشاغلدانشگاهیهمانند
وبرداشتاوازخودش،همیشهدریکراستاهستند».ازماانتظار 
حرفهای باشیم .اما این گذار -از تحقیق به نوشتن-
میکنیم ،نویسندگان  
نقشهایی که اشغال  
دیگر  
بهویژهاگرکهآموزشاندکیدرباباینگذاردیدهباشیم .
شایددشوارباشد ،
___________________________________________________________________
1. Ethny
2. Graph
3. Westbrook
4. Constitutive

مقدمةمؤلفغ
خبر خوش این است که کتاب «نگارش مردمنگاری» برای کمک به شما در این زمینه نوشته
شدهاست .
نهایی نیست که بهمنظور نوشتن
عجیبتر از رفتار انسا 

بهار ( )5 :1996مینویسد« :هیچ چیز 
میکنند».مناینکتابرابرایکمکبهشمابرمبنایهمین
انسانهای دیگرآنها رامشاهده 
دربارۀ  
مردمنگاری .این کتاب راهنمایی است برای کسانی که کار میدانی
فرایند نوشتم ،فرایند نگارش  
دادههاهستند،درحالیکهبرایدانشجویانتحصیالتتکمیلی
دادهاند،وآمادۀانتشار 
مردمنگاریانجام 

مردمنگاران درکلازایدههای آنبرایتکمیل مهارتخویش
ومحققانجدیدتهیهشده است ،شاید  
مهمترین بخشهای
حرفهای بودنبخشیازشغلدانشگاهیاست،شایدیکیاز 
لذتببرند.نویسندۀ  
آن.امیدوارماینکتاببهشمادرایفایایننقشکمککند .
گرفتهام ،و در مقام
مثالهای خود را از علوم اجتماعی  
جامعهشناس ،بسیاری از  

من در مقام 
همانطور که شیوۀ
مردمنگار ،بسیاری از مثالها حاصل تجارب شخصیم هستند .با وجود این  ،

جامعهشناختیخویش فراتررفته

انسانشناختی و
ریشههای  
مردمنگاری درهمة دانشگاهها بهخوبی از 

مردمنگاری»
رشتههای دانشگاهی قابل استفاده باشد .کتاب «نگارش  
است ،این کتاب شاید در همة  
مردمنگاریوکار
روشهایتحقیقکیفی،دورههای 
دورهها،ازجمله 
برایمتوناولیه1وثانویه2درانواع 
رشتههامفیدخواهدبود .
دورههاینوشتنوانتشارآثاردانشگاهیدرهمة 
میدانی،و 
3
مردمنگاری نوشته شدهاند .بعد از
کتابهای مفید بسیاری دربارۀ هنر و صنایع دستی و شیوۀ  

توضیح مختصراینموضوع،تمرکزکتاببرمراحلنهاییاینفرایند ،یعنی نوشتنتحقیق است.این
مردمنگاری؛
کردهام:نگارش  
فصلهای مختصریبه چهارمضمونتقسیم 
بهصورت  
موضوعرادرکتاب 
وتغییراجتماعی.درحالیکهاینکتابرا

ساختارروایت؛تأملدرصحنهونوشتنبرایبرقراریارتباط
بهتنهایینیزقابلیتخواندندارد .
بهصورتفصلبهفصلوپشتسرهمخواند،هربخش 
میتوان 

میشود (زیرا فرض بر این
مردمنگاری آغاز  
مردمنگاری ،با ذکر تاریخ مختصر  
بخش اول ،نگارش  
مردمنگاری آشنا هستند)؛ بعد از آن مروری کلی بر چرایی
است که خوانندگان این کتاب با شیوۀ  
درگیریمحققاندرایننوعکارواهمیتادامةآنخواهمداشت؛سپسبحثراباگذاربهایدۀنگارش
میدهیم ،البته ژانریکهشاید
بهعنوان یکژانرغیرداستانی خالقمخصوصبهخود ادامه 
مردمنگاری  
بهعنوان شیوۀ
محصوالت نوشتاری ما را ارتقا و بهبود بخشد .با استفاده از شیوۀ غیرداستانی خالق  
جنبههای
نبههای عقالنیو همچنین 
نظریهها ومبانییکداستانمناسب وشیوۀ مطالعة ج 
عملیاتی ،
___________________________________________________________________
1. primary
2. secondary
3. craft

فنگارشمردمنگاری 

بهگونهای

خاطرهانگیز،2و

مردمنگاری رابررسیخواهیمکرد .نگارش تجربیات
عاطفیوغیرعقالنی  1
آسیبپذیرازجوانبگوناگونخوانندگانمانرابهسمتیهدایتمیکنندکهتجربیاتماراحسکنندو

درآنسهیمباشند،بنابراینزمانیراصرف بحثدربارۀ چگونگیبهاشتراکگذاشتنتجربیاتونیز
نحوۀبرانگیختنحسخوانندگانخواهیمکرد .
مردمنگاری ،هنگام نوشتن در مورد مردم فعال در
میرسد در کتابی با موضوع نگارش  
به نظر  
تحقیق ،باید بحثیدربابمسائلاخالقیبالقوۀ مخصوص ایننوعازنوشتنداشتهباشم.درحالیکه
بحثهایی دارند،
مردمنگاری،دربارۀ مسائلاخالقی درمیدان تحقیق  
کتابهای مربوط بهشیوۀ  
بیشتر 
میکنم.
انگرنمونهایازاخالقدر میدانتحقیقاستبررسی 

بهصورتمختصرکدهایاخالقیراکهبی

مردمنگاری است و عالوه بر آن این
نها در سنت  
این کار شامل بررسی برخی از انواع اصلی داستا 
میکنند.اینبهبحثازبهبررسیو
نوشتههایشماکمک 

موضوعاستکهچگونهایناصولبهبهبود
شتهشدۀخودواینکهچگونهمالحظاتمخاطبانشکلنهاییقطعةشمارا
بازاندیشیمحققدرکارنگا 
میشود .
شکلخواهدداد،منجر 
3
بخشدومکتابکاوشی درمسائلمربوطبهساختار روایت است.دراین بخشبرخیفنونو
نهای روایت و اینکه نحوۀ ایفای
میکنم ،با مرور کما 
روایتهای خوب را بررسی  
خصوصیات نوشتن  
نها درکارخود
دمنگارانهچیست.دربارۀاهمیتونحوۀایجادتنشکما 
نهادرنگارشمر 
نقشآنکما 
مردمنگاری
بهمثابة ابزاری برایجلبخوانندهتاپایانداستان،صحبتمیکنیم؛دربارۀ اینکهچگونه 

هیجانانگیزی تبدیلکنید،طوریکه مخاطبانشما نخواهندآنراکنار بگذارند(بله،

خود را بهکار
میتواند وجود داشته باشد) .این کار با بحث از صدا ،و نحوۀ
یک چنین وجهی از ادبیات دانشگاهی  
مییابد.اینبخشهمچنینبهبررسیبرخیمسائلدستورزبان
یافتنصدایخودوپیشرفتآنادامه 
ونحوۀتدوینارائهبازبانمورداستفادهمیپردازد،ازجملهاستفادهازافعالیاقیودعمل،توانایینشان
نهای خود،استفادۀ سخاوتمندانهازتوصیففربه،توجهبهقدم
صحنههایی ازنظممیدانیداستا 

دادن
4
انتخاب سبک هایدقیقو

شخصیتها واستعارات.

توسعهیافته،

بهخوبی 
زدنصحنه،یاگفتوگوهای 

،بااینحالاغلبدانشجویانیرامیبینیم کهبهایندستگاه

درستکیفیتنوشتة ماراتعیینمیکند
نمیکنند.مابرخیابزارهایادبیوبالغی
ادبیتوجهچندانیندارند،اگرنگویمهیچفکریدراینباب 
حرفهای ازآنها برایخلقیکداستانمهیج استفادهمیکنند.
رابررسیخواهیمکردکهنویسندگان 
5
مییابد .
جملهها جملهخاتمه 
سازماندهیبه 

اینبخشبابحثیدرمورداهمیتویرایشوهنر
___________________________________________________________________
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3. Narrative Structure
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مقدمةمؤلفق
نهایخودشراباآنچهکه«تأملدر
میخواهدداستا 
نویسندهایازهمکارانمیکباربهمنگفتکه 


2
1
مینامید ،پیشبرد.این شیوه ازفنونموردعالقة منبرایپیشبرد نوشتة خودماستوآن
صحنه » 
کردهاید؟چگونهدر
میدهم.شماچگونهشروع 
راعنوانیبرایبخشسوم،مربوطبهفرایندنوشتنقرار 
مهمتر اینکه،چگونهکاریمیکنید کهخوانندهدرصحنهبیشترتأمل کند؟
کردهاید  -و 
صحنهتأمل  
مصاحبهرابهگفتوگو

دادههای 
زمانیکهمانعهراسناکیبراینوشتندارید،بایدچه بکنید؟چگونه 
میپرورانید،و
میگنجانید؟چگونهعنوانخوبیرا  
ایدههای خود 
تبدیل میکنید یاادبیاتعلمیرادر 
میکنید؟همة اینموضوعاترادراینبخشبررسیمیکنم.اینبخشبرای
چگونهچیزیرامنتشر 
مردمنگارانبرایارائةمحصوالتتحقیقشانبررویکاغذطراحیشدهاست .
کمکبه 
3
نوعی اخالق عدالت اجتماعی زیربنای همة کارهای دانشگاهی من است ،زیرا معتقدم که
بهمثابةابزاری
مردمنگاریخوب ،محرکومشوقتغییراجتماعیاست،کتابرابانظریدربابنوشتن 

میدهم ،برایفراتررفتنازمرزهایزندگیروزمرۀ خویش.معتقدنیستم
برایارتباطبادیگرانپایان 
کهفقطبایدکارخود رادراختیار مخاطبانوسیع قراردهیم،بلکهمعتقدبهاهمیتدانشعمومیو
پیامهایماآنرادریافتکنندودرهمینزمینهبرخی
اطمینانازاینموضوعهستمکهمردمنیازمند 
میکنم .
پیشنهادهارادراینبخشبررسی 

مردمنگارانةبزرگ
نوشتههای 

آوردهام.اولیفهرستیاز
همچنیندوکتابشناسیرادربخشضمایم 
مجموعهای ازمنابع

بهعنوان منبعالهامیبرای کارخویش بهرهببرید؛ دومی
میتوانید ازآن 
استکه 
مردمنگاری» که
راهنمای مفید و خاطراتی دربارۀ نوشتن است .در حالیکه امیدوارم کتاب «نگارش  
نوشتههای شماست ،مفید باشد ،منابع ضمایم ،منابعی عالی برای

نقطة عزیمت خوبی برای توسعة 
نوشتنبیشترشماهستند .
4
ذکرشدهدرفصولبرای
آوردهام تا بهکاربستفنون 
درسراسرکتاب،بخش«آنرابنویسد »را 
بخشهای خاص از روایتتان
ترغیب شوید .این موضوعات سبب دعوت شما به توسعة  

نوشتة خود 
محرکها،

کردهاید ،مفیدخواهدبود.استفادهازاینبخش
میشود وزمانیکهاحساسمیکنید گیر 

نوشتههایتانبنیانیقویبهشمابدهد.شایداستادان

بایدهنگامیکهدرمتنپیشمیروید،برایدس 
ت
بهعنوانتکالیفخانگییاسرکالسیبراینوشتناستفادهکنند .
محرکهاهم 

بخواهنداز
___________________________________________________________________
1. lingering in the scene

گیردکهگوییازبیرونبهمشاهدۀآنمیپردازد.ازاین


ایدرنظرمی

دراینجانویسندهمیدانتحقیقرابهصورتصحنه
.2
رویاستکهواژۀصحنهرابهکاربردهاست .
3. ethic of social justice
4. Write It Up

کنگارشمردمنگاری 

یکیاز عالیقدانشگاهیخودمفرایندانجام کارهای فکریاست .ازخواندندرموردفرایندهای
میکندوچهچیزیخیر؛منبعالهامرااز
دیگرنویسندگانلذتمیبرم(اینکهچهچیزیدرستعمل 
ایدههادرسراسرکتاببسیاربحث
کجاپیداکنموبرایحفظجریانخالقیتچهکنیم).درمورداین 
.درحالیکهنویسندگانازفنونمشابهبسیاری

اینها یکدیدگاهنیستند
هیچکدام از 
خواهمکرد.اما 
میکنند،شایدرویکردهایمابرایفرایندخالقانهمتفاوتباشد.کدامتعریفازخالقیتدرست
استفاده 
است؟شماتعریف خودراانتخابکنید.آنچهبرایمنمناسباست شاید برایشمامناسبنباشد،
ایدهها بهمنظور کمکبهکشف
برعکسآننیزهمشاید  صادقباشد.شمارابهتالشبرایانواعاین 
.اینکارنهتنها

میکنم
آنچهبرایشماکارخواهدکرد،وبرایادغامآنهادرکارنوشتنخویشتشویق 
میبخشد .
میکند،بلکههمچنینمحصوالتنهاییکارشمارابهبود 
خالقیتشماراتقویت 
1
قانعکننده .
نهایجذاب و 
ماهدفخودمانراداریم:نوشتنداستا 
بیاییدشروعکنیم .


___________________________________________________________________
1. compelling stories

