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 مقدمه

هایاخیردرجامعهشناسيدردههنگاریبهعنوانروشاصليکسبونشردانشانسانمردم

 امريکادانشگاهي است. گرفته قرار بحث مورد رشتهابسیار ساير پژوهشگران چونگرچه ها

اقتصاجامعه سیاسي، علوم ارتباطات، مطالعاتشهری، و توسعه شناسي، حتي و وبازرگانيد،

مردم از است ممکن هم )شاملبازاريابي میداني تحقیق روش يک عنوان به نگاری

مشاهديادداشت باۀبرداریدقیق، مصاحبههمراه سايرمشارکت، کنار در آزاد...( هایعمیقو

دامازشناسيامروزباهیچکنگاریدرانسانهایکميوکیفياستفادهکنند،جايگاهمردمروش

درواقع،مردماينرشته قابلمقايسهنیست. درشناسيامروزتنهايکروشنگاریدرانسانها

کفرهنگتجليينیستکهدرکالسروشتحقیقآموزشدادهشود،بلکههامیانسايرروش

اشکالوزيباييایخاصحرفه هنجارها، هایکهازطريقمطالعهنمونهياستشناسيخاصبا

،نگاریکند.مردمشناسانانتقالپیدامينگارانهوحضوردرجامعهعلميانسانستهآثارمردمبرج

“درکازقواعد”،خبرگي،بصیرت،ياسازوکارنوعيگیرندهدربربورديو،باواژگان
شناسانه،انسان1

کهاستاسانهشنانسان9شناسانه،حتينوعيروحوموضعاخالقييانگاهانسان2وارهعادتنوعي

(.1338)بورديو،شودشناسدرفرددرونيونهادينهميدرروندبارآمدنبهعنوانيکانسان

گرانفنوهنرخودرادرعملودررابطهکهچونصنعتدانشمندانشناساننهچونانسان

ازآن؛شايدبههمیندلیلانسان،آموزندملموسباسوژهخودمي چونجورجشناسانينهجدا

نهدرقالبيکوتعامليبهصورتکارگاهيونگاریاندکهمردممارکوساخیراپیشنهادکرده

رايج شیوه کالسدرسروشتحقیقبه شود )آموزشداده همان2113مارکوس، که(. طور

اينگلد مي4تیموتي تاکید انگلستان در خود اخیر سخنراني در کند، بینتبیین رابطه

کشنگارزحمتازنظراينگلد،تصويرمردم.(2118است)بسیارمهمنگاریسيومردمشناانسان

شناسمحترمآوریدادهاستوتصويرانسانصدایمیدانمشغولجمعوکهدرگردوخاکوسر

وارهست،هرکدامبهتنهاييفسیلاهاپردازیوتحلیلدادهکهپشتمیزدفترشمشغولنظريه

میدانومتن،میانطوالنيونزديکرابطهشناسيحاصلاند.دانشانسانشدهيکتفکرمنقرض

تفسیرانسان توصیفو داده، و نظريه مشاهده، و نگاه سوژه، وشناسو ديگری، و است.خود

شناسيمنطقاستقرايينیستکهدرآنمسیرحرکتيخطيازدادهخاموخردبهمنطقانسان

وجود کالن و پخته نظريه منطقي بلکه باشد، تخیلبنگريد)است“ ایمکالمه”داشته به

                                                 
1 feel for the game 
2 habitus 
3 ethos 
4 Timothy Ingold 
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د؛نککندبلکهباسوژهتحقیقميشناسفقطدربارهسوژهتحقیقنميباختین(.انسانایمکالمه

“شرکایمعرفتي”شناسوسوژهانسان
دردرکوتفسیرمعنایيکديگرکهبههستنديکديگر1

تجربپديده خالل از وۀها زيسته، بنابراين جهانتبیین معرفتو از خاصي کمکنوع بیني،

ازروابطقدرتنیستواينخوديکيازمسائلمحوریدرگرچهاينشراکتفارغا،کنندمي

سالبحث مردمهای سر بر اخیر انسانهای در )نگاری است بوده شناسي (.2113مارکوس،

نگاهيشناسبهخودهموارههمراهبانیمانسانگويد،نگاهکهاينگلددرسخنرانيمذکورميچنان

 ديگری نیمابه با همراه همواره ديگری نگاهشبه و خودست به انساناستنگاهي شناس.

شناسانهراکهدرمحورآننوعيتمايلوهایانسانهاودغدغهستکهحساسیتاایکسيحرفه

وتجربهومعرفتخودازنگاهديگریقابلیتآموختهبرایحسولمستجربهومعرفتديگری

دارد باشد،قرار نظاممعرفتيمردم.کامالدرونيکرده و تجربه روياروييايندو نگاریصحنه

ست.ا

شناسينهتنهايکروشکهيکنگرشونهتنهايکراهدانستننگاریدرانساناگرمردم

هایآندرطولبررسيپستيبلندیدربارهجهانکهيکشیوهبودندرارتباطباجهاناست،

نگرشبهخودوديگریوارتباطآنبااوضاعتواندبهمادردرکتغییروتحوالتشیوهزمانمي

اقتصادی سیاسي، اجتماعي، غیره موقعیتو جغرافیاييمختلفکمککند.در هایتاريخيو

اخیردربارهماهیتوجايگاهسالپنجاههایفرضوهدفبهمروربحثپیشاينمقالهحاضربا

اينامیدکهالهامبخشانديشیدنوميامريکاشناسيفرهنگينگاریدرانسانمردم با پردازد،

نگاریدرايرانباشد.بازانديشیدندربارهماهیتوجايگاهمردم

بحرانبازنمایی
چرخشبهسمت”يوثبترسمامريکاشناسيفرهنگينگاریدرانسانآغازتحوالتاخیرمردم

نوشتنفرهنگوفرهنگنوشتن:ابمعروفترامعموالبهچاپدوک(2)باهدفبازانديشي“خود
سیاستمردم و 9نگاریبوطیقا فرهنگيانسانو نقد مثابه به 4شناسي سال نسبت1371در

)تاسیسمي معتبردهند همیندرنیز5شناسيفرهنگيانسانمجله اتفاقافتاد(، چهگراسال

بود.اينایازاينمسائلرامطرحکردهپاره1382درسال8دلهايمز1شناسيبازآفرينيانسان

                                                 
1 epistemic partners 
2 reflexivity/reflexive turn 
3 Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography 
4 Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences 
5 cultural anthropology 
6 reinventing anthropology 
7 Dell Hymes 
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همانجديدگرايش نامشپیدا، نگاهخیرهاگونهکهاز ازديگریبهسمتمشاهده1ست، گررا

مي بررسيميخود بايد که بود اينخود اينبار سوالميچرخاند؛ زير و فردرفتشد خود :

فکریوانسان اقتصادی، سیاسي، زيستي، فرهنگي، بسته شناسو بهغیره خود با ناگزير که

فرهنگمیدانمي واقع زماندر آن در هنجارهایخودی)که و معنایجامعه به خود آورد؛

شناسيوپیشینهوایانسانييبود(؛وخودبهمعنایفرهنگحرفهامريکاسفیدپوستاروپاييو

کهآنرفت،هرشدوبههواميغالبآن.هرآنچهسختواستواربودبايددودميشناسيروش

توانسخنگفتن” پرسد:)واسپیواکميآمددستبودبايدبهسخندرميفرو آيافرودسترا

شد،وهمهبايدخواندهميناپیدایبینخطوطکات(،نهخطوطکهن1377اسپیواک،)(“هست؟

آمدبايددرتاريکيفجايعانسانيقرنروشنگریبهنظربديهيوطبیعيميآنچهدرنورعصر

بیستم سوالميبه ايرزير قبلاز بررسيدقیقنفت. به اينکتابکه بايدتر بپردازيم، روحها

به1371درواقعموجيکهدردههرادرداخلوخارجفضایدانشگاهيدرنظربگیريم.2زمانه

.درسطحجامعهودانشگاهآغازشدهبود1311یدازدههشناسيرسانسان

 1311دهه نماديني و مهم حرکتادهه دهه ست: فرهنگي “فرهنگضد”های
يا9 )مغاير

دههاوجگروهانگلیسي؛باويتنامامريکادههجنگ(؛هایمسلطجامعهمخالفبافرهنگوارزش

بیتلزپاپ/ کینگ؛4راک لوتر مارتین سخن،دهه از جمع معروفشدر نفری211راني هزار

روياييدارمکهروزیچهارکودکمندر”)1319طرفدارانحقوقمدنيدرواشنگتندرسال

شانارزيابيشانکهبراساسشخصیتایزندگيخواهندکردکهنهبرمبنایرنگپوستجامعه

؛1317وتروردرسال1314(گرفتهتابرندهشدنجايزهصلحنوبلدرسال“ …خواهندشد

وامريکادههرقابت؛وپاتريسلومومبا5دههترورجانافکندیورابرتکندیوملکماکس

دههمبارزاتمدنيبرای؛دههاوجمائوئیسمدرچین؛روسیهبرسرفرستادنانسانبهکرهماه

هدههپاريسوماهم؛امريکافرودستاندرهایفرهنگيواقلیتپوستان،زنان،وسايرحقوقسیاه

برلین؛17 ديوار شدن ساخته هیپ؛دهه جنبش؛هايدهه سلطهدهه دهه؛هایاجتماعيضد

دههچهگوارا.؛کشورآفريقاييازاستعمارگراناروپايي92دههاستقالل؛ايران1941

یوآنچهبهدنبالآوردبرایامپراطورانوقتجهانچونيککابوسبودوبرا1311دهه

انساني زيباييامريکاعلوم انتقادیو زمانرواجرويکرد تکثر،اشناسيپس، تاکیدشبر مدرنبا

هنجارشکني و نوآوری ساختارنظريه. جانبهای از هرمنوتیک و پساساختارگرايي گرايي،

                                                 
1 gaze 
2 Zeitgeist  
3 counterculture 
4 Beatles 
5 Malcolm X 
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کاوی)ژاکالکان(،نظريهادبيشناسي)فردينانددوسوسور(،روانهایمختلفچونزبانحوزه

انسان)رو فلسفه)لوييآلتوسروژاکدريداکههردوالنبارت(، شناسي)کلودلویاستروس(،

باباال.شدسرازيرميهاایدانشگاهالجزايربودند(وغیرهبهفضایمیانرشتههایزادهفرانسوی

پسا امپريالیستي، ضد استعماریو ضد گفتمانروشنفکریروزگرفتنجو وارد استعمارگرايي

مي استعماریانسانشد. برخورد و اسد1شناسي 2طالل سال 1389در ادواردشناسيشرقو

میشلفوکوبهيکسالقبل،.همزمانباپیروزیانقالبايرانبهچاپرسید1383سعیددر

ازنزديکببیند) یربالنشهبااودربهمصاحبهپبنگريدايرانآمدهبودتااينانقالبتاريخيرا

بيايرا يکجهان روح بازنمودنروحن: در آثار اين و(. متون قدرتدر نابرابر روابط پای رد

نگارنقشاساسيداشتندوشناسوشرقنويسندگانومحققینشرق“معصومانه”اظهاراتظاهرا

شودبلکهنوعينگاهبهنشاندادندکهاستعمارفقطازطريقجنگيادفاترسیاسياعمالنمي

مياديگری جلوه حتيارزشمند و اجتنابناپذير ديگریرا بر سلطه نهايتا دردهد.ستکه

و 5،شریاورتنر4،الرامالوی9پژوهشگرانونويسندگانفمینیستچونداناهاراویهمینزمان،

کهتاآنروزکامال نشاندادندهایبازنماييروابطنابرابرقدرترادرروشبازنمودهایديگران

مي“فطريب” آنشدتلقي ند، فیلمها از بسیاری در مستتر نگاه چگونه که کردند ها،روشن

تبلیغات،متونعلمي،آثارهنریوغیرهنگاهيمردانهاستکهزنراهمیشهمفعولشناختو

زيستبهنوعنگاهغالب.همینانتقادراطرفدارانحفظمحیطکندتصورمينهفاعلآنوتمنا

هایغیرانساني،طرفدارانحقوقرفدارانحقوقحیواناتبهنوعنگاهغالببهگونهبهطبیعت،ط

اند.واردکردهغیرههایجنسيمتفاوت،وگرايانبهنوعنگاهغالببهگرايشجنسهم

گیریازاوجشناسيبهمثابهنقدفرهنگيانسانونوشتنفرهنگوفرهنگنوشتندوکتاب

مدرن،فمینستوپسااستعمارگراارانديشمندانرويکردهایانتقادی،پسهایقدرتدرآثانظريه

شناسانفمینیستدرمجموعهتعدادیازانسان1335چهدرسالگر،ابودندبسیارالهامگرفته

 عنوان با زنانمقاالتي بحار1فرهنگنوشتن روت ويراستاری ک8به راستدالل که نوشتندند
تماماتوسطمردانسفیدپوستوکسانيتقريبفرهنگوفرهنگنوشتن کهاستشدهنوشته ا

شناسراکامالناديدهگرفتهوتجربهومیراثزنانانسانانداینداشتهتجربهخودازديگریبودن

                                                 
1 Anthropology and the Colonial Encounter 
2 Talal Asad 
3 Donna Haraway 
4 Laura Mulvey 
5 Sherry Ortner 
6 Women Writing Culture 
7 Ruth Behar 
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آثاریازانسان دوکتابمذکوربا ،2،جورجمارکوس1شناسانمطرحچونجیمزکلیفورداست.

کهدوراننوجوانيوجوانيخودرا يمنتشرشدوديگران5یونتايلراست4،پلرابینو9مايکلفیشر

اخالقیاتخاصدهه انديشهاصالح1311درفضایسیاسيو به و ارجاعطلبوخودگذرانده

اندازیيکنهضتجديدکهدرنهبهراهآنآندورانخوگرفتهبودندوهدفازانتشارحاصل

فض در که بود ثبتنارضايتي حسميواقع زمان آن انساني علوم اينای بحثمحوری شد.

يعنيهنجارشکني“بحرانبازنمايي”هاکتاب بود، وروشدر هایبازنماييفرهنگدرنوعنگاه

هاآناستدالل.هابهمعضلومسالههاوروشودرواقعتبديلاينخودايننگرششناسيانسان

هایتاريخي،سیاسي،اقتصادی،فرهنگيایازفرايندهایمعناسازیهیچرشتهاينبودکهروش

اينروش علميبودن نیستو مبرا و روابطقدرتمجزا نميو معنایمعصومیت،ها به تواند

گونهکهفرهنگازهاباشد.هماناجتماعي،غیرسیاسي،ياغیرتاريخيبودنآنطرفيوغیربي

شناسانبايدبازنگریدازقدرتجداباشد،وانسانتوانقدرتجدانیست،مطالعهفرهنگنیزنمي

ایکهحتييکوظیفهاخالقيبدانند.روشونگرشخودرانهتنهايکراهبردحرفه

 متونآشفته

بهويژهدرهنروادبیات،هایبازنماييواقعیتوحقیقتالهامگرفتنازروشبازنگریپیشتربا

تکثرونوآوریدرفرم،،قرنبیستمباتاکیدبرساختارشکنيوهنرآوانگارداوائلمدرنادبیات

نگارانه(کهمردمنگارانه)ياشايدپساانتشاردوکتابمذکورتعدادآثارمردمدرپيبود.ترويجشده

نمارکوسآ “متونآشفته”هارا
نامیدروبهافزونيگذاشت،متونبديعوتجربيکهبرخالف1

پذير ضوابط و ژانرفتهعرف مکالمهعلومشده ساختاری بودند، شده نوشته واجتماعي ای

مارکوس،هانمايانبود)چندصداييداشتند،ويکنوعزيباشناسيناتماموعدمقطعیتدرآن

گراوخصوصاباختینتاثیرزيادیبراينحرکتتجربه“روسيگراييصوری”(.مکتبادبي1334

گويدکهدربطنهرست؛اوميا“ديگری”همیشهآمیختهبه“خود”داشت:برداشتباختیناز

هایبیانديگریهایديگر،صداهایديگر،ونحوهشودوهرنحوهبیان،حرفچیزیکهبیانمي

ایشودونحوهکنند؛هرچیزیکهدرنهايتبیانميوجوددارندکهبرایشنیدهشدنرقابتمي

منازعهپیششودحاصلاينگفتکهبیانمي ايننگاه،(.1372باختین،ست)ابیانازگويا با

ميآن سخن نوزاييکه عصر قهرمان چون ديگر و“مولف”،گويد نیست خود سخن بالمنازع

                                                 
1 James Clifford 
2 George E. Marcus 
3 Michael M. J. Fischer 
4 Paul Rabinow 
5 Stephen Tyler 
6 messy texts 



 

 

 

 

 
 

18شناسيایانسانقرنتغییروتحولدرفرهنگحرفهنگاریونیممردم

 
سخناو مردم“ديگری”لهجه،همواره را همیننگاه است. گرفته بهخود به1نگارانتجربيرا

نظرمتونمردم از دادند: تعمیم انسانآننگارانه فرهنگها، اينپسمولفبالمنازع شناساز

ایبودشلوغوپرتنش)بهتماممعناآشفته(ازشدواثراودرواقعمجموعهديگریمحسوبنمي

آنچهسوژهشناسميآنچهانسان ميگويد، آنچهمخاطبین)درجامعهدانشگاهيودرها گويند،

مي عمومي( ميعرصه و بشگويند ميخواهند ناگفته ناگزير همواره آنچه خاطرنوند، )به ماند

محدوديتمحدوديت و گوينده نميهای آنچه زبان(، بازیهای خاطر )به شود گفته هایتواند

اثراستیونتايلر2مدرنابیاندردنیایپسها:گفتمان،گفتگو،وفنکتابناگفتني)غیرهقدرت(و

اينزمینه در9ستاخواندنيدر با نورصمیمیتو(. سوژهعجیبدر ديگری، آمیختنخودو

مي همدردیبازنموده خودآشنا از تولیدزداييبهعملميآشنايينیزشدو ايننگاه، در آمد.

تواندبهطورکاملخودراازشرايطوکسنمينهتنهايکضرورتبود)چونهیچ4دانشنسبي

ونوعنگاهشبهمپیشفرض شکلدادهوميهاييکهاورا کند،حتياگرسائلرا دهندجدا

آن متوجه لحظه هر ترغیبخودشدر اخالقي يکموضع بلکه نباشد( متنها بود. هم شده

همهواقعیتيکفرهنگکههمیشهفقطمردم نگارانهنهبازنماييعینواقعیتيکفرهنگيا

ونبهخاطرششاعرانراازمدينهکهافالط“جعليبودني”و“ناقص”ایازآنبود؛هماننسخه

شناسانجرئتدادبهبسیاریازانسانفرهنگنوشتنونوشتنفرهنگفاضلهخودتبعیدکرد.

علومدقیقهبیرونآيندوباافتخارخودراشريکجرمشاعرانبخوانند.هایتنگقالبکهاز

نگاریچندمیدانهمردم
بیشتربهصورتدغدغهاشکال1371ناسيکهدردههشایانسانجريانبازنگریفرهنگحرفه

مي بیان آن تولید شرايط و ،شدمتن دهه اواخر در تدريج تحقیق1331به انجام شیوه به

بازنگریتحقیقمیدانيرا5میداني بهتريننمونهدغدغه مجموعهمقاالتيکهسرايتکرد. در

توانميمنتشرکرد1نگارییمردمهاپستيبلندیتحتعنوان1337جورجمارکوسدرسال

                                                 
1 experimental 
2 The Unspeakable: Discourse, Dialogue, and Rhetoric in the Postmodern World 

انسان9 معدود يکياز پستايلر از استکه بهاشناساني او معروف جمله است؛ ابايينداشته نامیدنخود مدرن

انسان که اينبوده همیشه خود انسان”شناسانجواننگرانکار ما همه نباش، کشتينگران بر ایشناسانسوار

نوشتنفرهنگشناسانيکهدريدتوجهداشتکهتايلردرمیانانسانبا“ تیمکهبهزودیبهگلخواهدنشستهس
کنندونهنسبتمدرنچنداناستقبالمياهانهازبرچسبپسندخیلبودند،استثنااستوسايرآوفرهنگنوشتن

اعتمادند.گونهناامیدوبيشناسياينبهآيندهانسان
داربودناشارهداردوهمبهناکاملبودن.همبهجانبکهدرزبانانگلیسي partiality مفهوم4

5 fieldwork 
6 Ethnography through Thick and Thin 
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باهمکارانيچونمايکلفیشر،سالیانيافت.درواقعبسیاریازنظرياتمارکوسدراثرگفتگوی

(ادارهبرنامه2115-1371سال)25،وپلرابینو،وکاربادانشجوياندرطي1داگالسهلمز

هایپايانيقرنبیستمواسيدههدکترادردانشگاهرايسشکلگرفت.تغییراتاقتصادیوسی

بازنگریتحقیقمیدانيارتباط دغدغه دانشگاهيبا جامعه جهانيشدندر رايجشدنمفهوم

تنگاتنگيداشت.سوالمحوریمارکوسدرمجموعهمقاالتمذکورايناستکهاگربپذيريمکه

فرهنگ”روجودنداردوهرامروزديگبود،اگرهمزمانيوجودداشته“جهانيمجزا”چیزیبهنام

ایازاتصاالتمتقابلمادیومعناييبافضاهایجغرافیاييومعرفتيديگرقراردرحوزه“محلي

ريزیکنندتاامکانمطالعهسوژهشناسانچگونهبايدکارمیدانيخودراطرحگرفتهاست،انسان

هابدهد؟دربسترايناتصاالترابهآن

میدان کار انسانمارکوس پژوهش بارز وجه عنوان به را مالینوفسکيي از پس شناسي

امامعتقداستکهالگویکارمیدانيبايدبراساسنوعتجربهمي تعیینموردمطالعهشناسد،

مفهومکالسیکمردموایانعطافناپذيرشودونهبهگونه نگاریباحضورطوالنيفارغازآن.

“آنجابودن”معینعجینشدهاست)مدتدريکمنطقهجغرافیايي
شناسانهمیشهبرایانسان2

ایرابخشيبهادعاهايشانبودهاست(،وليامروزهکمترسوژهيکسرمايهويکابزارمشروعیت

به“نجاآ”ها،وغیرهازها،تصاوير،ذائقهتوانيافتکهبهنوعيدرمسیرترددکاالها،افراد،ايدهمي

قرارنگرفتهباشد:مدروزلباسوآرايش)وهمراهباآناجنآوازجاهایديگربهجاهایديگر

ازنیويورکوپاريسبهبخارستوقاهرهسفرمي نظريهآشوبازفیزيکبهنوعيذائقه( کند،

شده،درهرنقطهازجهانرنگوبویآنهایجهانيعلوماجتماعي؛يوگاومکدونالد،محلي

“همهچیزهمهجا،وليمتفاوتهرجا”)گیرندبهخودميمحلرا
عکسي(؛11:1337:مارکوس،9

هاکاربردراقصيگیرددقايقيبعددردسترسمیلیونکهيکفردعادیباگوشيهمراهخودمي

دفتريکشرکتدرگیرد،وزندگييککشاورزسادهدرترکیهباتصمیمينقاطجهانقرارمي

ایمتخصصینبهتعامالتومصارفگردد؛انرژیاززبانحرفهدگرگونميامريکاچندملیتيدر

نوشیدنيکندومردمازيکديگرانرژیمنفيومثبتميروزمرهسرايتمي زاهایانرژیگیرند،

کنندانرژیموفقیترابههستيمنتقلکنند؛همهخرندوبرایرسیدنبههدفشانسعيميمي

یامريکادستيوصنايعامريکامتحدهسینايرانیانگرفتهتاپرچماياالتهفتچیزازسیرسفره

هایرویپردههالیوودقبلازاينکهدربازارهایفیلم.وی.دیدیشود؛التینازچینواردمي

 قیمتبیستدالر به دنیا سر شودآن دستفروشعرضه جعبه در خیاب، کنار اينناهای های

                                                 
1 Douglas R. Holmes 
2 being there 
3 Everything everywhere, yet everywhere different 
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ستوآياامروزادقیقاکجا“نجاآ”پسشودوغیره.فروختهميتيمعادلدودالردنیابهقیمسر

زمانيممکانيوهشناسانبايدچندست؟مارکوسمعتقداستکهانساناجدا“ديگرکجا”جااز

درنظرنگاریريزیوانجاممردمتکهايندورانراهنگامطرحایوچهلهاوهنجارملغمهپديده

شدهتثبیت،سوژهکاملبهصورتنهخودراشناسيامروزسوژهموردمطالعهشتهباشند.انساندا

کهدرکندتصور/تبیینميایدرحالحرکتوتکوينسوژهبهصورتعصرنوزاييکهآرمانيو

 چندين تقاطع محل در لحظه “جريان”هر
1 “اندازچشم”و

است2 گرفته قرار خیالي و عیني

گزيندوآنچهبودهياداندوآگاهانهبرميایپوياازآنچههستومي(؛مجموعه1331،آپادورای)

انتخابشخصيداردمي ارادهو شکلميشودونیروهاييکهخارجاز بياشاورا جهتدهند.

آنگ استیونکولیر9نیستکهآيوا کتابمعروف4و وتلفیقدر سیاست، فناوری، هایجهاني:
 انساناخالقیات مسائل عنوان مي5شناختيبه انساناستدالل که بیشازکنند امروز شناسان

مندهستند.درواقع،اگر)يکنظمناهمگونوفناپذير(عالقه“تلفیق”مفهومفرهنگبهمفهوم

،اينهستندشناسانبهتکثربهعنوانيکواقعیتاجتماعييايکموضعاخالقيمعتقدانسان

درتفسیرنهاييدرمتنوهمدرطرحواجرایتحقیقدرمیدانتجلييابد،چونباوربايدهم

انسانمردم و میدان هم و است متن هم مردمنگاری با شناسان ميانگاری انديشند،ستکه

کنند.پرسند،واستداللميمي

از گرفتن الهام با و تحقیق روش در تجربه و سوژه چندپارگي تجلي برای مارکوس

ردگرشه”،يا“دگرمکان”،“ديگرکجا”،“درهمستان”هایانديشمندانيچونفوکو)ومفهومنديشها

“آرماني
“پخشونشر”(،دريدا)ومفهوم1

“سرهمکردن”(،لیوتار)ومفهوم8
(،ودلوزوگاتاری7

ريشهافقيکهازآنچندينبوتهمختلفسردرمي“ريزوم”شناسي)ومفهومگیاه 3آورند(يا

“نگاریچندمیدانهردمم”طرح
11

پیشنهادمي  مکانرا لزوما اينجا میداندر از منظور هایدهد.

هایمختلفتواندباشد(،بلکهمنظورهمانحوزهگرچهآنهمميافیزيکيوجغرافیايينیست)

ياست.دراينطرح،يکناظرمتحرکبهدنبالکردنيکمفهوم،روايت،واقعه،شي،اسازیمعنا

پردازد.اوممکناستدرهرطرحپژوهشيهایجغرافیاييومعرفتيمختلفميشخصدرحوزه

                                                 
1 flow 
2 scape (as in Appadurai’s Ethnoscape, Mediascape, Technoscape, …) 
3 Aihwa Ong 
4 Stephen J. Collier 
5 Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems 
6 heterotopia 
7 dissemination 
8 blocking together 
9 rhizome 
10 multi-sited ethnography 
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دريکحوزهديگر غیرهرا کااليا بپردازدودرطرحبعدیهمانمفهوميا فقطبهيکحوزه

گويد،يکمحققخوبممکناستدرطولعمرمي1طورکهجیمزفابیونمطالعهکند.همان

فقطيکسواليادغدغهاصليداشتهباشد،وليدرهربارپژوهشدرحوزهمتفاوتيکاریخود

پردازد،مثالمدرنیتهرايکباردربسترمعماریشهریاروپاييوبارديگردربستريکبهآنمي

ايننوع2113فابیون،)بررسيکندشرکتفناوریزيستيدرآسیا کامالبامطالعاترويکرد(.

کندکهيکمنطقهشناسراملزمنميکهدرگذشتهرواجداشتمتفاوتاستوانسانایمنطقه

جغرافیاييرابهعنوانحوزهتخصصخودبرگزيند.

مارکوسبرای ديگر سیالیتواقعیتبررسيپیشنهاد اقتصادی-هایسیاسيچندپارگيو

سوژه بر تمرکز موجود سرمايه و قدرت حساس مواضع در واقع نخبگانهای و2يعني

سیاست)9متخصصین سرمايهدانشمندان، حقوقگزاران، غیرهدانانداران، مردمو است. نگاری(

هاوایچونقبايلوعشاير،روستايیان،اقلیتهایفرودستوحاشیهکالسیکهموارهبهسوژه

کهنيافتزيراتواميهانرانزدآ“فرهنگاصیل”غیرهپرداختهاست،شايدباايناستداللکه

ديگرانمخلوطشده شايدبرمبنایاندودورترازمراکزقدرتبودهکمترازسايرينبا يا اندو

فرهنگشناسانبرایجمعرسالتيکهمردم هایدرخطرفراموشآوریوثبتفرهنگعامهيا

حسمي شدن استحاله و دستکردهشدن اصالتو مفهوم جهانيشدن، بواند. ونخورده دن

بینحاشیه پیامرسمي4همچنینمرز مرکز، صداهایاضافي5و و سر انحصار1و قدرت)در و

تالشبرای است. حدزيادیمخدوشکرده تا را فرومايگان( انحصار وحقیقت)در زورمندان(

 نابآلوده“نجاتدادن”يافتنو بهتالشبرایدرکسازوسوژه را بهقدرتجایخود نشده

نخبگانکارهایت قدرتتوسطمتخصصینو دانشو گفتگوولید جدالو و هایشخصيوها

هایخودمارکوسراجعبهدادهاست.پژوهشنهادرارتباطباکارياموقعیتشامواضعخودآن

پژوهش،اشرافپرتغالي هایپلرابینوپژوهشوهایداگالسهلمزراجعبهبانکمرکزیاروپا

وفرانسهحاکيازهمینگرايشهستند.امريکاهایبیوتکنولوژیدررکتترينشراجعبهبزرگ

نميبهتبعیتازاگر از“جهانيمجزا”توانبورديووديگرانبپذيريمکههیچگروهاجتماعيرا

هاشرايطتاريخيواجتماعيتصورکرد،نخبگانومتخصصینهمازاينامرمستثنينیستند؛آن

ایواحدوهانهبهصورتمجموعهودرکمعرفتآنهستند“نمونهفرهنگي”نیزمانندبقیهيک

                                                 
1 James D. Faubion 
2 elites 
3 experts 
4 periphery 
5 signal 
6 noise 
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هاها،وتنوعتصمیمها،چندگانگيها،ابهامایباجاهایخالي،تناقضقاطعکهبهعنوانمجموعه

(.1331بورديو،هایمیدانيطوالنيوعمیقاست)ومواضعنیزمستلزمانجامپژوهش

هایآخر:مطالعاتشمارههایهاسلسلهکتابابرایايننوعپژوهشهيکيازبهتريننمونه
شناسي،باآثاریازمحققینانسان2111-1334هایکهدرسالاست1فرهنگيبرایپايانقرن

هاييبودتاريخ،ادبیاتتطبیقي،وفلسفهمنتشرشدوهدفشبهتصويرکشیدنتنگناهاوچالش

هایوپسازفروپاشيبسیاریازايدئولوژی21درآستانهقرنکهمطالعهفرهنگبهطورکلي

ستبیناهامواجهاست.بهعنوانمثال،کتاباولحاویگفتگوهاييقدرتمندقرنبیستمباآن

 مجار،امريکاپژوهشگران دانشگاهیان و دانشمندان روسي، نويسندگان از تعدادی و يي

ها،شعرایلهستاني،وديگرانمذهبيسیبری،کوليمدارانارمني،حکیمانوپیشوايانسیاست

سال در وضعیتکه فروپاشيشورویدر از بعد اجتماعيحساسيهایقبلو هایسیاسيو

آمده صحبتگرفتار نیرویهایآناند. و حقوقفردی، بازار، اقتصاد دموکراسي، حولمحور ها

ند.کتابدومبابهگوشرساندنصدایزشدهدورميهایقوميونژادیسرکوبشدههويتاحیا

ژاپني دانشمند زن يک چون طراحيامريکا-افرادی در نقشش مورد در خودش با که يي

ایدرجدالاست،يافعالینسیاسيدرهندکهمتعاقبفاجعهبوپالبهرابطههایهستهسالح

سیاست با محیطعلم ايدئولوژیدولتميهایمربوطبه اهلاندزيستو فیزيکدانان يا يشند،

غرببحثمي علمدر تصورشاناز کمونیسمو کنند،لیتوانيکهراجعبهوضعیتعلمبعداز

دردستگاهدهدکهتغییراتبهوجودنشانمي فرضیاتمربوطبهدانشآمده در ،هایقدرتو

فعالیت دادهچگونه قرار تاثیر تحت را علمي فناوریهای صحنه پشت در چهاند، جديد های

پاسخآنکسانيفعالیتمي حرفهکنندو اخالقيو بهمسائلدشوار ايندورانتغییرها ایدر

 گفتگوهايي مجموعه پنجم کتاب چیست. تحلیلاجهاني عامالن، مدير با مالي،ست گران

سازمانسرمايه در نحوی به که کساني ساير و بینگذاران، و ملي کارهای به مشغول المللي

ممکناستثروتدهدکهچگونهعاملیناجتماعيمستقردرمراکزقدرتوهستندونشانمي

پیچیده رابطه عبارتديگر، به برسند. وضعیتخود نوعيآگاهيانتقادینسبتبه ایبینبه

خواستگاهقدرتفردوامکاننقدآنخواستگاهتوسطفرددرانديشهياعملوجوددارد.کتاب

من به هشتم سال رسیدن فرا پديده2111اسبت بررسي به مجموعه پايان اجتماعيو های

بهخاطرميمي کاربردصفر)دردستگاهدوگانيصفروپردازدکهبهنوعيارزشصفررا آورند:

 ایکهبهطرزبهمعنایخالصکردنموجودزنده“بهصفررساندن”يک(درهوشمصنوعي،

کشد)دربسیاریازکشورهابرسراينکهحاستوفقطزجرميغیرقابلعالجيمريضيامجرو

                                                 
1 Late Editions: Cultural Studies for the End of the Century 
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زدهکردنيخ“ازصفرشروعکردن”رابدهديانهبحثاست(،امکانآياقانونبايداجازهاينعمل

هاييهستندبدنمردهبهمنظوراحیایآندرزمانيديگر)درحالحاضردربرخيکشورهاگروه

داوطلباناينعملثب از پولوحتيخودمفهومنامبهعملميتکه اهمیتصفردر آورند(،

درگفتمانسیاسيمعاصر،گويياهمیتآنتقريبابهصفررسیدهاست.به“جامعه”شوندهناپديد

حسابآوردنصفربهمعنایازدسترفتنوتهيشدنازمعنانیست،بلکهبرعکسحاکياز

ها،ونهايتامعماهاييچونمرگاست.بهضاهایتهي،غیبتتوجهبهتکثیرمعنادرمواجههباف

انددرهایپايانقرنيکهدراينمجموعهبهتصويرکشیدهشدهاينترتیب،بسیاریازوضعیت

،آنجاکههستندواقعنمايانگرهمینجستجوبرایمعنادرنقطهصفرتغییردرزندگياجتماعي

هدرشرفآغازاست.چیزیتازهپايانيافتهوچیزیتاز

هاترینتحولتازه
بحثدربارهاينکهمردم21ایکهازقرنامروزدريکدهه نگاریچیستوچهگذشتهاست،

بهمناسبتبیستمینسنتافهشهردرامريکا1بايدباشدهنوزادامهدارد.مرکزتحقیقاتپیشرفته

انجامیدننفرهنگوفرهنگنوشتنوشتسالگردسمیناریدرهمانمکانکهبهانتشارکتاب

ديگری کردسمینار کاروبرگزار دستور ژانرهاييچونکتابآشپزی، به آنپیشنهادشد در

راهدستگاه عنوان به راهنمایوالديننیز يا )هاييبرایفرهنگها، شود لوئیسونگاریتوجه

 وليمهم2115مالکهي، .) عنوان مارکوسبا خود مقاله آن از ازردممتر بعد دهه دو نگاری،
نگاریاخیرراترينآثارمردمبرجستهاينمقالهدروی.است2نوشتنفرهنگوفرهنگنوشتن

“باروک”هاييبهسبکنگاریمردم
باروک2118مارکوس،خواند)مي9 )ازواژهپرتغاليبارُکو“(.

سازیدري،موسیقيومجسمهنیافته(بهعنوانسبکيدرمعماری،نقاشبهمعنایمرواريدصیقل

هاوآزادیدرطراحي،شمارزيادشکلوويژگيآنمیالدیدراروپارواجداشت17و18قرون

دهد،اساسکارنگاریکهمارکوسدراينگروهقرارمي.دراکثرآثارمردمبودهادرآمیختگيآن

هایاحساسي،اخالقي،درگیریهایآنوستباهمهپیچیدگياداستانتحقیقمیدانيبرگفتن

حرفه مينظری، میدانپیدا با کهپژوهشگر غیره و سیاسي، همچنینبهای، اينآثار در کند.

تاريخفرهنگيموضوعتوجهشدهاست،يعنيحفظنوعيعمقتاريخيدرعینصحبتراجعبه

ایمعاصر.پديده

                                                 
1 The School for Advanced Research (SAR) 
2 Ethnography Two Decades After Writing Culture: From the Experimental to the Baroque 
3 Baroque 
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بهار 2118در عنوان، منظامکارگاهيبا مردمهایتجربيبه گونه دانشگاه1نگاریثابه در

2نگاریمرکزمردمهاييبودکهيکيازمجموعهبرنامهکارگاهاينکالیفرنیادرارواينبرگزارشد.

باهدفايجاد،2111دانشگاهارواينبعدازتغییرمکانمارکوسازرايسبهايندانشگاهدرسال

روش و نظريه درباره مردمشناسيفضاييبرایگفتگو علومنگاریبرگزار از گرفتن الهام کرد.

مباحثمطرح يکياز دانش، تولید حوزه ادبیاتمدرندر و جایهنر اينتجربيبه در شده

،9يورگراينبرگر-قرارداشتکههانس“ربيجهایتنظام”.درمحوراينکارگاه،مفهومکارگاهبود

گوييشدهدرنیمهقرنبیستمبرایپاسخجادخاصايهایمورخعلم،برایتوصیفابزاروروش

،هایجديدشناسيسلوليوملکوليتبیینکرد:ويژگياينابزاروروشبهسواالتجديدزيست
آن“تجربي” نظامبودن عین در ميبودمندیها دانشمندان طوریکه به نسبتبه، توانستند

پیشآمدپیش بینيهای آنمنعطفنشده و باشند را کننها )دنبال راينبرگرد مايکل(1338، .

 عنوان با خود مقاله در نظامفیشر مثابه به فرهنگي تحلیل تجربيفرهنگو استدالل4های

زايیدهومولدعناصرمندیمذکوردرعیننظام“ربيجهایتنظام”کندکهفرهنگنیزمانندمي

پیش استبینيمتناقضو همینترتیبنشده به عیننظامتحلیلفرهنگو بايددر منديهم

نخواهديککلبدوندرزهاييبدونپايانمشخصرابپذيرد،روايتشکنينهراسد،بودنازنظام

مطالعه (.درواقع2118فیشر،)نشدهبگذاردبینيآوردوهمیشهجاييبرایعناصرپیش بهوجود

لکردنمسائليکههنوزدرزنيودنباوگمانهاکتشافيدردنیایمفاهیماستفرهنگسفری

درآنمثلهرفعالیتعلميديگر،توانداشتموردماهیتورفتارشانتوضیحمشخصينمي

اضطراب مقداری اگر حتي است، کار از مشروعي معذببخش و آور باشد. درکننده فیشر

کتابپیش فرهنگروشانسانگفتار حتحقیقمیدانيديگرآنينیستکهبود: الشناسيدر
8وبطریکالين1کندکهابزارودستاوردهایعلموفناوریمانندنوارموبیوستاکیدمي5گذار

“سطوحجهتناپذير”)مصاديق
دررياضيکهپشتورويادرونوبیرونشانازهمقابلتفکیک7

نرم يا آزاد/نیست( مي3متنباز افزار دردسترسداشتنکد)کهبهکاربراناجازه مبدادهدبا

طراحينرمنرم بهبود و تغییر دستکاریبه يا بدوننقضحقتکثیر و آزاد طور به افزارافزار

                                                 
1 Experimental Systems as Ethnographic Modality 
2 Center for Ethnography: http://www.socsci.uci.edu/~ethnog/ 
3 Hans Jörg Rheinberger 
4 Culture and Cultural Analysis as Experimental Systems 
5 Fieldwork Is Not What It Used to Be: Anthropology’s Culture of Method in Transition 
6 Möbius Strip 
7 Klein Bottle 
8 non-orientable surface 
9 free and open source software 
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نگارانهدردنیایهایمردمپژوهششناسيگونههایخوبيبرایتجسمبپردازند(وغیرهاستعاره

کهنطرايچهموضوعپژوهشعلموفناوریباشدچهنباشد،دقیقابهخا،روندامروزبهشمارمي

برنامهترتیباتپشت بیرون، و درون رو، مخدوشو جالبي طور به را غیره و کاربر، نويسو

ميکنند.مي اضافه اهمیتپیشرفتاو انکار ما زمان در که بیوتکنولوِژیوکند هایروزافزون

وييشناسيهمهنوعيرويارهایاخیرانسانترينپژوهشفناوریاطالعاتممکننیستوجالب

فناوری و علوم با مشترک فصل ميو پیدا ها هیچحکنند، اگر حوزهجتي در مستقیما کدام

(.2113فیشر،مطالعاتعلموفناورینباشند)

 گیرینتیجه

نگاری)فارغازمحتوایپژوهش(ممکناستبهجایبحثوجدلدربارهماهیتوجايگاهمردم

پیر جهان به دانشراجع کنجکاویو بيايجاد تولید به متنتوسطانسانامون شناسانپايان

انسان انساندرباره برای مردمشناسان آثار مخاطبین بیانجامد. ازشناسان بیش امروز نگاری

وهستندشناسيمواجهایخودانسانبازنماييهرفرهنگديگریبابازنماييمکررفرهنگحرفه

هایفرهنگيمختلفاختصاصيابندبهبرداشتکهبهآموزشنشناسيبهجایآهایانسانکالس

ایجایشوند.برایعدهسپریمي؟نگاریچیستشناسکیستومردمبحثدربارهاينکهانسان

شناسيواقعاگويدکهآنچهامروزهدرانسانمي2117ستکهجورجمارکوسدرسالانگراني

است انسانبحث،جالب موقعیتهستيهای سر بر وشنشناسان نشر و تولید شرايط و اسانه

هایمختلفتولیدستونهخودمحتوایدانشيکهدربارهفرهنگاشناسيآموزشدانشانسان

بیشترازخودموضوعاهمیت(.يعنيشیوهطرحوانديشیدنبهموضوع2117کزالي،کنند)مي

ازبحثآموزشمردمدارد قالبيشبیه. بحثتحلیلماریهایطراحيومعکارگاهنگاریدر تا

هایباروک،بهنظرنگاریهایتجربي،ازبحثمتونآشفتهتابحثمردمفرهنگيبهمثابهنظام

انسانمي شدهرسد خیره آينه در خودشان به شناسان انگار اصال و نمي“مردم”اند بینند.را

ياتحلیلآننگاریامروزديگرصرفاجمعکردندادهمردم ياحتيبها هقولکلیفوردگیرتزها

آن استتفسیر رفته فرایاينمحدوده و شکافته را بلکهدرزها نیست، احتماال.ها اينمساله

محرومازيکالگویاستانداردکهانسانشودميباعث قابلیتشناسانجوانخودرا بازتولیدبا

باهمهنگاریاخیردمبسیاریازآثاربرجستهمررسدبهنظرميبهخصوصاينکهشدنبیابند.

تاملالهام بیشتربخشيو بهتابلوهایشبیهبرانگیزیمتونخوبيبرایآموزشروشنباشندو

آنکهچیزیقابلبرداشتوبدوندهندکنندياتکانميهنریباشندکهخوانندهرامسحورمي

مطرحنباشد،چونتکراربهاوبدهند)تازهدرصورتيکهدردسترسباشندومسالهزبانهم
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 و هستند انگلیسي زبان به آثار اين مردماکثر متون ترجمه کشورها از بسیاری نگاریدردر

(.مقايسهبامتوننظريهدرالويتنیست

مي انسانبرخيتصور که اينمقالهکنند بحثدر حقیقتيابشناسانمورد وجود عدم ه

راه شناسيبهعنوانيکرشتهبيبهآن،مرگانساندستیابرایمشروعهایواقعیتبیرونييا

کسانيدرصورتيکه،هستندنگاریبهعنوانيکروشقائلبسترسیدنمردممتمايز،وبهبن

وتبديلشناسيایانسانترينفعالیترادرراههنجارشکنيفرهنگحرفهکهبیشترينوجدی

 دههکردنآنبهمساله دادهدر انجام بههاييبودههماناندهایاخیر بیشترينامیدرا اندکه

بودنايننگرشداشته امکانموثر تشويقبه ،ایدرونرشتهبازانديشياند. آگاهيازو نقدو

تواندبازيرسوالبردنکلرشتهروابطنابرابرقدرتنهتنهادربیروندانشگاهکهدرونآننمي

انسان نگارینسبتبهکهاگرروشونگرشمردمهستنددشناسانموردبحثمعتقبرابرباشد.

اقتصادیوغیرهدرهرمحلوهربر هزمانيهتغییراتروحزمانهوشرايطاجتماعي،سیاسي،

هم متنفضاييبرایرواياتمختلفو میدانو در اگر نباشد، متعهد جاهایحساسو زمان،

تناقض عالمتسوالخالي، و نميها، نکند، باز بهعنوانروشيمحکموتوها اندبهحیاتخود

شناسينهصرفامعتبربرایدرکوبازنماييمعرفتازخاللتجربهزيستهادامهدهد.هدفانسان

هاکهمتفاوتديدناست،واگرنتواندبهجایارائهنمونهدرردياتايیدکشفوبازنمودنتفاوت

شیدندربارهجهاندراختیارماقراردهد،دررسالتایبرایانديهایتازههایموجودراهنظريه

اصليخودشکستخوردهاست.

مکانيکهدانشانسانتوجهبهويژگي منتشرميهایزمانو آنتولیدو شودشناختيدر

فرهنگحرفهمي ايجادایانسانتواند به و دارد باز شدن استحاله و عقیمشدن از شناسيرا

شونده،دادهونظريه،خردوکالن،کنندهومطالعهپويابیننگاهوروش،مطالعهایواقعيورابطه

نگاریدرهایمربوطبهمردمامرمحليوامرجهانيکمککند.بنابراين،درمرورتاريخچهبحث

سالاخیرچیزیکهمهماستالهامگرفتنازگفتگویپنجاهدرامريکاشناسيفرهنگيانسان

شناسيازيکسووروحزمانهوشرايطسیاسي،ستکهبینروشونگرشانساناداریمعني

وجودداشتهاست،نهالگوامريکااقتصادی،اجتماعي،وغیرهازسویديگردرجامعهدانشگاهي

هایزمانيومکاني.اينتاريخچهبهمانشانهابدونتوجهبهويژگيهاونگرشبرداریازروش

اکهنگاه،فلسفه،واخالقیاتتغییرکردهاست،روشمتعارفنیززيرسوالرفتهدهدکهآنجمي

استوفضاييبراینوآوریبازشدهاست؛آنجاکهتجربهزيستهتغییرکردهاست،ازروشنیز

انتظاررفتهاستکهپاسخگویشرايطجديدباشد؛اينمهماست،نهاينکهبخواهیمجديدترين

روش روز مد همانهای کنیم، وارد نظريهرا جديدترين که حتيطور يا را، روز مد های
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دغدغه و مسائل و موضوعات تراويکجديدترين شارون هم. را روز مد انسان1های شناسو،

ایکهدرآنحضور(روزیدرجلسهUCLAگارعلمازدانشگاهکالیفرنیادرلسآنجلس)نتاريخ

ليبهدستکردهبودموکسيگفت:شارون،توهمیشهنگاهمندستبندیمستطی ”داشتمگفت:

کهبینيکهمچدستانسانواقعابیشازآنجالبومتفاوتيداری.منگفتماگردقیقشویمي

ست؛منفقطجرئتکردمآنچیزیراکههستببینمنهآنچیزیاایباشدمستطیليدايره

کرده عادت ديدنش به همه تر.“یاکه ودستبند بازيگوشي از عنصری آثارش مثل اويک

نگاریدرگذاری.مردمگذاریصرفابهخاطربدعتساختارشکنيدارد،امانهازشلختگييابدعت
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