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  رانیمعاصر ا یدر علوم اجتماع یفیروش ک یخیتحوالت تار ریس

  

2مقدم يریمحدثه ام  ،1ییذکا دیمحمدسع
  

  

  )15/02/1400: تاریخ پذیرش، 15/10/1399(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

و فهم اثرات متون  يکاو درون يبرا یراه یشناس تحوالت روش ریس حیتشر

مربوط به آن  يها استیو س یدانش اجتماع ۀبر توسع یاسیو س یو اجتماع یخیتار

 ریهر جامعه تأث یو فرهنگ یخیو تار یو متن اجتماع نهیاز زم یشناس است. روش

مطالعات و  لیحاضر با اتکا به تحل ۀاست. مقال رگذاریزمان بر آن تأث و هم ردیپذ یم

دنبال  به  ران،یا مدرن در یاجتماع علوم  يریگ مربوط به شکل یدانیم يها پژوهش

 يها با سنت دهیدر هم تن يبه مثابه ژانر یپژوهش اجتماع یفیک ۀتحوالت گون یابیرد

 یشناس است که تحوالت روش نیبر ا یاست. استدالل اصل رانیمعاصر ا خیدر تار یادب

و  یغرب یعلوم انسان يو مواجهه با دستاوردها یاجتماع کیتفک ندیاز فرآ ثرمتأ

و  یدگیچیپ گرید ياز آن رقم خورده است. از سو رونیر دانشگاه و بعلم د يها استیس

توجه به  ،یدر علوم انسان یشناخت تحوالت روش تیبودن منطق و ماه هیچند ال

از دستاوردها  یاجمال یابی. مقاله با ارزسازد یم يمتنوع آن را ضرور یخیتار يها شهیر

متن  اتیو واقع ازهایبا نآن  ییهمسو تیاهم ران،یدر ا یفیپژوهش ک تیو موقع

                                      . دهد یقرار م دیرا مورد تأک یرانیا ۀجامع یاجتماع

  

 علم، استیس ،یفیک و یکم تقابل ،یشناس روش خیتار ،یفیک پژوهش واژگان کلیدي:

   یشناخت روش یشیبازاند
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  مقدمه و بیان مسئله

گرایی و نیز  غرب که وامدار سنتی طوالنی از تجربهپژوهش اجتماعی در ایران برخالف 

بود، اساساً با  19و  18هاي فلسفی پشتیبان نگاه تفسیري و کیفی به آن در قرون  سنت

اي از  هاي ساده و غیر پیچیده تر نسخه اي از رویکرد کیفی و به بیان دقیق هاي اولیه صورت

موماً خاستگاه اولیۀ پژوهش کیفی به شمار نگاري در غرب نیز ع نگاري آغاز شد. سنت مردم مردم

نگاري کارکردگرا بر فرهنگ و زبان مؤید آن است  آید و تأکید شارحین کالسیک مردم می

، از ابزارهاي مشاهده و مصاحبه و شناسان فرهنگی انسان). از آنجا که 5: 2011، 1(یووانوویچ

طبیعی است که در  کنند، تفاده میی اسفرهنگ آداب و رفتارهاي ۀبراي مطالعآوري اسناد  جمع

مکاتب  ةعمد گیري روش تحقیق کیفی باشد. کار ایران نیز سنت اتنوگرافیک نقطۀ آغاز به

 یمشارکت ةتأکید بر مشاهددر که دارند  یمختلف ينظر يکردهایاز رو يجدا یشناخت انسان

 ي. برااستوارند یدانیممطالعات  این سنت عموماً بر پشتوانۀو مکاتب  اتینظر اشتراك دارند و

[جزایر] او در  یدانیم يارهات گرفته از کئنش 2ینوفسکیمال ییکارکردگرا يها شهیمثال اند

که  يا را به نسبت تجربهخود  یۀ نظر يدر ساموآ به نحو 4دیمارگارت ماثر  ایهستند  3اندیتروبر

  . )1370 ه،یاند (پوار کرده یو سازمانده نیاند، تدو داشته یدانیدر کار م

نگاري در ایران پیش از تأسیس مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی  مطالعات اولیۀ مردم

 و شناسی مردمهاي  ساز ورود و نهادینه شدن آکادمیک پژوهش در دانشگاه تهران (که زمینه

اي همچون تاریخ مشابه خود در غرب  )، تا اندازهایران بود در شناسی شناسی و جمعیت جامعه

هاي کیفی (مفاهیم و  نگاران و شاعران انجام گرفت. استفاده از داده ان و روزنامهتوسط ادیب

هاي اجتماعی و فرهنگی، تأکید بر وجود انسان و  مقوالت)، توجه عمده به چرایی وقوع پدیده

معانی و مفاهیم مورد توجه او و تأکید بر رابطۀ متقابل میان محقق و موضوع مورد تحقیق، از 

). پژوهش کیفی با تمرکز 26: 1381من،  اي تحقیق کیفی است (مارشال و راسه جمله ویژگی

ها، بازنمایی کیفی (غیر آماري) از آنها را با  هایی از محتوا و خصوصیات درونی پدیده بر برش

ها فهم و تفسیر جهان  اولویت این دسته پژوهش 5کند. زبانی مفهومی و روایی دنبال می

_______________________________________________________ 
1. Gordana Jovanović 
2. Bronisław Kasper Malinowski (1884—1942 
3. Trobriand 
4. Margaret Mead (1901—1978) 

گري و استفاده از منطق اعداد نیز به نوعی بازنمایی  هاي کمی و اتکا به شمارش تردیدي نیست که حتی پژوهش .5

ها چه از نوع اولیه (که با کیفیات آنها سر و کار دارد) و چه ثانویه (که با  شود. بر این اساس داده محسوب می

شوند و همواره ما بازنمایی از آنها را ارائه  ابند) در همه حال برساخت محسوب میی ها انعکاس می نامگذاري و کد

  کنیم. می
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ا توجه به متن و میدان اجتماعی مربوط به آنهاست. بسیاري از متونی اجتماعی در کلیت آنها و ب

اند، گرچه توسط محققان و نویسندگان آنها مشخصاً  که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

شده براي  هاي برشمرده اند، اما با ویژگی هاي کیفی معرفی نشده اي از پژوهش به عنوان گونه

ها،  نگاه کیفی به جهان اجتماعی تجربه و درك متفاوتی از نظریه پژوهش کیفی انطباق دارند.

شناختی و هستی شناختی و اخالقی و  هاي ارزشی، و مواضع معرفت گیري مفاهیم، جهت

هاي فوق همچنین پیوندي آشکار با  دهد. مواضع و ویژگی سیاسی پیش روي محقق قرار می

کنند و ضمن تأثیرپذیري از این  عالیت میمتن و میدان اجتماعی دارد که پژوهشگران در آن ف

   گذارد. متن، متقابالً بر آن تأثیر می

بازسازي و تحلیل روند تحوالت، فرآیندها، ساز و کارها، و نهادهاي دخیل در تحول 

هاي اجتماعی در رشد علوم  هاي کیفی، عالوه بر روشنگري در خصوص نقش زمینه پژوهش

اختی در تاریخ معاصر ایران، در مواجهۀ بهتر با تولیدات شن اجتماعی و بویژه تأمالت روش 

هاي مناسب  هاي علمی، و تالش بیشتر براي انتخاب دستورکارها و طراحی پژوهشی این شاخه

هاي تولیدشده در این سنت راهگشا خواهد  شناسی کیفی و البته نقد و ارزیابی پژوهش در روش

جرم در پیوند با متن اجتماعی خود (جایگاه و شأن هاي پژوهشی ال ها و استراتژي بود. پارادایم

ها و مراکز  هاي سازمان ها و سیاست پژوهش، سیاست علم، سیاست دانشگاه، بوروکراسی

هاي پژوهشی محققان،  واره ها و دستورکارهاي پژوهشی، تمایالت و عادت پژوهشی، اولویت

هاي دیگر) قرار دارند. پژوهش و  مرزي و فرامرزي و بسیاري از زمینه مبادالت آکادمیک درون

هاي انجام آن تابع جغرافیاي سیاسی و متن اجتماعی و تاریخی و سیاسی و فرهنگی هر  ابزار

آیند. همچنین آثار پژوهشی پاسخگوي شرایط زمانی و مکانی و موقعیت  جامعه به شمار می

ري و نهادین جامعه توانند بر متن و شرایط ساختا هاي تولیدکنندة آن هستند و خود می سوژه

تأثیرگذار باشند. تاریخ فرهنگی نسبت تحوالت علمی و اجتماعی در ایران و جهان (براي یک 

  ) شواهد زیادي را پیرامون این وابستگی متقابل به1397نمونۀ خوب نگاه کنید به قانعی راد، 

  دهد. دست می

پژوهشی اجتماعی تولیدشده  با توجه به مالحظات فوق و با اتکا به مرور و تحلیل آثار عمدة

و نیز ارزیابی فعالیت  ها، و مانند آنها) نگاشت هاي پژوهشی، تک (مقاالت، متون داستانی، گزارش

مراکز و نهادهاي درگیر در پژوهش اجتماعی کشور، در این مقاله به دنبال ترسیم سیر تحول 

ویژه به گونۀ موسوم به  ه بهها در حوزة علوم انسانی و اجتماعی و هستیم. در این مقال پژوهش

هاي اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر این تحوالت در تاریخ  هاي کیفی و شناسایی زمینه پژوهش

شناسانۀ  معاصر ایران (قرن حاضر) توجه شده است. زیرا، ارائۀ تصویري اجمالی از تحوالت روش
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و تنگناهاي علوم ها  هاي کیفی، مجالی خواهد بود براي بازاندیشی بیشتر در فرصت پژوهش

مندان و متخصصان جهت اصالح فرآیندها  انسانی ایرانی و ایجاد حساسیت نظري در میان عالقه

  شناختی.  هاي نهادین در مسیر کارآمد ساختن بیشتر چشم اندازها و ابزارهاي روش و سیاست

  

  نگاري نگاري فرهنگ عامه تا تک از مردم

تر و  نگاري) سابقۀ طوالنی د شرح حالهاي پژوهش کیفی (همانن هایی از سبک برش

؛ 1396؛ رئیس السادات، 1388زایی در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارند (اشرف،  هاي درون ریشه

نگاري  پژوهش کیفی در ایران نیز به سان تجربۀ غربی عموماً با مردم ). با این حال1399ذکایی، 

که طی سده  1از آقا جمال خوانساريالنسا  شود. آثاري همچون کلثوم ننه یا عقاید آغاز می

) و 1312منتشر شده بود و مجدداً مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفت، و نیرنگستان (هدایت، 

اولین مطالعاتی هستند که اگرچه به شیوة  2) از صادق هدایت1318هاي عامیانه (هدایت،  ترانه

و اغلب با قضاوت و   ي نشدههاي کیفی است گردآور علمی و مستندي که امروزه مد نظر روش

داوري پررنگ نویسنده نسبت به جامعهۀ ایرانی همراه هستند، اما باب مطالعۀ کیفی در پرداخت 

فرهنگ  یواقع مطالعات نقد و بررس دراند.  و خوي ایرانیان و فرهنگ عامه را گشوده به خلق 

و  یو نقد اجتماع رانیا اتیادب در یسینو سفرنامه سنت يرو دنباله چهاردهم ةسد لیاواعامه در 

شناسان  روشنفکران با مردم یبرخ ییدوران پس از آشنا نیبود که در ا یرانیفرهنگ ا ۀمطالع

 يمعنا به توان ینم را تیهدا اگرچه کرد. به عنوان مثال دایمتفاوت پ يا و جلوه  رنگ یغرب

 و 3لورایت همچون یشناسان مردم ریتأث تحت او اما آورد، حساب به شناس مردم کلمه قیدق

  .است برده نام اش یادب ریغ آثار در آنها از بارها و بود 4مورگان

هایی جدي در فرهنگ و  صادق هدایت اولین کسی است که در ایران دست به پژوهش

شناسان ایرانی  ها بر کار مردم تمدن و آداب و رسوم ایرانیان زد. عالوه بر آن، آثار هدایت تا سال

هاي کیفی همچون تحلیل مضمون اثري در  بود. با آنکه در زمان هدایت از روشسایه انداخته 

ها، اشعار،  المثل بندي و تحلیل محتواي ضرب کرّات به تحلیل مضمون، مقوله میان نبود، اما او به

توان  رو، آثار هدایت در زمینۀ فرهنگ عامه را می زند. از این  هاي ایرانی دست می ها، و قصه متل

  هاي کیفی در ایران به شمار آورد. ة اولین پژوهشدر زمر

_______________________________________________________ 
 هجري قمري 1125فوت  .1
 هجري شمسی 1330فوت  1281تولد  .2

3. Edward Burnett Tylor (18321917) 
4.Lewis Henry Morgan (1818—1881) 
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که موضوع آن فرهنگ عامه و فولکلور در ایران است، هدایت به )1312در کتاب نیرنگستان (

آداب و طیف متنوعی از مسائل روزمره همچون  بررسی خرافات و اعتقادات عامیانۀ ایرانیان در

پرداخته  دستورها و احکام عملی ،فألت، مرگ، خواب ،ها رآمدن حاجتب ،تشریفات زناشویی

ماندگی ایرانیان بود. او علت این عقب ماندگی را در خرافات و قرار  است. دغدغۀ هدایت عقب

  نویسد: داند و در دیباچۀ کتاب می هاي مختلف می گرفتن در معرض فرهنگ

بـر اینکـه چنـدین قـرن تـاریخ پشـت سـر دارد، ماننـد           سرزمین ایران عـالوه «

ــر ــه کاروانس ــه قافل ــه هم ــت ک ــی    ایی اس ــدن و وحش ــل متم ــر از مل ــاي بش ه

دنیاي باسـتان ماننـد کلـدانی، آشـوري، یونـانی، رومـی، یهـودي، تـرك، عـرب          

انــد.  و مغـول پـی در پـی در آن بـار انداختـه و بـا آن تمـاس و آمیـزش داشـته         

از این رو کـاوش و تحقیـق دربـاره اعتقـادات عـوام نـه تنهـا از لحـاظ علمـی و          

ــی روان ــاریخی را      شناس ــفی و ت ــات فلس ــی نک ــه برخ ــت بلک ــه اس ــل توج قاب

ــا    ــات ب ــس از تحقیــق و مقایســه ایــن خراف برایمــان روشــن خواهــد کــرد و پ

ــی   ــل م ــایر مل ــات س ــان،     خراف ــوم، ادی ــدأ آداب و رس ــه و مب ــه ریش ــوانیم ب ت

  ).  7: 1312(هدایت، » ها و اعتقادات مختلف پی ببریم. افسانه

آوري خرافات و بررسی  دوارد تایلور در خصوص لزوم جمعاو در ادامه با اشاره به آراي ا

  گوید:  فرهنگ عوام می

ــته  « ــدن دس ــک متم ــۀ ممال ــروزه در هم ــه   ام ــات هم ــمندان خراف اي از دانش

ــا قبایــل وحشــی آفریقــا و اســترالیا   ملــل دنیــا را از ممالــک متمــدن گرفتــه ت

ــاب را مــی   آوري کــرده جمــع ــد و تشــکیل صــدها کت دهــد. چنانکــه پــس از  ان

اي بـه وجـود آمـده     مقایسه و تطبیق آنهـا بـا یکـدیگر یـک رشـته علمـی تـازه       

ــی    ــور م ــا فولکل ــوام ی ــش ع ــه دان ــاً     ک ــوم مخصوص ــب عل ــه در اغل ــد. ک نامن

ــی    روان ــره خیل ــذاهب و غی ــاریخ م ــاریخ تمــدن و ت ــه روح و ت شناســی و تجزی

باشــد ولــی جـاي تعجــب اســت کـه تــا کنــون آداب و    طـرف توجــه علمــا مـی  

وام ایــران جداگانــه جمــع آوري نشــده بــود بــه اســتثناي  رســوم و خرافــات عــ

شـود عبـارت از بعضـی     مختصري در کلثـوم ننـه و آنچـه در کتابهـا دیـده مـی      

هــاي  خرافــات اســت کــه مســافران اروپــایی دروغ یــا راســت در کتــاب       

   )14(همان:» اند. خودشان ضبط کرده
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صفحه در تهران به  36در  1310البته پیش از نیرنگستان، هدایت اوسانه را نیز در مهرماه 

چاپ رسانده بود. اما اوسانه همانند نیرنگستان توفیق عام نیافت. با این حال این رساله نیز 

  گوید:  ) دربارة این کتاب می1357دربارة فولکلور و فرهنگ عامه به چاپ رسید. کتیرایی (

ــانه در  ــه    5اوس ــید ک ــاپ رس ــه چ ــش ب ــت،  بخ ــش نخس ــه از  45در بخ تران

ــده اســت. در بخــش دوم، » هــا چــهترانــه ب« ــه از  95آم ــه«تران هــا و  ترانــه دای

اختصـاص دارد.  » هـا  بـازي «آوري شـده اسـت. بخـش سـوم بـه       جمـع » مادران

ــه، لــی  متــل اتــل  هــوا،  بــه  پــر، جمجمــک و گــرگم  حوضــک، کــالغ  لــی  توتول

بخــش چهــارم » رمزهــا«هــایی هســتند کــه آنهــا را توضــیح داده اســت.  بــازي

ــام رمزهــا در اوســانه آورده شــده، همــان معماهــا و  اوســانه اســت. آ نچــه بــه ن

هـاي روسـتایی مطـرح     ویـژه بچـه   هـا، بـه   هایی هسـتند کـه بـین بچـه     چیستان

هـاي عامیانـه اسـت     هـاي غنـی دارنـد. پخـش پـنجم اوسـانه ترانـه        بـوده، مایـه  

  )1357(کتیرایی،  که او بعدها آن را در اثري مشخص ارائه کرد.

» هاي عامیانه ترانه«در مجلۀ موسیقی شمارة ششم و هفتم مقالۀ  1318هدایت در شهریور 

هاي فولکلور را اهتمام  آوري ترانه را منتشر کرد. او در این اثر نیز دلیل گرایش خود به جمع

داند. همچنین با تأکید بر اهمیت مضامین (که همواره آن را در  دیگر کشورها در این امر می

  گوید:  دانیم) می هش میترین عنصر پژو روش کیفی مهم

ــه ــی  تران ــه را م ــاي عامیان ــه ه ــوان ب ــث  ت ــانی از حی ــروح و ســبک مضــمونآس  هی

  ).23: 1318گوینده از سایر آثار موسیقی یا شعري تشخیص داد (هدایت، 

   

توان گفت به واسطۀ اتکا بر اسناد و متون (هرچند  ترین اثري که می بعد از هدایت برجسته

مند و منتقدانه و از درون به جامعۀ ایرانی، به  یل و تفسیر نظاممحدود) و تالش براي تحل

 است. زاده جمال) 1345( یرانیانما ا یاتخلق کتابشود،  هاي سنت کیفی نزدیک می قالب

اخالق و اطوار ما از خوب و «در این کتاب تالش داشته تا آنچه را از  1زاده جمالسیدمحمدعلی 

توسط دیگران ذکر شده جمع کند (جمالزاده، » ام تا امروزاالی از قدیم«، »بد و زشت و زیبا

   خوانیم: در دیباچۀ کتاب می ).10: 1345

هاي متمادي است  ام که قرن فساد را در میان خودمان مرض مزمن قدیمی تشخیص داده«

در اثر استعداد سیاسی و مذهبی و خرافات و موهومات اجدادي و نیاکانی بر وجود ما استیال 

ت و مانند هر مرض مزمن کهنه تا به اسباب و علل واقعی آن دست نیابیم محال است یافته اس

_______________________________________________________ 
 هجري شمسی 1376فوت  1270تولد  .1
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که از عهده عالج آن برآییم و چنین کاري، کار امروز و فردا نیست و مقدمات عریض و طویل 

مفصل الزم دارد که اصالح اوضاع و احوال و کیفیات اقتصادي و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

وناگون مستلزم آن است. در هر صورت در گفتاري که مستلزم این کتاب و تربیتی و متعدد گ

» کیفیات این فساد را از زبان خودي و بیگانه نشان داده باشیم اي از ایم پاره است خواسته

  )6و  5: 1345زاده،  (جمال

این کتاب شامل چهار فصل و یک بخش دعاي خیر و بخشی نیز با عنوان انتقاد است. 

مربوط  موضوع فصل دوم .پردازد می» صفات پسندیده ایرانیان« اول به بیان صلفنویسنده در 

که فصل سوم  .اند عرب و تاتار گفته و اشخاص غیر فرنگی از ترك هایی است که به روایت

تا  73ات (صفح هاي دیگر را به خود اختصاص داده است بیشترین مطالب نسبت به قسمت

نویسنده در این قسمت . پردازد مورد خلقیات ایرانیان می نظر در صاحب 29 ي) به بیان آرا135

کاري، خودپسندي،  (مثل دروغگویی، دورویی، چاپلوسی، پنهان به بیان انواع خلقیات ناپسند

و  )پژوهش و پیشرفت ۀنداشتن روحیترس، گرایی، نادان و خرافاتی بودن،  فریبکاري، ستم

از  و بردباري) ،اري، شهامت، مهربانی، ادبگفت خلقیات مثبت ایرانیان (مثل هوشمندي، خوش

پردازد که قسمت اعظم آن مربوط به خلقیات ناپسند و مقدار اندکی  نظران می نگاه صاحب

 یآنچه اشخاص«جمالزاده آن را  که)158-136(چهارم  فصلدر  .مربوط به خلقیات مثبت است

نظر ایرانی  صاحب 15آراي ن به بیا، نامد می »میاگفته هموطنان حق در انیرانیاز خودمان ا

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی فرهانی، میرزا آقا خان  عبداهللا بن مقنع، وحشی بافقی، چون

زاده، ابراهیم  سیدحسن تقی میرزا محمد خان قزوینی، کرمانی، شاعر قدیمی الادري،

 ن نیز نویسندهپایادر پردازد.  حسن صدر میو  حسنعلی حکمت، نوري، عارف قزوینی، خواجه

  .کند بیان می ،که به چاپ رسانده یهای کتاببر اساس نظر خود را 

پژوهان انجام گرفت و توسعه یافت.  جریان آزاد گردآوري فرهنگ عامه بیشتر توسط ادب«

عرف و عادات در  2بیگی کتاب هفتصد ترانه را تألیف کرد؛ محمد بهمن 1[حسین] کوهی کرمانی

نگاري آن  هاي تحقیقات مردم منتشر ساخت که یکی از بهترین نمونه 1324عشایر فارس را در 

به  39و  36هاي  زمان است و محمود دانشور دیدنیها و شنیدنیهاي ایران را در دو جلد در سال

نامۀ گرگانی، گویش وفس و  یاد کرد که واژه 3طبع رساند. سپس باید از دکتر صادق کیا

_______________________________________________________ 
 هجري شمسی 1338یا  1337فوت  .1
 1389فوت  1298تولد  .2
 1380فوت  1299تولد  .3
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هاي برجسته در  نامۀ طبري را عرضه کرد. کیا یکی از چهره ژههاي محلی ایران و وا ، واژه1آشتیان

نیز در دهۀ سی تحقیقاتی ارزنده انجام داد و  2شناسی زبان عامیانه بود. یحیی ذکا زمینۀ زبان

، کولی و 1332، گویش گرنیکان را در 1336هاي گویش گلین قیه (هرزندي) را در  کتاب

به چاپ  1336را در  3هجري تا امروز 13ی از سدة و لباس زنان اسالم 1337زندگی او را در 

، 5اي را چاپ کرد. صمد بهرنگی در مجلۀ هنر و مردم مقاالت ارزنده 4رساند. علی بلوکباشی

  ، محمدعلی هبله7، مهدي آذر یزدي6محمود کتیرایی (از خشت تا خشت)، ابوالقاسم فقیري

، و 12، ایرج افشار11حسان یارشاطر، ا10، احمد شاملو9(مجمع االمثال)[،] احمد اخگر 8رودي

  ).140و  139: 1376(فاضلی، » اند هاي مختلف فولکلور راهگشا بوده بسیاري دیگر در زمینه

ها نیز مورد توجه روشنفکران قرار گرفتند و آثار مشهوري همچون  نگاري در همین دوره تک

تیم خلیج فارس )، جزیرة خارگ در ی1335هاي بلوك زهرا ( نشین )، تات1333اورازان (

) از 1343( ارزیابی شتابزده و »مهرگان« و» سفري به شهربادگیرها«مجموعه مقاالت )، 1339(

ها  )، دامغانی1305تري مانند رسوم ایلیاتی از عزیز بختیار سنجابی ( احمد، و آثار گمنام جالل آل

ن بدرخان )، مسئلۀ کردستان از کامرا1325را بیشتر بشناسید از سید شریف آل داوود (

صحرا از ناصرالدین شاه   )، ترکمن1327نژاد ( )، کردها یا گروهی از ایرانیان از پاك1327(

منتشر  )1338)، تشریفات نامزدي و عروسی در کردستان از عارف احمدي (1332( 13حسینی

و  ها به بررسی نگاري این تک اند. هاي سنتی و بومی ایرانیان انجام گرفته شدند که دربارة فرهنگ

هاي درمان، پزشکی و طب  هاي اقلیمی و جغرافیایی، اقتصادي و معیشتی، روش شرح ویژگی

_______________________________________________________ 
همین طور است. عنوان صحیح کتاب ظاهراً  گویش آشتیان است. توضیح: کتاب گویش  1376در فاضلی  .1

 آشتیان اثر صادق کیا و کتاب گویشهاي وفس و آشتیان و تفرش اثر مهمد مغدم (محمد مقدم) بوده.
 1379فوت  1302تولد  .2
 همین طور است. عنوان صحیح کتاب: لباس زنان ایران از سدة سیزدهم هجري تا امروز. 1376در فاضلی  .3
 1314تولد  .4
 1347فوت  1318تولد  .5
 1316تولد . 6
 1388فوت  1301تولد  .7
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هاي اجتماعی از جمله قشربندي اجتماعی، ساختار قدرت، جایگاه زنان، وضعیت  سنتی، ویژگی

عزاداري و   خانوادگی، همسرگزینی، مراسم جشن و تولد و عروسی، اعتقادات و باورها، خرافات،

هاي آیینی، وضعیت سیاسی و حکومتی، تاریخچه، و هنر و ادبیات و سایر ابعاد  آیی گردهم

پردازند و اغلب با استفاده از روش مشاهدة مشارکتی و  مختلف زندگی با جزئیات فراوان می

  گرفتند. مصاحبه و زندگی با ساکنین منطقه انجام می

توان  میاند  نگاري کوشیده در زمینه گردآوري فرهنگ مردم و تکاز جمله کسان دیگري که 

 فرهنگ مردم سروستان ) و1345( جنوب هایی از ترانه با آثاري همچونصادق همایونی به 

 )،1346(مردم خراسان  ۀعقائد و رسوم عامداراي اثر  1ابراهیم شکورزاده بلوري ،)1349(

 اهل هوا نویسندة 2غالمحسین ساعدي )، و1342( هاي محلی ترانه صاحب ابوالقاسم فقیري

  ) اشاره کرد.1342( ایلخچی ) و1343یا مشکین شهر ( خیاو ) و1345(

ترین فردي به حساب آورد که در  توان مهم را می 3احمد از میان این افراد جالل آل 

است. بیش از اهمیت سبک و   نگاري گام برداشته هاي مردم گسترش مطالعات میدانی و پژوهش

کننده را دارد. با جلب  أثیرگذاري او است که نقش تعیینسیاق کارهاي جالل، شهرت وي و ت

نگاري مقبولیت عام یافتند و بیش  توجه روشنفکران و قشر دانشگاهی به آثار جالل، کارهاي تک

از سایر آثار توسط مردم خوانده شدند و مورد توجه قرار گرفتند. با وجود رفت و آمدهاي جسته 

توان  اجتماعی، او را نیز، همچون هدایت، نمی علوم احمد به فضاي آکادمیک  و گریختۀ آل

اي در گسترش مطالعات  نگار به حساب آورد. اما آثار او همچون آثار هدایت سهم عمده مردم

  اند.  ایرانی داشته میدانی و توجه به فرهنگ عامه و داشتن نگاهی عمیق به جامعۀ 

 ،در یتیم خلیج فارس گخار ةزیرهاي بلوك زهرا، ج نشین اورازان، تاتي ها نگاري در تک

کند و هدفش بازشناسی فرهنگ اصیل بومی  جالل سایه روشن زندگی روستاهاي ما را ثبت می

فرهنگ ماشینی غرب در حال از بین رفتن  ۀوقف و سنتی روستاهاي ایرانی است که با هجوم بی

همیت بیشتري نسبت به دو تاي دیگر از ا گخار ةهاي جالل جزیر نگاري در بین تک است.

این کار  .تر شده است و هم به منابع و کتب دیگر سرك کشیده برخوردار است. هم باتجربه

این کار را ۀ طور که گفتیم باعث رونق مونوگرافی در ایران شد. و افراد زیادي دنبال  جالل همان

  ).1390غیب،  (دست گرفتند

_______________________________________________________ 
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اي متمایز به  ۀ ادبی که دارد وجههویژه با توجه به پیشین رنگ و بوي توصیفی آثار جالل به

شوند. از آن رو که  ها مهم و الزم شمرده می اند. در پژوهش کیفی همواره استعاره کار او بخشیده

ها بیان آنچه را که  سازند. استعاره تري از معنا را برایمان ممکن می هاي عمیق دستیابی به الیه

زنند.  کنند و به احساسات افراد نقب می ن میتوان اظهار داشت برایمان ممک با زبان عادي نمی

احمد  سازد. آل اما در آثار جالل او با اغراق در این امر، مرز واقعیت و تخیل ادبی را مخدوش می

با صرف دقتی که ه است سعی کرد«گوید:  ) می1335هاي بلوك زهرا ( نشین در مقدمۀ تات

م بیاورد حاوي تکاپوي زندگی روزمره اندکی از حد متعارف بیشتر است مجموعه مختصري فراه

ها و  ها و متل نشین، از آداب و رسوم آنها، از سوگ و سرور گرفته تا لغات و قصه مردم ده

او . ».خصوصی که دارند هاصطالحاتشان و از کشت و کار مزرعه گرفته تا تشکیالت اجتماعی ب

  رساند. همۀ اهداف را با قلمی شیوا و گیرا به نتیجه می

شمرد، با  د که او بیش از آنکه کار خود را علمی بداند آنها را در زمرة آثار ادبی برمیهرچن

ویژه  اند و به شناسی آثار او دست زده شناسان به ارزیابی روش این حال برخی جامعه

شمرند. به عنوان مثال عسکري خانقاه و  هاي او را از جمله آثار مهم اجتماعی برمی نگاري تک

شناسی آثار جالل و بررسی میراث او در پژوهش  بررسی روش اي با ) در مقاله1377آزاد ارمکی (

) مشاهده، 1کند:  اجتماعی و فرهنگی معتقدند که او در پژوهش اجتماعی به سه اصل توجه می

) تبیین 3نگاري،  نگاري تحت عنوان تک آوري اطالعات در مردم گیري از روش جمع ) بهره2

  ).25: 1377کري خانقاه و آزاد ارمکی، هاي فرهنگی (عس پدیده

آورند. یاوري  برخی نیز آثار جالل را در زمره اولین کارهاي اتوبیوگرافی به حساب می

) با اشاره به آثار سنگی بر گوري و شرح احواالت و یک چاه و دو چاره در این رابطه 29: 1379(

  گوید:  می

ــ  هــاي آل  نوشــته« نت جاافتــادة روایــت احمــد دربــارة خــودش نــه تنهــا در س

ــایع    ـــ وق ــران ـ ــدگی در ای ــدادهاي زن ــس،    روی ــدیث نف ــی، ح ــاري سیاس نگ

هـاي اخیـر    اي کـه در دهـه   نگاري، و حتـی اعترافـات سیاسـی بـه گونـه      خاطره

ـــ نمــی  مــی ــیم ـ ــه  بین ــد، بلکــه از نخســتین نمون ــه   گنج ــوگرافی ب ــاي اتوبی ه

  »عنوان یک ژانر مدرن غربی در ایران است.

کوچک (مثل  يها ش به دنبال فهم مسائل بزرگ در مکانیعات خودر مطال شهیهم او

در  یخاص گاهیامور جا فیاو در فهم و توص نیزبیو ت قیو نگاه عم يانتقاد کردیروستا) بود. رو

  ). 6: 1396موالیی، ( بخشیده استبه او  یو اجتماع یمطالعات فرهنگ
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 بان عامیانه، نقدهاي فرهنگی گاهبا این حال نقدهاي بسیاري نیز به کارهاي او وارد است. ز

گیري سیاسی دائمی او که بر تمام آثارش سایه انداخته است، تا حد زیادي  پشتوانه، و جهت بی

پذیرد آنها  اندازد و همان گونه که او خود نیز می نگاري علمی فاصله می میان آثار او و کار مردم

ي پیش پیرامون نقش اجتماعی جالل و ها دهد. اگرچه طی سال را در دستۀ آثار ادبی جاي می

احمد در  شناختی کارهاي او مقاالت بسیاري به رشتۀ تحریر درآمده، اما آل  و بوي جامعه رنگ 

هاي سیاسی  ها و دیدگاه اي است که همه چیز را در خدمت آرمانگرایی وهلۀ اول نویسنده

 دهد.  خویش قرار می

  

  (کیفی) ها براي نهادینه ساختن پژوهش نخستین گام

چون هممندان،  از عالقه یجمع به همت 1316سال  در رانیا یشناس هاي مردم گام نیخستن

، و خواجه 5، مسعود کیهان4علی هانیبال ،3یسینف دی، سع2یاسمی دی، رش1یفروغ یمحمدعل

به تأسیس  میتصم یجلسات يبا برگزار این افراد 7در فرهنگستان ایران برداشته شد. 6نوري

که در این  گرفتند »شناسی مردم یبنگاه علم«همان  ای »شناسی سسه مردمؤم«وان با عن يمرکز

چرا که پس  .کنند اندازي را با مقدار وسایل موجود راه» شناسی موزة مردم«راستا تنها توانستند 

  ). 50: 1387از چندي دیگر جلسات کمیسیون آنها تشکیل نشد (دقتی نجد، 

نگارانه  اي مردم هاي حرفه توان تالش براي پژوهش ن را میاین دوره از پژوهش کیفی در ایرا

نگارانه با شکست  هاي رسمی این دوره براي انجام کارهاي مردم ریزي گذاري کرد. اغلب برنامه نام

هاي  نگاري مواجه شد و در عوض آثاري همچون نیرنگستان و خلقیات ما ایرانیان و تک

 شناخت جهت در یکالن يها پروژهدوره  نیا فت. درنویسندگان و اهل ادب مورد توجه قرار گر

 فرهنگستان همچون یینهادها در انیرانیا ستیز ةویش و ،خیتار رسوم، و آداب فرهنگ، شتریب

 حضور و یخارج مستندسازان از دعوت و کشورها ریسا يهمکار با ينگار مردم یمل ةموز و رانیا

نگاري یا نقشۀ  ها تهیۀ اطلس مردم پروژه ترین این مهم .شد فیتعر یرانیا ریغ نگاران مردم

ها مشاهدة  آوري داده فرهنگی کشور بود. در این برهه روش اصلی مورد توجه براي جمع

_______________________________________________________ 
 هجري شمسی 1321فوت  1256تولد  .1
 1330فوت  1275ولد ت .2
 1345فوت  1274تولد  .3
 1340فوت  .4
 1346فوت  1272تولد  .5
 ؟))1376(؟ 1372فوت  1294) (عباسقلی خواجه نوري؟ تولد 1370فوت  1279؟ (ابراهیم خواجه نوري؟ تولد . 6
 اند. علی هانیبال و خواجه نوري عضو فرهنگستان ایران نبوده .7
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گیري مرکز تحقیقات اجتماعی فصل جدیدي از  مشارکتی بود که به کمک آن با شکل

  هاي میدانی و کیفی رقم خورد. پژوهش

ها به حقیقت نپیوست. از اوایل دهۀ  اي بود که تا سال نگاري ایران در واقع ایده اطلس مردم

نگاري رواج پیدا کرد و به طور  میان روشنفکران و نویسندگان ایرانی، مطالعات مردم 1330

شناسی و تالش براي  به بعد با همت علی هانیبال کار موزة مردم 1335رسمی از سال 

  ). 44: 1387هاي میدانی رونق گرفت (رضوانفر،  پژوهش

دانشگاه  یاجتماع قاتیمطالعات و تحق ها مؤسسۀ شدة دیگر فعال در این سال مسیر نهادینه

به انتشار  ،ينگار بر تک یهاي مبتن یبررس یعلم هايگاهیپا نیاولیکی از به عنوان تهران بود که 

) 1342(وش ی ،1میاز هوشنگ پورکر) 1350آالشت ( ) و1341(فشندك  لیاز قب ییها یبررس

 نیشهر از هم نیمشک ای اویو خ يساعد نیاز غالمحس) 1342( یلخچی، ا2طاهباز سرویاز س

کیفی مطالعات  هاي اعضاي این مؤسسه، در پی فعالیت 1342 لاز سا و مبادرت کرد، سندهینو

بر  هاي فرهنگی را در جنبه روستا عمدتاً ةدر آغاز، مطالعه دربار از رشد شد. يا تازه ۀوارد مرحل

شرح مسائل فرهنگی، آداب و رسوم، عادات اي غیر تحلیلی به  شیوهبیشتر به ضا اعگرفت، و  می

پرداختند و کمتر به شناخت ساختارهاي  هاي زندگی و سکونت مردمان روستایی می و شیوه

هاي اجتماعی و روابط میان عناصر  ارزش و نهادها و قشربندي جامعهو  اجتماعیي ـ اقتصاد

، این حوزة با تأسیس بخش تحقیقات روستایی در مؤسسهساختی جامعه توجه داشتند. 

  و رونق یافت.اهمیت مطالعاتی 

  گوید:  ) در توضیح هدف از تأسیس مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی می1373( 3احسان نراقی

مؤسســـه در ضـــمن آنکـــه وظیفـــۀ اساســـی خـــود را آمـــوزش اطالعـــات و 

ــیوه ــ     ش ــۀ ای ــراي جامع ــان ب ــان و محقق ــت متخصص ــق و تربی ــاي تحقی ران ه

دانست، انجـام دادن وظیفـۀ مهـم دیگـري را نیـز وجهـۀ همـت خـود قـرار           می

ــه    ــه طــور کلــی کمــک ب ــود از تحقیقــات نظــري و ب ــارت ب ــود و آن عب داده ب

اجتمـاعی در جهــان. مؤسسـه ســعی داشـت ضــمن تحقیقــات     پیشـرفت علــوم  

هـا و اکتشـافات دیگـر     هـا و نظریـه   خود در امور گذشـته و حـال ایـران فرضـیه    

ان اجتمـــاعی را در جامعـــۀ ایـــران بیازمایـــد و از ایـــن راه در     دانشـــمند

  ).208و  207: 1373اجتماعی شرکت جوید (نراقی،  پیشرفت علوم 

_______________________________________________________ 
 1373فوت  1311تولد  .1
 1377فوت  1318لد تو .2
 1391فوت  1305تولد  .3
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خوبی دالیل  این پاسخ نراقی به عنوان یکی از پیشگامان مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی به

دهد.  را نشان میهاي بعدي فعالیت مؤسسه  چرخش به مطالعۀ پهنانگر کمی و رواج آنها در سال

هاي کالنی را با همکاري با نهادهایی همچون شهرداري تهران و  مؤسسه در این دوران پروژه

هاي  شناسانه رنگ و بویی متفاوت از سرشماري دار شد و تحقیقات جمعیت بانک سپه عهده

و کرّات انجام گرفت  ها به آوري داده نامه در جمع پیشین به خود گرفت. استفاده از پرسش

هاي بسیاري پیرامون مسائل مختلف کشور انجام شد. به این ترتیب نیاز به توسعه و  نظرسنجی

  هاي اجتماعی را با ابزارهاي توصیفی و آماري پیوند زد. نوسازي مسیر پژوهش

هاي پژوهشی و آشکار شدن  علی رغم غلبۀ این دسته پژوهش ها، پیچیدگی برخی میدان

تدریج فضایی را براي  هاي استاندارد، به ی بر پرسشنامههاي مبتن هاي برخی پژوهش ضعف

اي با عنوان  استفاده از ابزارهاي جایگزین گشود. براي نمونه احسان اهللا نراقی در خصوص پروژه

شماري  دهد که در پی کم توضیح می» جوانب روانی ـ اجتماعی مسئلۀ باروري در ایران«

ر از روش مصاحبه و استفاده از نوار کاست براي دختران زیر یک سال در کشور براي اولین با

  شد. به بیان او: ها استفاده  گردآوري داده

نامۀ  تحقیقات اجتماعی به سبک اروپایی با استفاده از پرسش«این تحقیق نشان داد که: «

باز و سؤاالت مشخص بعد هم یک جواب کوتاه آري یا نه، اصوالً کاربرد ندارد. چرا؟ براي اینکه 

سازد .... این مسئله نشان داد  عی وجود دارد که ارتباط بین پرسشگر و پاسخگو را مختل میموان

شود آن  یعنی یکسره نمی ما چقدر اهمیت دارد. ۀاي نظیر جامع که مسئلۀ روش در جامعه

ها عادت دارند در اینجا به کار  هاي به کار رفته در جوامع دیگر را که مردم به آن روش روش

  ).240: (همان» برد

هاي یکسان و قالبی و استاندارد براي همۀ  کند که روش خوبی به این نکته اشاره می نراقی به

ها گاه تمهیدي براي مواجهه  ها، و افراد کاربرد ندارد و اگرچه مصاحبه ها، فرهنگ ها، زمان مکان

ال نراقی به رفت، با این ح سوادي گسترده در جامعه هم به شمار می با چالش بیسوادي و یا کم

  شناختی آن نیز واقف بود.  هاي معرفت داللت

اجتماعی و سیر تکوینی آن در خصوص تحوالت علوم  نراقی همچنین در کتاب علوم

  گوید:  اجتماعی و به تبع آن تأثیري که بر پژوهش اجتماعی گذاشته می 

ــال  « ــن در س ــوي      1337م ــت معن ــتان و حمای ــت دوس ــاري و هم ــا همک ب

ــده ــر غــ   زن ــاد دکت ــاعی را     المی ــات اجتم ــۀ تحقیق ــدیقی، مؤسس ــین ص حس

انــدازي کــردم. در ایــن مؤسســه بــه صــورت جــدي بــه تحقیقــات عملــی و   راه

اي هــم از خــارج دعــوت کــردیم تــا  پیمایشــی روي آوردم و محققــین شایســته
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به جوانان مـا طـرز رفـتن بـه روسـتا و مطالعـۀ عشـایر را آمـوزش دهنـد. ایـن           

نـان ایرانـی در ایـن زمینـه بسـیار آموختنـد.       همکاري بسیار مناسب بـود و جوا 

بـه یونسـکو رفـتم و     1349سـال تجربـه، وقتـی در     12ولی خـود مـن پـس از    

ــرار گــرفتم و متوجــه    ــأثیر فضــاي عمــومی ق مســئول جوانــان شــدم، تحــت ت

شـدم کـه مــوازین دیگـري مطـرح اســت و بنـابراین شـروع کــردم بـه نوشــتن        

خـام کـه هیچگونـه ربطـی      کتاب غربت غـرب و آنچـه خـود داشـت...، و طمـع     

ــات کــاربردي و کالســیک جامعــه  شناســی نداشــت. در همــۀ اینهــا   بــه تحقیق

یــک از معیارهــاي قبلــی  نــوعی تفکــر آزاداندیشــانۀ فلســفی بــود کــه بــا هــیچ

کرد و من مثل یـک فـردي بـودم کـه درون یـک حصـار بـود         مصداق پیدا نمی

از دوسـتان بـه    کـه بسـیاري   آیـد. چنـان   شـکند و بـه بیـرون مـی     و حصار را می

هـایی را کـه بافتـه بـودي پنبـه کـردي. مـن بـه          گفتند که تمـام رشـته   من می

ــی ــا م ــن   آنه ــه ای ــتم ک ــت.  گف ــوري نیس ــنط ــاتیتحق م ــاربرد ق را الزم  يک

 ۀمـورد مطالعـ   ۀجامعـ  کـردم  ی. چراکـه مشـاهده مـ   دانـم  ینم یاما کاف دانم یم

را مــورد هـاي قبلــی   شـود مــالك  بنــابراین نمــی مـا دچــار تحـول شــده اسـت.   

  )426-425: 1379» (برداري قرار داد. بهره

سازي و  اجتماعی نوپاي ایرانی و فاصلۀ آن از مفهوم خوبی شکاف علوم  این بازاندیشی به

شناسی کالسیک وامدار  هاي جامعه دهد. بنیان هاي نظري کالسیک آن را نشان می بنیان

) و قبل از آن 2و وبر 1ملهم از زیملگرا (مثالً مکتب شیکاگو) و یا تفسیري ( هاي تعامل سنت

  بود.  3سنت تأویل دیلتاي

هاي  هاي نراقی در این کتاب به شکلی ضعف نیز در خصوص دیدگاه 4ناصر تکمیل همایون

احسان نراقی پس از ذکر «نویسد:  کند و می گرا و آمارزده را یاد آوري می هاي توسعه پژوهش

سو، دامنۀ سخن را به زمان  ز انقالب کبیر فرانسه بدین اجتماعی و فلسفۀ آن ا اي بر علوم  مقدمه

بعدي مدرنیسم به فرد و  دید محدود و یک«حال و پست مدرنیسم رسانده است. در این گفتار 

مورد » ناکامی در ایجاد جامعۀ موعود«و » اندیشی در فرآیند مدرنیستی شناخت جزم«، »جامعه

  ). 379: 1379» (بحث قرار گرفته است

  

_______________________________________________________ 
1. Georg Simmel (1858—1918) 
2. Maximilian Karl Emil Weber (1864—1920) 
3 .Wilhelm Dilthey (1833—1911) 
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  هاي کیفی توصیفی رونق پژوهش مرحلۀ

شمسی، پژوهش کیفی در ایران در قالب  1350دهۀ  و اوایل 1340هاي دهۀ  در سال

اي  هاي توصیفی ادامه یافت. در این دوره آثاري حجیم و با جزئیات فراوان و به شیوه نگاري مردم

تماعی، آداب و کامالً توصیفی در خصوص شیوة زندگی ایرانیان، عقاید و خرافات، روابط اج

و  تالش براي دستیابی به معنا هاي اندکی از رسوم و مانند آن نگاشته شد که در آنها نشانه

بینی و فهم چرایی هر یک از این موارد و یا تشریح چگونگی  تالش براي ارائۀ تصویري از جهان

حمود خورد. آثاري همچون از خشت تا خشت از م گیري این آداب و رسوم به چشم می شکل

هاي دهدشت،  )، خرابه1348) از غالمحسین ساعدي، بلوط (1355)، اهل هوا (1348کتیرایی (

خلق شدند که این قبیل آثار به توصیف و بازنمایی  1مشک، و شب صلح از نادر افشار نادري

  پرداختند.  هاي مختلف ایرانی می هایی از فرهنگ و قومیت دقیق برش

هاي  کردگان ایرانی در خارج از کشور در رشته عالیت تحصیلاز سوي دیگر در این مقطع با ف

هاي کیفی توصیفی (که همچنان  هاي مختلف آن پژوهش اجتماعی و انسانی و گرایش علوم 

تري یافت و از قالب آثار ادبی،  رفت) نیز ساختار علمی نگاري صورت غالب آن به شمار می مردم

نگاري خارج شد.  توصیفی فرهنگ عامه و تاریخ هاي ادبی، مطالعات نگاشت نقد اجتماعی، تک

میل به مشاهدة طوالنی و توصیف عمیق و از درون میدان (و راویان) فرصتی براي تولید مفاهیم 

  شد.  و انتقال تجربیاتی بود که پیش از این چندان جدي گرفته نمی

فرهنگ  رةیا ادافرهنگ عامه  ادارةشناسی  مرکز پژوهش مردم 1341و  1340 هاي در سال

 اندازي شد. این مرکز براي نخستین بار پژوهش هاي نسبتاً وزارت فرهنگ و هنر راه رعامه د

مطالعات و  ۀمؤسسدر همین ایام اي را در روستاها و در میان ایالت و عشایر آغاز کرد.  گسترده

وان از ت می مراکز فوق. همچنین در کنار شکیل شد ..تحقیقات اجتماعی در دانشگاه تهران ت

 هاي (همچون مرکز فرهنگ مردم) و اشخاصی که به انجام پژوهش مراکز علمی دیگر

هاي بومی و سنتی ایران پرداختند، سخن به  فرهنگةآوري اطالعات در زمینه عنگاري و جم مردم

  ).56: 1387(دقتی نجد، میان آورد

فضاي ادبی  تر تحقیقات و خروج بیشتر از وجوي علمی تحول دیگر در این دوره جست

هاي مستند و مشهوري همچون  نگاري احمد است. در همین دوره است که تک روزگار آل 

)، 1347( »بررسی اجتماعی و اقتصادي سی سخت بویراحمد«)، 1345» (نگاري طالب آباد تک«

» مستندنگاري بلوط) «1347» (مونوگرافی ایل بهمئی«) از جواد صفی نژاد و 1351» (بنه«

» چرام، ده شیخ حسین«)، 1347» (باشت و بابوئی) «1346» (هاي دهدشت ابهخر«)، 1348(

_______________________________________________________ 
 1358فوت  1305تولد  .1
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)، 1344» (ایل بهمئی«) از نادر افشار نادري، 1347» (اطلس ایالت کهگیلویه«)، 1347(

» دوال ةدر واژ یو تحقیق يدوالک باز«)، 1344» (زایمان«)، 1348» (هاي آن چابهار و بلوچ«

) از دکتر علی بلوکباشی 1973( دراویش کردستان)، 1348» (پزي در تهران سنگگ) «1348(

  ).57: 1387منتشر شدند (دقتی نجد، 

جلدي حکایت بلوچ از  7توان به کتاب  ها می اي موفق از این دسته پژوهش به عنوان نمونه

محمود زند مقدم نیز اشاره کرد که از تجربۀ سفر نویسنده به این سرزمین به عنوان آمارگر و 

المعارفی از آداب  حاصل شده است. این کتاب در واقع دایرة 1357تا  1350  از سال سکونت وي

ها، داروهاي بومی، گردآوري آب، قاچاق، عروسی، مهر،  ها و سوگواري و عادات، جشن

هاي دیگري از فرهنگ بلوچ و مردم آن دیار است.  جویی، قربانی براي باران و جلوه انتقام

وار در مقابل مظاهر این فرهنگ نهاده و آن را صادقانه براي  آیینهنویسنده دوربین ذهن را 

خواننده به تصویر کشیده است. با این حال ایدة این مطالعه بیش از آنکه با هدف تولید و 

نگارش اثر علمی (پژوهشی) باشد بر مبناي دین به وطن و گذشتگان و حفظ رسوم و سنن 

ت. زند مقدم در مقدمۀ کتاب و با زبانی شیوا و دلچسب اس کهن ایرانی به رشتۀ تحریر درآمده 

  نویسد:  ها می در تنظیم یادداشت

همۀ کوشش و قصد و نیتم بر آن بود که همان حال و هوایی را تصویر کنم که از همان روز نخست «

س همتایی که بلوچ در آن نف نخستین تأثیر را گذارده بود در ذهن و فکر و دیدگاهم، فضاي بی 1و سفر

هاي  اي تحقیقی داشتم به رسم اهل مدرسه و سازمان کند. نه قصد نوشتن رساله کشد، زندگی می می

هاي اقتصادي و اجتماعی و از این دست کارها. احساس دین  نگاري، نه تحلیل تحقیقاتی، نه تاریخ

  ). 2: 1370(زند مقدم، » خواستم اداي دین کنم و بس کردم به مردم بلوچ می می

هاست. بر خالف دورة قبل  خص روش کیفی در این دوره توصیف دقیق از پدیدهویژگی شا

داوري (به ویژه آن گونه که در مطالعات  در این دوره تالش محققان بر دوري از قضاوت و پیش

ها، دوري از توصیفات ادبی، و حفظ مرز  نامه خلقیات ایرانیان مرسوم بود)، استفاده از مشاهده

اي است. به این صورت که محققان در این دوره در تالش  ت و شیوة گنجینهنگاري و ادبیا مردم

ها و آداب و رسوم و فرهنگ هزارسالۀ ایران در اثر نفوذ  هاي سنت بودند پیش از آنکه جلوه

فرهنگ غرب و سلطۀ شهرنشینی از بین برود آنها را ثبت و ضبط کنند. بنابراین در این دوره 

هاي تبیینی و مطالعات  شناسی، مطالعۀ فرآیندها و روندها، بررسی گونه پردازي، اي از نظریه جلوه

شود ثبت و ضبط وقایع،  کرّات مشاهده می خورد. بلکه آنچه به تطبیقی به چشم نمی

ها  هاي جغرافیایی و فرهنگی، و آداب و رسوم محلی است. در عین حال این پژوهش موقعیت

_______________________________________________________ 
 1317تولد . 1
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یابند، و  ندرت با متون و منابع جهانی پیوند می نند، بهک هاي نظري عمیقی ارائه نمی سازي مفهوم

  گیرند. به طور غالب رویکردهاي اثباتی را به کار می

هایی با سایر کشورها در زمینۀ پژوهش و  هاي دو دهۀ چهل و پنجاه همکاري در سال

هاي بعد و مسلط شدن  نگاري شکل گرفت که بر روند پژوهشی در سال مطالعات مردم

ها در  گرایانه بر تحقیقات تأثیري جدي گذاشت. عالوه بر این در این سال ي اثباترویکردها

ها در جهت ترجمۀ  مراکز مختلف همچون دانشگاه تهران و مؤسسۀ فرهنگ مردم اولین تالش

  هاي علمی به دانشجویان و پژوهشگران انجام گرفت.  متون روش تحقیق و ارائۀ روش

) از 1334» (متدلوژي تحقیق و مأخذشناسی«ایی همچون ه اگرچه پیش از این تاریخ کتاب

هاي دهۀ چهل به بعد کتابهاي مهمی همچون  ترجمه و ارائه شده بودند؛ اما از سال 1احمد آرام

و شاپور  2) از افشان حسام وزیري1340» (هاي تحقیق در قشربندي و طبقات اجتماعی روش«

هاي  نکاتی چند درباره روش«، 4ن ظفردخت) از اردال1341» (فنون تحقیق اتنولوژي«، 3راسخ

» اجتماعی ایران مسائل انسانی تحقیق در علوم«، 5نوري ) از عباسقلی خواجه1342» (تحقیقی

، 7) از یداهللا فرید1349» (مقدمه بر روش تحقیق شهرهاي ایران«، 6) از مرتضی کتبی1347(

هاي پژوهش در  ترجمه روش«)، 1351» (برخی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی«

) از 1354» (تحقیق براي تحقیق« )،1353( 8از ژان کازنو »شناسی وسایل ارتباط جمعی جامعه

 »الفباي پژوهش«، 9) از محیط طباطبایی1354» (روش جدید تحقیق در ایران«امیر پیروزان، 

) از جهانگیر قائم 1358» (نگاري روش تحقیق در تاریخ« نژاد ) از حسن محمدي1356(

بندي کیفی  یک از این آثار به طور مستقیم از تقسیم به انتشار رسیدند که اگرچه هیچ ،10امیمق

_______________________________________________________ 
ن آریان پور بوده و از استاد احمد آرام زاده  همین طور است. اما ظاهراً اثر یادشده از دکتر امیرحسی در مهدي .1

 نبوده.
 1376فوت  .2
 1303تولد  .3
فوت  1303زاده همین طور است. ظفردخت نام نبوده. نام خانوادگی بوده. ظفردخت ظفراردالن متولد  در مهدي .4

1393. 
 ؟)1376(؟  1372فوت  1294تولد  .5
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آوري اطالعات تحقیق  هاي جمع و کمی روش تحقیق سخنی به میان نیاورده و عموماً بر تکنیک

  1متمرکز هستند؛ اما باب پژوهش علمی را در ایران گشودند.

  

  متون تخصصی روشدورة آغاز تفکیک پارادیمی و ترجمۀ 

گیري تغییرات گسترده در  زمان با شکل یعنی پس از انقالب اسالمی و هم 1360در دهۀ 

سازي کتب علوم انسانی و همچنین نیاز به آثار  هاي کشور و تالش براي اسالمی سیستم دانشگاه

به  هاي علمی به راه افتاد. این اتفاق جدید به عنوان منابع آموزشی، موجی از ترجمۀ کتاب

هاي علمی  تر از آن معرفی پارادایم هاي نوین پژوهش و البته مهم آشنایی بیشتر ایرانیان با شیوه

  که پیش از آن مورد غفلت قرار گرفته بود منجر شد. 

هاي کالنی که در  در این دوران با توجه به نیازها و مشکالت برآمده از جنگ، عمده پژوهش

یافته انجام گرفت به  تأسیس هاي تازه ها و اندیشگاه هها و پژوهشگا کشور توسط وزارتخانه

شناسی، نیروي  موضوعاتی همچون اقتصاد، سازندگی، توسعه، رفاه، آموزش و پرورش، جمعیت

بخشی به رویکردي  هاي پس از انقالب شاهد اولویت انسانی، مدیریت و آمار اختصاص یافت. سال

ا در خدمت نیازهاي کاربردي و توسعۀ اقتصادي و در پژوهش بودیم که استفاده از علوم انسانی ر

هاي سخت  هاي آماري و داده دانست و از این رو استفاده از روش کمی بعد مهندسی فرهنگی می

اندیشی در  با تحلیل تاریخی جریان مهندسانه 2بخشید. محمد توکلی طرقی را اولویت می

  نویسد:  سیاست و فرهنگ دوره پس از انقالب می

هاي پس از انقالب نشانۀ تداوم و گسترش حکمرانی  خرد و گفتمان عمرانی در دههاشاعۀ «

سازماندهی  هاي عمرانی و پیمانکار در مکانی و مهندسانه است. نقش مهندسان و شرکت

هاي پس از انقالب از جمله ابعاد ناشناختۀ انقالب و بافت  برداري نارضایتی پیش ار انقالب و بهره

  ).14: 1391» (هوري اسالمی استقدرت و کالم در جم

ساخت براي مقایسۀ دو  آسانی فراهم می در این مقطع از آنجا که آمارها امکان مقایسه را به

هاي فرهنگی نیز بیشترین تأکید بر روي  دورة قبل و بعد از انقالب اسالمی حتی در حوزه

ها در این  سازي پژوهش یتوان گفت توجه به کم گیري و ارائه آمار بود. به نحوي که می اندازه

اي در فضاي پس از انقالب شدت گرفت. بدین ترتیب با  ها و در پی غلبۀ رویکرد مقایسه سال

و غلبۀ نگاه ایدئولوژیک  1360هاي دهۀ  تشکیک و به حاشیه رفتن پارادایم علوم انسانی در سال

_______________________________________________________ 
 اند. ) استخراج شده1389زاده،  (مهدي» شناسی روش پژوهش و تحقیق کتاب«اسامی کتب روش تحقیق از  .1
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ن (بویژه مطالعات کنندة آ هاي تضمین وجو براي قطعیت و رویکرد و روش به این حوزه، جست

   کمی و آماري) اولویت یافت.

در خالل کشاکش آکادمیک بین توجه به روش کمی و کیفی، با نشر کتاب کندوکاوها و 

 1پور ی از فرامرز رفیعاجتماع قاتیهاي شناخت جامعه و تحق اي بر روش مقدمهها:  پنداشته

ها و  ثر به واسطۀ اتکا به مثالا نیاگیرد.  هاي کمی شکل می ) گرایشی مجدد به روش1358(

هاي پژوهشی و تأکید بر روش تحقیق کمی به  هاي ایرانی و تجربیات نگارنده از میدان نمونه

شدت مورد توجه استادان و دانشجویان قرار گرفت و براي  ترین شیوة پژوهش به عنوان علمی

گیري موج جدیدي از  کلساز ش شد و زمینه بیش از دو دهه کتابی مرجع و بسیار مهم تلقی می

   شد. هاي کمی محسوب می گرایش به روش

 1370و  1360هاي دو دهۀ  گیري موج قدرتمند پژوهش کمی، در سال در کنار شکل

هاي فرهنگی و روشنفکري بسیاري پیرامون چرخش دینی و فرهنگی بیرون از فضاي  حلقه

ه تنها روشنفکران بلکه جلب رسمی آکادمیک شکل گرفت و منجر به افزایش توجه از سوي ن

هاي مختلف علمی و محافل دانشگاهی نیز شد. تحوالت  توجه استادان و دانشجویان در حوزه

ساز توجه به  شناسی و طراحی کیفی نینجامید اما زمینه فوق اگرچه مستقیماً به رونق روش

  هاي بعدي شد. هاي تفسیري کیفی در سال روش

موضوع سیر تحولی روش تحقیق، رویکردهاي نئوپوزیتویستی،  ترین مقاالتی که با یکی از مهم

ها در فرآیند پژوهش، اصول  هاي پیش روي روش کمی، مسئلۀ تضاد، دخالت ارزش چالش

هاي مختلف پژوهش و دقت و معنی را مطرح  شناسی، مسئلۀ اعتبار و اطمینان در روش روش

اندیشمند آلمانی بود که در سال  2شویش از اروین» شناسی مسئلۀ روش در جامعه«ساخت مقالۀ  می

هاي  بندي ترجمه و منتشر شده است. در این مقاله خبري از تقسیم 3توسط منصور وثوقی 1357

شناسی را از  روشی به معناي امروزي نیست، اما دیدگاهی متفاوت از روش تحقیق در جامعه

  دهد. اسی ارائه میشن هاي مختلف جامعه هاي متفاوت اندیشمندان پارادایم منظرگاه

اي  اجتماعی دانشگاه تهران نیز با ترجمۀ مقاله استادیار وقت دانشکده علوم  4فرنگیس اردالن

ضمن معرفی  1357در سال  5از آلبر بریمو» یهاي اجتماعیدر بررس یشناس گونه«با عنوان 

_______________________________________________________ 
 1320تولد  .1

2  . Erwin Kurt Scheuch (1928—2003) 
 1320تولد  .3
در آمریکا بیمارستان  2005. فوت هشت اوت 1912ژوئن  23گیس داور دختر علی اکبر داور. متولد تهران فرن .4

 آرلینگتون. پري و نادر فرزندان فرنگیس داور و عباسقلی اردالن هستند.
5. Albert Brimo (1914—1990) 
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کسیستی شناسی از جمله رویکردهاي نئوپوزیتویستی و ساختارگرا و مار مکاتب مختلف جامعه

هاي اجتماعی  بندي پدیده اي جهت طبقه شناسی به عنوان وسیله به این پرداخت که چگونه گونه

  ها همواره کمک حال محققان بوده است. و کمک به درك و شناخت بهتر این پدیده

آموزش عالی در «هایی از تبارشناسی در موضوعاتی همچون  در این دوران همچنین نمونه

خورد که ضمن ارائۀ سیري تکوینی از  به چشم می 1357در سال  1رانیاناز مجید ته» ایران

ها و ایرادات آموزش  یابی و بررسی نابسامانی آموزش عالی در ایران به شیوة فوکویی به ریشه

  پردازد. عالی در کشور می

 2آردکپان يامراهللا فرهاد ي وزاده شهداد بزرگ سهینفاز » هاي انقالب نوشته دیوار«مقالۀ 

) نیز یکی از اولین مقاالت در کشور است که تصاویر را دستمایۀ پژوهش خود قرار داده 1358(

است. مقالۀ فوق این تصاویر را بازتابی از زندگی واقعی مردم شهرها و خلق این آثار را ملهم از 

اسالید از  200آورد. نویسندگان با بررسی  هاي زندگی مردم به شمار می ها و واقعیت حساسیت

هاي مردم  شده بر روي دیوارهاي شهر هدف خود را کشف قوانین زبان تصویري توده تصاویر ثبت

هاي این پژوهش به طور مداوم به آمار و ارائۀ  اند. هرچند که محققان در تحلیل داده اعالم کرده

ۀ هایی را همچون روحیۀ پرخاشگر، روحی پردازند، اما نهایتاً تم هایی به صورت کمی می یافته

  دهند. انقالبی، روحیۀ آرمانگرا، روحیۀ تمایل به آرامش و آمادگی قبول نظم از این تصاویر ارائه می

 ۀوقفنام تیبازار کرمان به روا يور شهیشناسی از پ مردم یلی: تحلیرانیا قاتیتحق«مقالۀ 

از  هایی ) نیز به شیوة فراتحلیل به بررسی گوشه1364( 3االمینی از محمود روح» خانیگنجعل

پردازد که به زعم او به بهانۀ مهم نبودن و یا گرفتن برچسب  سنن و فرهنگ گذشتۀ ایران می

شده  ها، مقاالت، و کتب نوشته اند. او با بررسی اسناد، نامه خرافه به خود مورد غفلت قرار گرفته

زار آن موقع اي از نحوة فعالیت و پیشه و وضعیت با شناسی وران بازار کرمان به گونه دربارة پیشه

  یابد. دست می

گیري حلقۀ کیان سلسله مقاالتی با مضامین روشنفکري دینی،  با شکل 1360در دهۀ 

ترسیم نسبت دین و دنیا،  ،لورالیسم و حقوق بشرپنقد وضعیت موجود، فرهنگی، لیبرالیسم، 

و  پژوهی غرب ،چگونگی حضور دین در دنیاي مدرن، نسبت دین و دموکراسی، دین و تجدد

رسد در این  سازي علوم، در کیهان فرهنگی و سپس مجلۀ کیان به چاپ رسید. به نظر می بومی

هاي توصیفی  نگاري و پژوهش مقطع فضاي فکري جامعه از مطالعات روستایی و شهري و مردم

_______________________________________________________ 
 1391فوت  1316تولد . 1
 1335تولد  .2
 1389فوت  1307تولد  .3
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هاي فرهنگی و سیاسی تمایل پیدا کرد. در پی  فاصله گرفت و به تحلیل نظري و فلسفی جریان

هاي  ها موضوعات جدیدي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت که نیاز به روش وهفعالیت این گر

اي و  ها و ترجمۀ برخی متون نظري مربوط به فلسفۀ قاره نوین پژوهش داشت. این یادداشت

رویکردهاي پست مدرن، بیانگر اشتیاق روزافزون فضاي علوم انسانی و اجتماعی ایران به 

  شناختی پژوهشگران این حوزه بود.  نیز تکثر در میدان معرفترویکردهاي جایگزین اثباتی و 

با آمده پیرامون آن،  هاي روشنفکري در کشور و مباحث پیش با افزایش تعداد این حلقه

با ادغام چند » مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی« 1360دولت، در سال  تیئه بیتصو

در  یعلوم انسان شیگراغلبۀ  جه بهبا تو 1373 در سالمؤسسه و مرکز پژوهشی شکل گرفت. 

ه شد. دیبرگز »یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان«عنوان براي آن  قات،یتحق

هاي جدید  ها و نظریات و روش ساز ورود و ترجمۀ دیدگاه گیري این مؤسسه نیز خود زمینه شکل

و مکاتب  هاي مختلف شهیبا اند یرانیاوگو میان روشنفکران  گفت یافتنسامان  پژوهش و باعث

  د.سنتی داخل و خارج ایران ش

در  یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀسسؤم یپژوهش يطرحها ياجرا« شرفتیگزارش پدر 

هاي فرهنگی و پژوهشی موجود از این مؤسسه است،  ترین سند از طرح که قدیمی» 1366سال 

علوم  ۀدانشنامتهیۀ «ه آنها رویکرد کیفی اشاره شده که از جمل به برخی عناوین تحقیقاتی با

 یابی معادل جهت تالش بر عالوه دانشنامه نیا یۀته يبرااست. بر اساس این سند، » یاجتماع

اجتماعی در  علوم اندوختگان دانشاز افراد صاحب فن و  ،یاجتماع علوم در گانهیب يها واژه يبرا

 هر یاساس و مهم اتیو تجرب دیعقا و آرا انیب زیواژگان و ن نیاز ا کیخصوص معنا و مفهوم هر 

 يانتقاد يها دگاهید نیپرسش به عمل آمده است. همچن میمفاه نیا رامونیپ افراد نیا از کی

سخنی از  ماًیمستق اگرچه گزارش نیا در. است گرفته قرار رنظ مد میمفاه نیدر خصوص ا

هاي  رفتن از روش هاي کیفی پژوهش به میان نیامده، اما در طراحی این پژوهش با فراتر روش

اي متخصصین نسبت به فضاي مفهومی  کمی مرسوم، بر استنباط و تفسیر شخصی و حرفه

اجتماعی با توجه به تجارب آموزشی و پژوهشی آنها و نیز بستر و  هاي علوم واژگان و سازه

هاي  گیري این مفاهیم، تأکید شده است. در بخشی از این گزارش طرح موقعیت محلی به کار

که تأکید آن بر بررسی زبان در بافت » شناسی زبان اي بر جامعه مقدمه«یقی همچون تحق

به عنوان نخستین مطالعات کیفی » گردآوري و بررسی گویش شهر ساري«فرهنگی آن است و 

  پژوهشگاه پس از انقالب معرفی شده است. 

یکردهاي کیفی شد یافت که از رو ها همچنان آثار معدودي را می با این حال، در آن سال

یی در فرهنگ روزمرة زندگی افراد و معنا قیعم يها هیاز ال یفهم ۀارائ دنبال  بهبهره گرفته و 
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توان  هاي متفاوت در سنت اتنوگرافیک می اعتقادات و آیین و رسوم و مانند آن بودند. از نمونه

 1ی فرهاديمرتض )1369به کتاب نامۀ کمره (هشت در به هشت منظر از هفت هزار خوان) (

هاي بعدي با  منتشر شد. این کتاب که در چاپ 1369در سال  دو جلداشاره کرد که ابتدا در 

نگاري از  هشت ریزمردم«نام کمره نامه: هشت در به هشت منظر از هفت هزار خوان با زیرعنوان 

نسبت رنگ و بویی  منتشر شده است، به» فرهنگ فرادادي مردم کمره (شهرستان خمین)

توانند در دل خود با  ترین جزئیات نیز می دهد حتی کوچک ت از سایر آثار دارد و نشان میمتفاو

باشند و خواننده را با زوایاي  ترین پیامدها و دالیل را به دنبال داشته  ترین و عظیم اهمیت

ویژه زنان  ظریفی از زندگی، فضاهاي عاطفی، دانش و کنش و منش، آرزوها و تخیالت و به

به تأسی از لوئیس  سازد. فرهادي در مقدمۀ آخرین تجدید چاپ کتاب کمره آشنا میروستایی 

شناس بنام آمریکایی، ثبت و ضبط فرهنگ سنتی و  ) انسان1881-1818( 2هنري مورگان

انگارد (به نقل از  زندگی اجتماعی آنها را پیش از آنکه خیلی دیر شود وظیفۀ حتمی خود می

  ).9: 1395فرهادي، 

  

  مدرن پست تفکرات يریگ شکل

مدرن در ایران که در  گیري تفکرات پست  ) در خصوص ورود و شکل1381( 3محمد مددپور

مشخصاً توسط روشنفکران خارج از دانشگاه مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد،  1360دهۀ 

  گوید:  می

ــتیدر حق« ــ  قــ ــل ۀدر دو دهــ ــالب  قبــ  - 1958/ 1357 - 1337(  از انقــ

ــران1979 ــ  ) بح ــمعنو  یانجه ــتگ  تی ــا  یو ورشکس ــا يدئولوژی ــوت  يه   یناس

و   شـــتنیخو  بـــه  بازگشـــت  يهـــا شـــهیاز اند  یمـــوج ال،یو سوســـ  بـــرالیل

ــوم ــرانتس  يانگــار یب ــانون  ف ــه  4ف   چــپ  ییدانشــجو  يهــا ، جنــبش5ســزر  و ام

ــت  ــه، پس ــمیمدرن  فرانس ــد مدرن  س ــهیمنتق ــالف   ت ــر خ ــادت   و تفک ــد ع و   آم

نیو تــو 7نگلریاشــپ  غــرب  تمــدن  انحطــاط  یــۀنظر ،6گردیــها  نیمــارت  يمعنــو

_______________________________________________________ 
 1323تولد  .1

2. Lewis Henry Morgan 
 1384فوت  1334تولد . 3

4 .Frantz Omar Fanon (1925—1961) 
5. Aimé Fernand David Césaire (1913—2008) 
6. Martin Heidegger (1889—1976) 
7. Oswald Arnold Gottfried Spengler (1880—1936) 
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و  3و فوکــو   يلتــایو د  2هوســرل  کیــ هرمنوت  و منطــق  يفنومنولــوژ ،1یبــ

ــادامر ــران،یو د 4گـ ــنت گـ ــار سـ ــه  يانگـ ــون  رنـ ــاگردان 5 گنـ ــد   و شـ او ماننـ

ــارت[ر]بو ــوام  6که ــو خ  7یو کوماراس ــ  زشی ــان  ياریبس ــا از عرف ــرق  يه   یش

  کیـ هـر    کـه   و غـرب   شـرق   يو هنـر معنـو    فرهنـگ   بـه   هو توج  در غرب  کهن

  دوران  نیــ در ا  کــرد کــه  جــادیداشــتند ا   رانیــدر ا وار نــه یآئ  ینــدگانینما

ــ ــحکا  یهمگ ــاعف  تی ــران  مض ــان  از بح ــ  یجه ــد یم ــ. در اکردن ــاع  نی   اوض

ــ  ســمیبرالیل ــدکس  ســمیو مارکس  کیکالس ــان  ارت ــار خفق ــده  دچ ــد و   ش بودن

ــل  ژان  یســتینومارکس  يهــا شــهیاند و  هــا ســتیویتیو پوز 9 و لوکــاچ 8ســارتر  پ

ــه  یکمکــ  توانســت یآنهــا، نمــ  امثــال و   کیفکــر کالســ  و انحطــاط  بســت بــن  ب

ـ   مدرن  ران،یـ ا  يروشـنفکر   چـپ   نخبگـان   تیـ اکثر  يبکنـد، هرچنـد بـرا     یغرب

ــد  ســمیالیسوس ــوز ج ــده  يهن ــود، و در سوس  و عم ــمیالیب ــ  س ــأخر انقالب   یمت

  یـــۀروح  ینـــوع زیـــن  چـــپ  يهـــا انیـــجر گـــریو د  ییفـــدا  يهـــا کیـــچر

ــتقالل ــ اس ــمیونالیناس ۀطلبان ــائو  س ــکایی ـ   م ــت  ییتروس ــه  وجودداش ــه  ک   ب

ــان ــوم  هم ــیگرا یب ــ  ی ــوم ای ــار زاد و ب ــت  يانگ ــدرن  پس ــازم  م ــردد یب  .»گ

  )5: 1381(مددپور، 

هاي روش تحقیق،  تابهجري شمسی با ترجمه و انتشار نسل جدیدي از ک 1370از دهۀ 

هاي پژوهش اعم از کمی و کیفی معطوف شد  شناختی و تکنیک توجه بیشتري به مباحث روش

نگاري)  هاي پژوهش رایج دانشگاهی در آن مقطع (پیمایش و مردم و تنوع بیشتري در شیوه

  ایجاد شد. 

 ۀروزنام نیلروزنامه: دانش او کی نگاري هایی همچون تک نگاري در این دوره است که مردم

انجام گرفت و کم کم مباحثی  10) توسط صدرالدین الهی1373ی (رانیزنان ا يزبان برا یفارس

_______________________________________________________ 
1. Arnold Joseph Toynbee (1889—1975) 
2. Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859—1938) 
3 .Paul-Michel Foucault (1926—1984) 
4. Hans-Georg Gadamer (1900—2002) 
5 .René  Guénon (1886—1951) 
6. Titus Burckhardt (1908—1984) 
7. Ananda Kentish Muthu Coomaraswamy (1877—1947) 
8 .Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905—1980) 
9. György Lukács (1885—1971) 

 1313تولد  .10
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شناختی آن بلکه  همچون تحلیل محتوا و پدیدارشناسی و اتوبیوگرافی (نه به معناي مدرن روش

  گیرند.  هایی از خویشتن) مورد توجه قرار می نگاري نامه به منزلۀ زندگی

هاي دو دهۀ  ه و تألیف کتب و مقاالتی پیرامون روش کیفی و انواع آن در سالبا وجود ترجم

 2)، سید بیوك محمدي1368( 1اهللا صدیق سروستانی شمسی، مانند رحمت 1380و  1370

)، و تغییر شرایط 1376( 5)، محسن ثالثی1376( 4)، هلن شوشا1376( 3)، پرویز پیران1371(

هاي کمی همچنان با  یشتر مطالعات کیفی، استفاده از روشو بافت اجتماعی در مسیر مطالبۀ ب

  فاصلۀ زیاد غلبه داشت. 

شناسان  و ترجمۀ آثار مهمی از فالسفه و جامعه 1373با شروع فعالیت مجلۀ ارغنون از بهار 

بزرگ جهان و مورد توجه قرار گرفتن مقوالتی همچون فرهنگ، نقد ادبی، پست مدرنیسم، 

مره، روانکاوي و مانند آن، محققان و اندیشمندان علوم انسانی در ایران جهانی شدن، زندگی روز

گرا توجه بیشتري نشان دادند و در نتیجه  هاي تفسیري و پست مدرن و برساخت به پارادایم

هاي جدید پژوهش بیش از پیش مطرح شد. طرح مطالبی همچون هرمنوتیک، نقد  روش

ها و  شناسی، زمان و روایت، چندگانگی قرائت ، اسطورهروانکاوانه، پساساختارگرایی، واسازي متن

مانند آن در این نشریه باب جدیدي را به روي مطالعات علمی و ورود رویکردهاي 

  گرایانه گشود.  پسااثبات

هاي کیفی و تأکید بر  شناسان ایرانی به معرفی برخی روش در این دوره مترجمان و جامعه

در . توجه نشان دادندهاي اجتماعی  انگاري افراد و پدیدهیءنزدیک شدن به فرد و دوري از ش

گیرد و بر  تر کمی مورد بحث قرار می هاي مرسوم و رایج هاي روش این دوره به شکلی محدودیت

اجتماعی و علوم طبیعی و  اي و فرهنگی، تفاوت علوم  هاي زمینه ها، تفاوت محیط طبیعی داده

اشتن نگاهی تاریخی و فرآیندي، وابستگی نظریه و روش تالش براي دستیابی به عمق وقایع، د

 1370شود. با این حال در دهۀ  به یکدیگر و در مرکز قرار دادن تفاسیر موارد مطالعه تأکید می

ها و  ریزي شده چه در سطح نهادهاي رسمی و در برنامه هاي انجام بیشتر پژوهش

ها و  نامه تر (مثالً در پایان کوچک هاي هاي کالن و چه در مطالعات در مقیاس گذاري سیاست

هاي کمی بود. این تفاوت حتی در رشتۀ روانشناسی که به طور سنتی  ها) غلبه با روش رساله

شد. به  و اثباتی داشته است، بیشتر مشاهده می» گرایانه علم«هاي  وابستگی بیشتري به پارادایم

_______________________________________________________ 
 1392فوت  1327تولد  .1
 )1326؟ (؟ 1325تولد  .2
 1329تولد  .3

4. Hélène Chauchat 
 1324تولد . 5
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هاي بیشتري مواجه  ی با مقاومترسد که در ایران نیز چرخش تفسیري در روانشناس نظر می

هاي پژوهشی این  هاي کیفی به فنون و ابزار بوده است و علی رغم آنکه نخستین حساسیت

) در 178: 2014، 2مربوط است (بِیلی 1هاي الزارسفلد و تالش 1930هاي دهۀ  به سال سنت

   ایران گرایش به این رویکرد تنها در دو دهۀ اخیر قوت گرفته است.

  

  فرهنگی و روش کیفی تفسیرگراچرخش 

ها و محافل روشنفکري و  با معرفی رویکردهاي تفسیرگرایانه و پساساختارگرا در انجمن

و به رسمیت شناخته شدن تنوع  1370و  1360هاي  هاي دهه فضاي دانشگاهی در سال

ی هاي مختلف کیف ها و تکتیک متون بیشتري در مورد روش 1380هاي دهۀ  پارادایمی، در سال

نگاري، و تحلیل  شناسی، مردم همچون تحلیل گفتمان، پدیدارشناسی، نظریۀ مبنایی، نشانه

نامه، مقاله،  روایت، ترجمه و روانۀ بازار شدند. در حال حاضر آثار متعددي از جنس کتاب، پایان

هاي  اي در بخش هاي دانشگاهی و تا اندازه با استفاده از روش کیفی در میدان و مانند آن

شود. با ترجمۀ این آثار، فضاي هنجاري آموزش روش در  هاي) دولتی تولید می ازمان(س

ها و گرایش به انتخاب رویکردهاي پژوهشی تدریجاً تغییر یافت. تا پیش از این مقطع  دانشگاه

پرداخت  هاي کمی می هاي درسی دانشگاهی مربوط به روش تحقیق بیشتر به روش بیشتر کتاب

هاي کیفی اختصاص یافته بود. با  اي تزئینی) به روش تنها بخشی (به شیوه و در بهترین حالت

گرفته در غرب،  شکل» ترکیب«و در ادامۀ » کمی و کیفی«این حال به تناسب تقسیم کار 

شدة بیشتري در ایران مستقالً به معرفی و آموزش پژوهش کیفی اختصاص  هاي ترجمه کتاب

گرایش به رویکردهاي ترکیبی (آمیخته) نیز که با اتکا بر  1380هاي پایانی دهۀ  یافتند. از سال

هاي هر دو سنت کمی و کیفی با سناریوهاي  گیري از ظرفیت منطق پراگماتیستی به دنبال بهره

  اجتماعی ایران بوده است.  هاي پژوهشی در علوم  دهندة بخشی از طراحی مختلف است، شکل

هاي اجتماعی، توسعۀ فضاي مجازي،  ها و جنبش هاي اخیر متأثر از برخی جریان در سال

هاي  ها و ارتباطات بیشتر محققان ایرانی با استادان و محققان خارج از کشور، تقویت انجمن تماس

هاي  هاي پیمایشی، استفاده از روش علمی، و نیز ناکارآمدي تجارب حاصل از اجراي برخی پژوهش

عالوه بر اختصاص واحد درسی روش تحقیق پژوهش کیفی به بیشترین حد خود رسیده است. 

هاي بسیاري با استفاده از این روش انجام  ها، امروزه پژوهش کیفی در جدول دروس دانشگاه

  گیرد و بیش از پیش مورد توجه دانشجویان و استادان کشور قرار گرفته است.  می

_______________________________________________________ 
1. Paul Felix Lazarsfeld (1901—1976) 
2. Lawrence F. Bailey 
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شگاهی نسبت بیشترین آشنایی و اشتیاق در میان پژوهشگران دان 1390هاي دهۀ  در سال

اي که گاه به نظر  هاي منطبق با آن شکل گرفت به گونه هاي کیفی و طراحی به انواع روش

رسد انتخاب این سبک پژوهش بیش از آنکه اقتضاي طراحی و سؤال پژوهش باشد،  می

هایی همچون  همنوایی با هنجار و مدي آکادمیک است. این جاذبه و روند سبب شده برچسب

ناپذیر، ذهنی، غیر معتبر، سوگیرانه، و موارد مشابه که نوعاً  غیر علمی، تعمیمکوچک، توصیفی، 

  رفت، به حاشیه رود.  ها به کار می براي مقاومت نسبت به این دسته روش

هاي متنوع براي انجام آن  گیري طراحی کار هاي کیفی در ایران و به رونق فزایندة روش

سیاست دانشگاهی و هم فضاي عمومی نگرش به ها و شرایطی است که هم به  معلول زمینه

مربوط است. در سطح کالن، این چرخش برخی  علوم انسانی و اجتماعی و تحوالت آن

هاي مشترك با متن غربی و شرایط و تحوالت ملهم از جهانی شدن دارد. چرخش  زمینه

شۀ نظري شناختی در ساحت اندی هاي معرفت شناختی (که خود وامدار چرخش فرهنگی و زبان

شهري،  هاي کالن ویژه در میدان ها به هاي فرهنگی زیست امروز انسان است)، پیچیدگی میدان

جویی (نوعاً در پیوند با  هاي جدید مشارکت هاي جدید اجتماعی و صورت ظهور و تقویت جنبش

اقبال اند. با این حال در سطح محلی  از آن جمله هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی)، رشد تکنولوژي

گرا در طراحی  هاي کمیت ها به درجاتی برآمده از ناکارامدي بسیاري از پروژه به این پژوهش

اجتماعی ایران، توجه بیشتر به  ها، پدید آمدن مسائل و دستور کارهاي جدید در علوم  پژوهش

 اجتماعی ایرانی، و تنوع در عالئق و قدرت، توسعۀ نهادین علوم  هاي در حاشیه و کم سوژه

 دانیخالف متن و م بر بیترت نیا به. باشد می زین پژوهشگران یپژوهش يها سبکها و  زمینه

 يوندیپ) 1998، 1نکلنیل و نیدنز ریتعب به( »یفیپژوهش کمراحل تحول «آن  درکه  یغرب

اجتماعی   علوم یهاي تجرب کاربست ونظام دانش  تحوالتو  یهاي فلسف پشتوانهبا  قیعم

 ي وشامدیبا منطق پ شتریرا ب یرانیاجتماعی ا  علوم بستر درشناختی  وشر تحوالت ابد،ی می

   .داد حیتوض توان می نیدنها کیو تحوالت و تفک یمصلحت

هاي کیفی پژوهشی سنخیت زیادي با مسئله و چهارچوب مفهومی  بسیاري از طراحی

اطالعات میدانی آوري  ها با تالش ناکافی در جمع (نظري) همراه آن ندارند. اغلب این پژوهش

شوند و وفادار به عنوان و طراحی  اي ختم می هاي رقیق و گاه کلیشه عمیق، به توصیف

هاي کیفی همچنان  پیشنهادي خود نیستند. به این ترتیب، در تناقضی آشکار، کیفیت پژوهش

هاي پژوهش، و برد  هاي کیفی به تنوع بخشیدن سبک قربانی رشد کمی آنها شده است. پژوهش

اجتماعی، و البته دموکراتیک شدن فرآیند پژوهش آن کمک کرده است، با این  شتر علوم بی

_______________________________________________________ 
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هاي جدي در خصوص  ساز نگرانی نگري در مواجهه با آن و آموزش ناکافی زمینه همه، سطحی

اجتماعی را فراهم ساخته است. البته این نگرانی منحصر به   کارایی و نقش آن در پیشبرد علوم

دانشگاهی یا  ها و روندهاي درون اي متفاوت ظهور جنبش با شرایط و تجربه ایران نیست و

هاي بدیل، در شکل دقیق خود براي  شناسی کنندة منطق و روش وجو دانشگاهیِ جست برون

، 1(فایرابند» ضد روش«هایی چون  ها و فلسفه اند. طرح ایده بیش از چهار دهه مطرح بوده

3هاي ابداعی (لوري و ویکفورد )، روش2004، 2(ال ) عبور از روش (مابعد روش)1975
، 2012 ،(

، 5شناختی (الین و باسفیلد )، و تخیل روش2010و همکاران،  4هاي متحرك (بوشر روش

هاي عمیقی در نظریۀ اجتماعی نیمۀ دوم قرن بیستم و براي نمونه آراي  )، اگرچه ریشه1996

ل تراکم توجه به آن به شکلی بیانگر دارد، با این حا 6اندیشمندانی چون سی رایت میلز

اجتماعی معاصر است. منتقدین با تشکیک در  هاي پیش رو در علوم  ها و گاه بحران محدودیت

ها براي  کارایی روش در توصیف و فهم جهان اجتماعی به ضرورت بازاندیشی جدي در روش

ي فارغ کردن محقق از شناختی برا ارائۀ اندیشه و ارتباط و عمل نو و گاه به آنارشیسم روش

هاي مرتبط با آن توصیه دارند. منتقدین با طرح اتهام  شناختی و محدودیت  فرمالیسم روش

هاي مخدوش از  شناختی و عرضۀ توصیف برساختن جهان اجتماعی با وساطت ابزارهاي روش

کنندة دستورکارها و تولید  آن، سلطۀ روش (چه کمی و چه کیفی) در شکل فعلی را تثبیت

اي  هاي تکراري و کلیشه بینند که به جاي شناخت اصیل واقعیت به ارائۀ یافته معرفت خاصی می

هاي  روش«انجامند. از نظر آنها  و فاقد پیچیدگی و ظرافت در روابط و عواطف انسانی می

هایی هستند که بر اساس آن جهان را باید به  تحقیقی که ما وارث آن هستیم مبتنی بر فرض

: 2004(ال، » اي از فرآیندهاي خاص و معین و کمابیش قابل شناخت پنداشت وعهعنوان مجم 

). به همان سان توصیۀ برخی از منتقدین تأکید بیشتر بر تجارب حسی (عاطفی)، و بدنمند 6

هاي اجتماعی  کردن تجربۀ پژوهش، و پذیرش سیاست تکثر و تنوع و پیچیدگی فراوان متن

هاي جدیدتر  مندند. آنچه به طور غالب در این جریان است که محققین به آن عالقه

انگارانه، مغرضانه، و  زده، ساده هاي شتاب شناختی مورد تأکید است (بر خالف برخی تلقی روش

برند)، نفی  اي در ایران که آشنایی با روش و کاربرد آنها را از اساس زیر سؤال می البته حاشیه

ستفاده نبودن آنها نیست؛ بلکه بیشتر انعطاف و خالقیت هاي موجود و یا غیر قابل ا منطق روش

_______________________________________________________ 
1 .Paul Feyerabend 
2 .John Law 
3. Celia Lury & Nina Wakeford 
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5. E. Stina Lyon & Joan Busfield 
6. Charles Wright Mills (1916—1962) 
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ها و اصالت دادن به خالقیت و نوآوري محقق در کاربرد آنها به فراخور  و وسواس در کاربرد روش

هاي تحقیق باید جهان  روش«میدان و مسئلۀ پژوهش است. منتقدین قائل به این هستند که 

) و نه به 2: 2012(لوري و ویکفورد، » د، درك کنندپیوندن اجتماعی را آن چنان که به وقوع می

  اي) ثابت.  اي (واقعه مثابه ابزاري بیرونی و ناظر بر تجربه

شده را براي کاربست بازاندیشانه و دقیق و متعهدانه در سنت  در هر حال اگر مالحظات طرح

هاي روشی  چوبزدگی و دنبال کردن مکانیکی و غیر خالقانۀ چهار کیفی به کار بریم و از روش

هاي نظري و ارائۀ  توانند سهم بیشتر در تولید اندیشه و حساسیت ها می پرهیز کنیم، این پژوهش

  دانش تجربی و سیاستی بر عهده گیرند. 

  

  يریگ جهینت

اي کوتاه از شرایط ظهور و فرایندها و تحوالت پژوهش  در این مقاله تالش کردیم تاریخچه

شناختی در ایران  دست دهیم. نشان دادیم که تحوالت روش  کیفی در متن جامعۀ ایرانی به

بیش از آنکه برآمده از متن تاریخی، علمی، اجتماعی، و فرهنگ جامعۀ ایرانی باشد پاسخی 

ها به  ها و سلیقه تأخیریافته به اقتضائات تفکیک اجتماعی و تقسیم کار آکادمیک و تنوع ذائقه

اجتماعی جهانی بوده است. البته این تحلیل به   تناسب تحوالت در سیاست پژوهش در علوم

دار در فرهنگ و  ها و مسیرهاي ریشه هاي محلی و ظرفیت معناي نادیده گرفتن برخی زمینه

تاریخ و امکان استفاده از ظرفیت آنها براي پیشبرد دانش اجتماعی نیست. به طور خالصه تحول 

ی (تحلیل اجتماعی از طریق ادبیات)، هاي ادبیات اجتماع توان به دوره شناسی را می روش

هاي  هاي تحلیلی ـ نظري، و دورة تنوع طراحی هاي توصیفی غیر نظري، اتنوگرافی اتنوگرافی

گرفته از بستر ملی و  بندي کرد. روند و شرایط موجود پژوهش کیفی و تنوع شکل کیفی تقسیم

رویکردهاي پست مدرن، فراملی تأثیرات آشکاري را پذیرفته است. چرخش فرهنگی و توسعۀ 

هاي فردگرایانه، ظهور  گرایی و توجه بیشتر به انتخاب سبک زندگی، توسعۀ ارزش رواج مصرف

را به دنبال خواهد  1هایی تفریدي شناسی اي و تحوالت مشابه الزاماً توسعۀ روش جامعۀ شبکه

ي فوق را به ها داشت. به همان سان توسعۀ فضاي پژوهش کیفی نیز به نوبۀ خود تقویت جریان

اجتماعی ایران آشکارا  شناختی در فضاي کنونی علوم  دنبال دارد. به این ترتیب تکثر روش

هاي سیاسی و سیاستی را هم در میدان نهادین دانشگاه و هم در متن کالن آن به همراه  داللت

ها و نقدهاي جدي که بر کیفیت و اثر بخشی  خواهد داشت. در مجموع فارغ از کاستی

نفسه تحولی  شناختی فی شناسی کیفی در ایران امروز وارد است، تفکیک روش ها و روش شپژوه

_______________________________________________________ 
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رود. تقدم یافتن مسئله و موضوع پژوهش به روش، و دموکراتیک شدن نسبی  شمار می  مثبت به

اجتماعی، از  شناسی علوم  فضاي پژوهش، و تعدیل مواضع متصلّب و استانداردشده به روش

ها و  شوند که در صورت همراه شدن با ابتکار و اعتنا به نوآوري محسوب میجمله دستاوردهایی 

توانند  شناختی برآمده از فرهنگ و تاریخ و شرایط زیست انسانی در ایران، می خالقیت روش

   نویدبخش شکوفایی بیشتر پژوهش کیفی باشند.
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