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 mehdy.u@gmail.com  واحد قم -دانشگاه آزاد اسالميدكتري فلسفه تعليم و تربيت گروه علوم تربيتي، /يوسفي مهدي

 26/36/2068: پذيرش - 29/37/2068: دريافت

 چريده

هاي هاي پژوهش كيفي است كه از گذشته كاربردهاي فراوان و در علوم انساني، اسـتفادهيري از روش« نگاريقوم»

انجام گيرد. اين روش پـژوهش، بـر اسـاس  هايي هر  و عميق در حوزه اين علوماي داشته است تا پژوهشگسترده

درگيري مستقيم و بسيار نزديـك بـا موضـوعات مـورد پـژوهش و كسـب اطالعـات دسـت او  و خـالص از ايـن 

موضوعات بنا شده و بر حضور پررنل پژوهشگر در ميانة ميدان تلكيـد دارد. ايـن روش كيفـي پـژوهش، بـه تبيـين 

هـاي درس و يابي مشـرالت پنهـان در كالسموزشي و دينـي، ريشـهترين موضوعات فرهنگي، اجتماعي، آپيچيده

هاي پژوهشي خـود رو، پژوهشگر دغذغهاين از  پردازدو... مي« نگاريقوم»داليل زيرساز اين مشرالت با استفاده از 

بـه ترسـيم  «نگاريقوم»پي گرفته، با استفاده از را در كشوري آفريقايي و در سر كالس يري از روستاهاي اين كشور 

هاي درس اين مدرسه و جريان آموزشي رايج در آن پرداخته است. نتايج حاصل از اين پـژوهش بيـانگر فرهنـل كالس

اي ممرـن اسـت خاص حاكم بر اين مدرسه و روستاهاي اطرا  آن و بيانگر اين است كه فرهنل آموزشي هر مدرسـه

   با ديگر مناطق تفاوت داشته باشد.به شدت وابسته به زمينة خاص آن جامعه و فرهنل بوده و 
 ، روستاي آكامیاال، اوگاندا.«اميد»نگاري، پژوهش كيفي، مدرسة قوم ها:كليدواهه
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 مقدمه

هاي فراواني داشته اسـت، بـر هاي علمي و آكادميك فراز و نشيبرويررد كيفي پژوهش، كه در طو  تاريخ پژوهش

گيرد كه چيستي و ماهيت برخـي مفـاهيم و فرض مياساس مخالفت با رويررد كمْي بنا نهاده شده و اين امر را پيش

هـاي هاي كمّي و تجربي و در واقـع، بـا روشز روشهايي متفاوت اهاي جهان پيرامون اقتضا دارد كه با روشپديده

متناسب با ماهيت و چيستي اين مفاهيم با آنها مواجه شويم و به پژوهش در خصوص آنها بیردازيم. به عبارت ديگـر، 

اند، بـا اسـتفاده از تجربي اشـاره داشـتههـايگونه كـه انديشـمندان حوزهتوان تمام موضوعات پژوهشي را هماننمي

( و با فروكـاهش ايـن دسـته از 2063گرايانه بررسي كرد )ابراهيم زاده، ي كمي/ تجربي/ آزمايشگاهي/ اثباتهاروش

بـين بررسـي هاي فيزيري و حسي اطرا ، آنها را زيـر ذرّهمفاهيم معنوي و انساني، به مفاهيمي در رديف ديگر پديده

هـاي ها و امور مربوط به آن، انحرا ماع و پديدهكمي و فيزيري گذاشت؛ مثالً، مفاهيمي همچون فرهنل، دين، اجت

ها بـوده و بـا ديگـر كاري حاصل از آن و بسياري مفاهيم ديگر مفاهيمي هستند كه ويژة دنيـاي انسـانجنسي و بزه

هـاي كيفـي و در نظـر گـرفتن رو، اين موضوعات را بايـد بـا روشهايي دارند. ازاينهاي پيرامون انسان تفاوتپديده

ها بررسي كرد تا از تهي شدن اين مفاهيم و خلط شدن آن با ديگر مفـاهيم جلـوگيري كـرد؛ خاص انسانمختصات 

هـاي هاي كيفي و توانايي برجستة آنهـا در مقايسـه بـا روشاشاره دارد كه استفاده از اين روش (Woods)وودزمثالً، 

هاي درس را بشرافند و پـي و ناپيداي كالسهاي بسيار پنهان كمي به پژوهشگران آموزشي اجازه داده است تا اليه

گذشتيم؛ زيـرا تفاوت از كنار آنها ميگاه پيش از اين، از آنها با خبر نبوديم و بيها و مشرالتي ببرند كه هيچبه كاستي

ص  ،1338هاي كمي قابل رديابي و كشف نبـود )وودز، جنس اين مفاهيم متفاوت از مفاهيم تجربي است و با روش

ترين انديشمندان تاريخ معاصر ايران، بـه ايـن موضـوع توجـه كـرده و ، به عنوان يري از بزرگمطهريشهيد (؛ 138

اي از پيچيدگي برخوردار اسـت كـه وقتـي يرـي از دانشـمندان اروپـايي اشاره نموده كه انسان و دنياي وي به اندازه

رد، اين مبحث مورد توجـه فـراوان و قبـو  هاي خاص آن سخن به ميان آوسخن از دنياي ناشناختة انسان و ويژگي

 (.  2097هاي انساني قرار گرفت )مطهري، ديگر انديشمندان حوزه

اي پربـار دارد و در طـو  است كه ديرينه« نگاريقوم»هاي مطرح در رويررد كيفي، در اين زمينه، يري از روش

( اشاره دارنـد كـه شـايد نخسـتين بـار، 2069) مسلميو  خنيفرهاي فراواني داشته است. تاريخ انديشة بشري استفاده

هـايي دربـارة اقـوام ، مورخ معرو  و مشهور يوناني، بود كه با استفاده از اين روش، دست به انجـام پژوهشهرودوت

اشـاره كـرد كـه در ديـدار و سـفرهاي خـود از ديگـر  ابـن بطوطـهتوان به يوناني و ديگر اقوام زد، و پس از آن، مي

حـاج (. 2069هاي فراوان بـرد )حنيفـر مسـلمي، كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي اسالمي، از روش مزبور بهره

نظر انديشـمندان اسـالمي مطمح« نگاريقوم»و همراران او هم اشاره دارند كه در قرون اولية اسالمي، روش  باقري
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هـايي تـاريخي و فرادي همچون ناصر خسرو و بيهقي به استفاده از ايـن روش روي آوردنـد و پژوهشقرار گرفت و ا

(. در 1323، به نقل از: حاج بـاقري و همرـاران، 873-86، ص 2063اجتماعي با استفاده از آن انجام دادند )تبريزي، 

( Ferna) فرنـا( و Malinowski( )1338) مالينووسـرينگـاران بزرگـي همچـون تاريخ معاصر هم انديشـمندان و قوم

نگـاري را پديـد آوردنـد؛ چنـان كـه ها و اقوام جوامـع دور پرداختنـد و گونـة معاصـر قومنگاري قبيله( به قوم2679)

(. 1338و همرسـلي،  قرار داشته است )اترينسـون مالينووسريويژه از تلثير آنها و بهنگاري معاصر به شدت تحتقوم

هـاي هاي گذشته استفادة فراواني شـده و نوآورييران و هم در ديگر نقاط جهان، در طو  سا از اين روش، هم در ا

 (،2068) بيـاتو  نـادري(، 2062) طالبيـانو  فاضـلي فراواني بدان افزوده گشته است؛ مثالً، پژوهشگراني همچـون

(، 1332) (Carspecken and Walford) والفـوردو  كارسـیرن(، 1321) (Riles)ريلـز(، 2063) نفيسـي (،2072) ايمـاني

و  ايتيـــانو(، 1338) وودز (،1329) (Neiburg)نيبـــورگ(، 1329) (Lambek)المبــك(، 1328) (Freeman) فــريمن

ــا ــل، (1321) (Uzendoski)اوزندوســري(، 1328) (Ethnography)موي (، Nensel( )1332)ننســل(، Zheng( )1336)هن

( روش 1338( و همرـاران )Dicks)ديرـز( و Hine( )1333)هـاين(، Grimshaw and Ravetz( )1338)راودزو  گريمشا

 هايي ماندگار انجام دادند. نگاري را در كارهاي خويش به كار گرفتند و پژوهشقوم

نگاري مبنـي بـر حضـور فيزيرـي و ارتبـاط از هاي اساسي قومروي از يري از اصلدر نوشتار پيش روي و با پي

شناسـي براي كسب اطالعات ناب و دست نخورده و خالص، ضـمن معرفـي دقيـق و واهه نزديك در ميدان پژوهش

نگاري يري از مدارس كشور اوگاندا در قارة آفريقا شده و نتـايج مشـاهدات نگاري و روند تروين آن، اقدام به قومقوم

 و حضور در اين مدرسه به رشتة تحرير آمده است. 

 و ترامل آن نگاري و روند تروينشناسي قومواهه

و « فرهنـل»( به معناي Ethno)اسنونگاري( از دو واهة ( )قومEthnography)اسنوگرافيبر اين باور است كه  سيلورمن

چيزي جز نوشـتن علمـي، « اسنوگرافي»رو، ساخته شده است و ازاين« نوشتن»( به معناي Graph)«گرا »همچنين 

هاي پي آن است كه نوشتار و تحليلي علمي در خصـوص پديـده ها نيست، و درآكادميك و اجتماعي دربارة فرهنل

( هـم اشـاره Shimahara)شيماهارا( 1332، به نقل از: سيلورمن، 1330فرهنگي و اجتماعي ارائه كند. )پل و مرسيون، 

د و به معناي امروزي و معاصـر آن را بـه كـار بـر« نگاريقوم»واهة  2616دارد كه نخستين بار تيلور بود كه در سا  

ديدگاهي ديگر داشته، بـر ايـن باورنـد  مسلميو  خنيفر،(، ولي 1338نگارانة امروزي انجام داد )شيماهارا، كارهاي قوم

در معنـاي مصـطلح امـروزي آن را بـه كـار گرفـت و در سـر « نگـاريقوم»واهة  2723در سـا   گئورگ نيبـوركه 

تر و ،( ولـي آنچـه روشـن2069هاي درس خويش به تـدريس و آمـوزش آن پرداخـت. )خنيفـر و مسـلمي، كالس
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لثير نگـاري معاصـر و امـروزي را تحـت تـتر است، شـايد ايـن امـر باشـد كـه انديشـمندان گونـاگون قومپذيرفتني

نگارانه و عميق وي در ميان بوميان اقيانوسـيه و دريـاي آرام بـرگ دانسته، بر اين باورند كه كارهاي قوم مالينووسري

شود كه كارهاي بعدي خويش را در قرن بيستم و بيست و يرـم بـه ها محسوب ميگونه پژوهشزريني در تاريخ اين

 (.  1330؛ پل و مريسون، 1338شدت متلثر از خويش كرد )اترينسون و همرسلي، 

اشاره دارند كـه ايـن روش پژوهشـي تحـت « نگاريقوم»شناسي ( دربارة ريشه1338) همرسليو  اترينسون

و « ســاختارگرايي»، «فمينيســم»، «هرمنوتيــك»، «پديدارشناســي»تــلثير مراتــب عمــدة زمــان خــويش يعنــي 

 26قـرار گرفـت و در قـرن « مدرنيسـمپسـت »و حتـي « ماركسيسـم»، «پراگماتيسم فلسفي»، «گراييسازنده»

نگـاري شناسي مطرح در مغرب زمين گسترش يافت. آنها اشـاره دارنـد كـه در ايـن زمـان، قومميالدي در انسان

روي، به عنـوان شناس از آن استفاده شد و ازاينشناسي داشت و توسط پژوهشگران انسانارتباط نزديري با انسان

آمد. آنها اشاره دارند كـه در ادامـه، شناسي به شمار ميبود كه، خود هستة انسان اي مطرحشناسياي بر قومترمله

شناسي مستقل شده و مسير مستقل خويش را در پـي گرفـت و در طـو  قـرن شناسي و انساننگاري از قومقوم

وي ميـان هاي فراواني بود. ولـي آنهـا همچنـين اشـاره دارنـد كـه ارتبـاط قـها و دگرگونيبيستم، شاهد نوآوري

نگـاري شـرل گرفـت كـه بـه اي از قومشناسي همچنان پا برجا بود و در قرن بيسـتم، گونـهنگاري و انسانقوم

معرو  شد كه به صورت ويژه در جوامع غربـي مطـرح بـود و اثـرات شهرنشـيني و « شناسانهنگاري انسانقوم»

هاي دوم نگاري در دهـهنويسند كه قومميكرد. آنها تر بررسي ميصنعتي شدن را بر روستاها و شهرهاي كوچك

قرار گرفـت و رويرـردي خـاص در ايـن حـوزه شـرل « شيراگو»و سوم قرن بيستم، تحت تلثير شگر  مرتب 

پرداخـت و در نهايـت، ايـن فراينـدِ تر و متمايز اجتمـاعي و فرهنگـي ميهاي كوچكگرفت كه به بررسي پديده

نگـاري گيري قومها و شـرلنگاري به ديگر حوزهمنجر به گسترش قومهاي پاياني قرن بيستم، دگرگوني در دهه

هـاي شناسي، جغرافياي انساني و ديگر حوزههايي همچون رواننگاري به حوزهاي شد كه گسترش قومرشتهميان

هـاي گونـاگون نگاري حاكم گرديد. مـروري بـر پژوهشاي بر قومرشتهانساني را در پي داشت و رويرردي ميان

نگاري، بيانگر آن است كه اين روش پژوهشي در طو  تاريخ مـورد اسـتفادة زيـادي قـرار گرفتـه و در ربارة قومد

از آن استفاده شـده و  ابن بطوطه، بيهقي، ناصر خسرو، هرودوتتاريخ گذشته و دور، توسط انديشمنداني همچون 

(. 87، ص 2063فته اسـت )تبريـزي، هاي بزرگي توسط اين انديشمندان در خصوص جوامع صورت گرنگاريقوم

( همچنين اين روش در يري دو قـرن گذشـته 1323/ حاج باقري و همراران 2069به نقل از: )خنيفر و مسلمي، 

، به نقـل از 2668) برر(، 1338) مالينووسري(، 2676) فرنانگاران بزرگي همچون در آثار ماندگاري كه توسط قوم

 تفاده قرار گرفته و فرايند شروفايي خويش را به خوبي پيموده است. ( پديد آمده، مورد اس2079منادي، 
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 نگاريهاي پژوهش قومبايسته

هـاي فراوانـي شـده و هـا و تحو هايي كه از تاريخ پژوهش علمي گذشـته، دچـار دگرگونينگاري در طو  قرنقوم

نگـاري كننـد كـه قوم( اشـاره مي1338) همرسـليو  اترينسـونچهرة آن تغييرات فراواني را شاهد بوده است؛ مثالً، 

پـذير نيسـت. در روي، ارائة شرلي يگانه و تصويري دقيق از آن امرانهاي فراواني بوده است و ازاينشاهد دگرگوني

گرداني بود كـه در سـفرهاي طـوالني خـويش، بـه روزهاي آغازين، اين روش پژوهش بيشتر حاصل پژوهش جهان

تـدريج، ايـن روش نگاشتند. ولـي بهنگارانه ميهاي خويش را با روش قومد و يافتهشدنديدار ملل گوناگون موفق مي

هـا تر شد و داراي چارچوب مشخص و منظمي گرديد تا به شرل كنوني و امروزي درآمد. فارغ از اين دگرگونيعلمي

تمايزي است كه همچنـان هاي مها و ويژگينگاري پديد آمده، اين روش پژوهش داراي بايستهو تغييراتي كه در قوم

نگاري يك اثر وابسته بـه داشـتن ها باز هم ثابت مانده و در واقع، قومدر طو  تاريخ باقي مانده و در گرداب دگرگوني

 هاست. اين بايسته

 «نجـا بـودنآدر »، نگاري انجام اين پژوهش در ميان موضوعات مرتبط و در واقعهاي اصلي قوميري از بايسته

،(. آنچـه 1337موقعيت از ديدگاه خود افراد محلي آن بیردازد )گيون، تا بتواند به شرح يك فرهنل يا پژوهشگر است 

ترين كنـد، يرـي از اصـليتعبيـر مي« در آنجا بـودن»( فيلسو  مشهور آلماني از آن به Heidegger( )2669)هايدگر

خواهد اطالعاتي دقيق، نـاب، نگارانه است. اين بايسته اشاره دارد كه اگر پژوهشگر ميهاي انجام پژوهش قومويژگي

ي پنهـان زنـدگي و رفتـار و افرـار هاخالص، دست نخورده، دست او ، بجا و مرتبط به دست آورد و به عمـق اليـه

اي كـه بـا آنهـا برقـرار هاي خويش پي ببرد، بايد به ميان آنها رفته، در جريان ارتباط نزديك و سينه بـه سـينهسوهه

 كند، به پژوهش خويش بیردازد. مي

داشـتن نگارانـه نويسند: ايـن امـر مبتنـي بـر چشـم تيـزبين و قوممي« در آنجا بودن»در تشريح  مريسونو  پل

كوشانه وي ايـن كـار را ترميـل ديدگي وي در اين كار است كه تحليل دقيق و سختپژوهشگر و زيركي و آموزش

تواند اطالعاتي دست او  و بجا دربـارة موضـوع فـراهم آورد. كرده و در صورتي كه وي بتواند واقعاً در آنجا باشد، مي

ا رويرردهاي آزمايشگاهي و تجربي انجـام پـژوهش دارد كـه آنها همچنين اشاره دارند كه اين اصل تضادي آشرار ب

تلكيد دارند پژوهشگر محيطي آزمايشگاهي و مصنوعي آماده سازد و با حـذ  تمـام عوامـل مـؤثر و دخالـت كننـده، 

تغييرات مدنظر خويش را ايجاد كند و موضوعات خويش را در اين محيط مصنوعي و آزمايشگاهي بـه صـورت گـام 

كاري نگاري، دسـت(. در قوم1338ند تا دگرگوني آنها در طو  زمان را كشف نمايد )پل و مرسيون، به گام بررسي ك

شـود كـه پژوهشـگر بـدون دخالـت و رسان مطلوب نيست و پافشـاري ميو دخالت پژوهشگر در موضوعات اطالع

ه منجر بـه انحـرا  موضـوعات منحر  كردن امور، شاهد فرايند آنها و چگونگي سير آنها باشد و از ايجاد تغييراتي ك
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نگـاران بـزرگ و سـرآمدان ايـن روش قـرار اي است كه مـدنظر قومشوند، دوري كند. اين نرتهاز مسير خويش مي

برنـد، اشـاره دارد نگاري قرن بيستم نام ميترين چهرة قوم، كه از او به عنوان شاخصمالينووسري ،داشته است؛ مثالً

ها را در پژوهش خويش را در ميان آنها آغاز كرد، به دنبا  آن بـود كـه رونـد پديـده كه وقتي به ميان بوميان رفت و

حالت طبيعي آنها شاهد باشد و از ايجاد دگرگوني در آنها دوري كند تا بتواند اطالعاتي دست نخورده و دقيـق از آنهـا 

بان محلي بوميـان را بيـاموزد تـا در به دست آورد. براي اين منظور، او در اثر خويش اشاره دارد كه حتي تالش كرد ز

ها را در  كنـد و طو  چند سالي كه در ميان آنها بود، بتواند انديشيدن به زبـان بوميـان قبيلـه در خصـوص پديـده

 (.  1338تر از زندگي آنها براي خويش فراهم آورد )مالينوسري، تصويري دقيق

آن است كـه پژوهشـگر بايـد مـدت زمـاني را در ميـان نگاري هاي اصلي و انرارناپذير قوميري ديگر از بايسته

موضوعات خويش حضور داشته باشد و زمينة ارتباطي نزديك و حـاكي از اعتمـاد را بـا آنهـا فـراهم كنـد، تـا بتوانـد 

اطالعات مفيدي را از زبان آنها به دست آورد. به عبارت ديگر، وجود وي در ميان آنها و بودن و زيسـتن بـا آنهاسـت 

دهد. در چنـين آورد و اطالعات خوبي در اختيار وي قرار ميها به پژوهشگر را فراهم ميرساناعتماد اطالع كه زمينة

 ها را بشرافد و بررسي كند؛ مثالً فرنـاهاي پنهان زندگي آنها نفوذ كرده، اين اليهتواند به اليهشرايطي، پژوهشگر مي

اي عراقي شدم تا مدت زمـاني نسـبتاً طـوالني را در ميـان آنهـا بيلهگويد: زماني كه وارد قبدين امر اشاره داشته، مي

توان بهتـرين سیري كنم، از همان روز نخست سرونت خويش در ميان بوميان قبيله، در اين فرر بودم كه چگونه مي

م ايـن كـار، اطالعات ممرن از زندگي افراد اين قبيله را به دست آورد؟ سر انجام، به اين نتيجه رسيدم كه براي انجـا

تواننـد بايد اعتماد بوميان قبيله را جلب كنم و اطالعات را از خود آنها به دست آورم؛ زيرا اين خود افراد هستند كه مي

روي، اي، اطالعات ناب را در دسترس قـرار دهنـد. ازايـنزبان گوياي قبيلة خويش باشند و بهتر از هر كتاب و نظريه

ود و براي همرنل شدن با افـراد قبيلـه و بـه دسـت آوردن اعتمـاد آنهـا، تصـميم شرو ميوي با چالش بزرگي روبه

گيرد كه در طو  اقامت خويش در ميان بوميان اين قبيله، كامالً با آنهـا همرنـل شـود؛ همچـون يرـي از آنهـا مي

بیوشـد، بـا  زندگي كند، خورا  و غذاي آنها را بخورد، لباس محلي آنها را ـ هر چنـد بـرايش دشـوار بـوده اسـت ـ

هاي ريز و درشت افراد قبيلـه را بـه جـاي آورد تـا هاي آنها نفوذ كند و تمام سنتها رفت و آمد كرده، به خانهمحلي

گونـه هاي زندگي آنها را كشف كند. بر چنين اساسي است كـه وي اشـاره دارد در خـال  اينترين اليهبتواند پنهاني

ا در زندگي بوميان اين قبيله كشف كنـد كـه تـا پـيش از آن، بـه هـيچ روي هايي ررفتارها؛ بود كه موفق شد پديده

 (.  2676كشف نشده و از ديد پژوهشگران پنهان مانده بود )فرنا، 

و وابسـته ديـدن ابعـاد گونـاگون محيطـي اسـت كـه كـار « نگـريهم»نگاري با هاي قوميري ديگر از بايسته

ها و امـوري كـه در محـيط پـژوهش دان اشاره دارد كه بسياري از پديدهگيرد. اين اصل بنگارانه در آن انجام ميقوم
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شوند، ارتباطي در هم پيچيده و هماهنل با هم دارند و بر همـديگر مؤثرنـد و تحـت كـنش و مشاهده و بررسي مي

معنـاي رو، جدا كردن آنها و بررسي تك تك آنهـا مفيـد نيسـت و آنهـا را از گيرند، و از اينواكنش همديگر قرار مي

هـاي نظـام فرـري پسـت مـدرن و ترين چهره(، به عنوان يري از شناخته شده1338) دريداكند. شان دور مياصلي

شرني، به اين در هم تنيدگي و در هم پيچ خوردگي اشاره دارد و بر اين بـاور اسـت كـه بسـياري از گذار ساختبنيان

اي و درهم تنيده بـا هـم دارنـد و مـرز ميـان آنهـا پـذيرفتني اموري كه پيرامون پژوهشگر قرار دارند، ارتباطي شبره

گويد: مرز ميان بيرون و درون پذيرفتني نيست، و بيرون و درون در هم تنيـده و بـه نيست. وي در عبارتي آشرار، مي

در همـين  (.1337هم پيچ خورده هستند و بايد آنها را كنار هم در نظر بگيريم تا به روابط ميان آنها پي ببريم )لوسي،

گويد: مفـاهيم مطـرح در علـوم اشاره دارد و مي« هاپاشيدگي رنل»( هم به مبحثي تحت عنوان 2678) اولمرزمينه، 

اي اسـت انساني دچار چنين وضعي هستند و مرز ميان آنها مانند مرز ميان نقاط رنگي و نقاط غير رنگـي در صـفحه

رز ميان آنها دشوار بوده و مرز ميان نقاط رنگي و غير رنگـي در رو ترسيم مكه رنل روي آن پاشيده شده است. ازاين

نگـاري در تـرين چهـرة قوم(، به عنوان مطرح1338) مالينووسري(. بر اين اساس، 2678هم تنيده شده است )اولمر، 

 نگـاري خـوب، بـه هـم وابسـته ديـدن وها و معيارهـاي انجـام قومترين مال گويد: يري از اصليقرن بيستم، مي

شـود كـه نگارانـه تلقـي ميافزايي ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مانند آن است، و كاري واقعـاً قومهم

هاي افراد و نخبگان محلـي و بـومي، و تفسـيرهاي صـورت گرفتـه در بتواند ميان مشاهدة مستقيم پژوهشگر، گفته

وير كلي ببيند، تا بتوان به شناختي بهتر از جامعـة تحـت ها ارتباط برقرار كرده، آنها را همچون يك تصخصوص يافته

 بررسي دست پيدا كرد. 

 روستاي آكامیاال در كشور اوگاندا «اميد» ةي مدرسنگارقوم

بندي كلي در ايـن حـوزه توان دو تقسيمگويد كه مينگاري ميدر اشاره به مشاركت ميداني پژوهشگر در قوم منادي

گر مشاركت كننده. وي در توضيح اين دو مفهوم، اشاره دارد كـه در و ديگري مشاهدهگر كامل، داشت: يري مشاهده

ها را شود و فاصلة خود با امـور و پديـدهپردازد، ولي درگير آنها نمياولي، پژوهشگر به مشاهدة دقيق و عميق امور مي

ها و امـوري كـه در يـق پديـدهكند. در نوع دوم، پژوهشگر ضمن مشاهدة دقيـق و عمدر نظر گرفته، آن را حفظ مي

تر و كنـد اطالعـاتي عميـقگذرد، خود هم بخشي از امور شده و بـا مشـاركت در آن تـالش ميمحيط پژوهش مي

 (.2079هاي پنهان بيشتري را كشف كند. )منادي، هاي وي افزايش يابد و اليهتر به دست آورد تا اعتبار يافتههر 

كننده اسـتفاده گر مشـاركتهشگران، آنها از نوع دوم، يعني مشاهدهنگاري صورت گرفته توسط پژودر قوم

اند و تا جايي كه ممرن بوده، به موضوعات خويش نزديك شده، با آنها نشسـت و برخاسـت داشـته، بـه كرده
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هاي اطرا  آن همچون روستايي كه مدرسه ها و محل كار آنها رفت و آمد داشته، محيط مدرسه و محيطخانه

تـر بـه تر و هر اند تا بتوانند اطالعـاتي عميـقر داشته و همچين روستاهاي اطرا  را مشاهده كردهدر آن قرا

هـم آن را  فرنـاو  مالينووسرياي همچون نگاران برجستهاي است كه توسط قومدست آورند. اين همان شيوه

هاي درس از آن ( و در سر كالس1338) وودزاند و در زمينة آموزشي هم توسط افرادي همچون به كار گرفته

 استفاده شده است. 

هايي كه از ايران و پيش از سفر به آفريقـا آغـاز كـرده بـود، بـا زحمـات ها و تماسپژوهشگر با تالش

هاي الزم را براي حضور در اين مدرسه انجام دهـد. اي را انتخاب كرده، هماهنگيفراوان موفق شد مدرسه

مدرسه، از چندين روستا، قبل از روستاي اصـلي محـل اقامـت خـود، يعنـي روسـتاي او پيش از رسيدن به 

نگارانة خويش را آغاز نمود و روزهايي را در ميان بوميان روستاهاي اطرا  سـیري پژوهش قوم« آكامیاال»

كرده تا زندگي جاري در روستاهاي اطرا  را قبل از رسيدن به روستاي اصـلي محـل تـدريس و پـژوهش 

تر انجام شـود، بـه جـاي نقـل و انتقـا  بـا شناسد. او براي اينره اين كار به صورتي بهتر و واقعيخويش ب

جايي وسايل شخصي، به استفاده از وسايل نقلية عمومي روي آورد، تا همانند بوميان رفتار كند و نوع جابـه

اصـلي، مـدتي در منـاز  و زندگي روزمرة آنها را در  نمايد. در طو  مسير و پيش از رسيدن به روسـتاي 

ها، ادارات پلـيس، ها را سـیري نمـود و بـا بازديـد از كليسـاها، مـدارس، خانـهمردم محلي، روزها و شـب

هاي شلوغ عمومي و همچنين محل بازي كودكان، شناختي نسـبتاً جـامع در خصـوص ها و مرانفروشگاه

متري منتهي به روستاي اصلي را با پاي كيلو 28زندگي روزمرة اين بوميان كسب كرد. افزون بر اين، مسير 

كيلـومتر  28پياده طي كرده تا شاهد زندگي جاري و ساري مـردم بـه بهتـرين شـرل ممرـن باشـد. ايـن 

هاي صـورت هاي حاصل از مشاهدات پژوهشگر مصاحبههاي بسياري نصيب او كرد. يافتهاطالعات و داده

دانش آموزاني كه مشاهده شدند بيـانگر ارتبـاط نزديـك  گرفته با بوميان و افراد محلي، نخبگان، معلمان و

اي است كه در ادامه مشاهده گرديد. اين امر همان نرتة پيشين مبني زندگي اين مناطق با روستا و مدرسه

 دهد. بر وابستگي و درهم تنيدگي جامعة پژوهش با جوامع نزديك را نشان مي

 «اميد»روستاي آكامیاال و مدرسة 

، به محض رسيدن به ايـن «اميد»با هماهنگي صورت گرفته توسط پژوهشگر و مديران و گردانندگان مدرسة 

هاي گوناگون اين مدرسـه، روستا، از محل اقامت برخوردار شدم و زمينة حضور در مدرسه و تدريس در كالس

م گرديـد. ايـن مدرسـه داراي آموزان فراهارتباط نزديك با معلمان و دست اندركاران مديريت مدرسه، و دانش
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هاي مدرسه را بر عهده داشـته حاميان مالي خارجي از كشور كانادا بود و دولت اوگاندا نقش نظارتي بر فعاليت

و سهمي در تلمين بودجة مدرسه نداشت. معلمان اين مدرسه از بوميان همين روسـتا و همچنـين روسـتاهاي 

آمـوزان فـراهم بـود. يك و همچنـين گـرم و دوسـتانة آنهـا بـا دانشرو، زمينة ارتباط نزداطرا  بودند و ازاين

آمـوزان بـا هاي صورت گرفته هم بيانگر اين ارتباط نزديك و درهم تنيدة معلمان و دانشمشاهدات و مصاحبه

هم است. معلمان هرچند از درآمد بااليي برخـوردار نبودنـد، ولـي كـار خـويش در ايـن مدرسـه و كمـك بـه 

هاي آموزشي ايـن مدرسـه شمردند و به صورت مؤثر در فعاليتآموزان را فرصتي غنيمت مي آموزي دانشعلم

كردند. معلمان زير نظر يك معلم ارشد فعاليت داشتند و معلم ارشد، وظيفة نظارت بر كار معلمـان و شركت مي

ه بـراي وي حل و فصل مشرالت آنها را بر عهده داشت. معلم ارشد، كه به سبب مسن بـودن و احترامـي كـ

شدند، به اين جايگاه رسيده بـود، وظيفـة ايجـاد همـاهنگي ميـان پژوهشـگر و همچنـين معلمـان و قايل مي

آمـوزان توسـط وي آموزان را بر عهده داشت. ايجاد ارتباط ميان پژوهشگر و معلمـان و همچنـين دانشدانش

پر رنل و مـؤثرتر پژوهشـگر در سـر گرفت. همو بود كه با زحمات فراوان، زمينة الزم براي حضور صورت مي

، معلـم ارشـد و «اميـد»آورد. در روزهاي آغازين حضور پژوهشـگر در مدرسـة هاي درس را فراهم ميكالس

هاي خويش، حوزة عاليق پژوهشـي و ديگر معلمان از پژوهشگر خواستند از كشور خود، زمينة كاري و فعاليت

رائه دهد تا زمينة همراري بهتري فراهم شود. همين امر زمينـة موضوعاتي از اين قبيل، اطالعاتي به معلمان ا

 هاي درس فراهم آورد. مناسبي براي ادامة حضور پژوهشگر در مدرسه و حضور وي در سر كالس

، كه از روستاي آكامیاال و همچنين برخي روستاهاي اطـرا  در ايـن مدرسـه «اميد»آموزان مدرسة دانش

دادنـد. ميـانگين اي ابتـدايي را شـرل ميتـا پايـة ششـم بودنـد و مدرسـه حضور داشتند، از پـيش دبسـتاني

ها بيشتر و يا كمتر از اين ميزان هـم وجـود نفر بوده، ولي برخي كالس 18آموزان در هر كالس، حدود دانش

 داشت. تمام دانش آموزان لباس فرم و هماهنل بر تن داشتند و داراي زمينة خانوادگي نسبتاً مشـابهي بودنـد؛

اً ساكن همين روستا و يا روستاهاي اطرا  بودند كه از نظر فرهنگي و اجتماعي، مشابه يرديگر بودند بزيرا غال

آموزان داراي دين مسيحيت بودند و تنها چنـد دادند. افزون بر اين، تمام دانشو بوميان يك قبيله را شرل مي

ن آنها حضور داشتند. همين گرايش ديني يرسان شمار از ديگر اديان، همچون اسالم در مياآموز انگشتدانش

شـد، هـا انجـام ميهاي ديني، كه توسط آنها و در خوابگاهدر رفتار وكردار آنها هم قابل مشاهده بوده و مراسم

گرفـت. در ايـن هـاي مسـيحيت صـورت مينوعي مناجات شبانة پـيش از خـواب بـود كـه بـر اسـاس آموزه

آموزان دختر گرفت، دانشها صورت ميكه در اتاقي در كنار يري از خوابگاههاي شبانة پيش از خواب، مناجات

پرداختند. و پسر خوابگاهي حضور داشتند و به صورتي هماهنل و زيبا و با آهنگي خاص به مناجات و دعا مي
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بـود و  هاي مشاهده شده در برخي ديگر از روستاها، همراه با موسـيقيآموزان مانند مناجاتمناجات اين دانش

ها يرـي شد. بخش پاياني اين مناجاتناپذير از دعا و مناجات آنها محسوب ميموسيقي به عنوان ركني جدايي

شـد آموزان در مناجات آشرار ميشد؛ زيرا همراري ميان معلم و دانشمحسوب مي هاي آنترين بخشاز زيبا

ترين بخش مناجات شـبانه اسـت، را، كه مهمشد تا بخش پاياني و يري از معلمان به دانش آموزان اضافه مي

اي از كالسـي كـه مناجـات در آن اموزان هر يك به گوشهبا هم انجام دهند. به محض ورود معلم، او و دانش

اي كامـل از كردند و به گونـهشد، رفته و رو به ديوار و يا تخته شروع به مناجات با خداي خويش ميانجام مي

آموزان دختر و پسر به سمت شدند. پس از اين مناجات مفصل، هر يك از دانشيمحيط پيرامون خويش رها م

 شدند. بردند و براي روز تحصيلي بعدي آماده ميهاي خويش رفته، شب خود را به پايان ميخوابگاه

شـدند و تـا هنگـام هاي درس خويش حاضـر ميآموزان اين مدرسه در او  صبح، در سر كالسدانش

آمـوزان شدند. در هنگام ظهر، هر يك از دانشاهار و استراحت بود، به تحصيل مشغو  ميظهر، كه نوبت ن

پيوست تا خورا  خـويش را، كـه توسـط آشـیز با در دست داشتن ظر  غذاي خويش، به صف طويلي مي

مدرسه آماده شده بود، دريافت كند. پژوهشگر، كه هنگام صر  ناهار در ميان دانش آموزان حضور داشت و 

تر سازد، هنگام صر  آموزان نزديككرد از اين فرصت هم استفاده كرده، خود را به دنياي دانشالش ميت

شوند كه اين هاي گوناگوني تقسيم ميآموزان، دريافت كه در اين زمان، دانش آموزان به گروهناهار با دانش

ريزي خودي و بدون برنامـهود بهها، نه يك برنامة از پيش طراحي شده، بلره بر اساس طرحي خبنديگروه

آموزان دختر هـم در كنـار هـم آموزان پسر در كنار هم و دانشگرفت؛ بدين بيان كه دانششده صورت مي

هاي هـاي خـويش را بـر اسـاس جنسـيتخودي، گروهشدند و به صورتي خود بهمشغو  خوردن ناهار مي

آمـوزان هـم مشـاهده فراغـت و بـازي دانش دادند. اين مسئله در زمان اوقـاتهمسان خويش تشريل مي

هـاي خـود را از ميـان افـراد بازيشد و پژوهشگر دريافت كه دانش آموزان بدون برنامـة پيشـيني، هممي

 كنند.كنند و دختران با دختران، و پسران با پسران بازي ميجنس خويش انتخاب ميهم

هـايي داشـتند كـه زد و خـورد ن گـرايش بـه بازيآموزان اين بود كه دخترانرتة ديگر در خصوص بازي دانش

شد؛ همچون تـاب بـازي و يـا وسـط بـازي كـه اي همراري در آن ديده ميكمتري در آن قابل مشاهده بود و گونه

اي شـدند كـه تـا انـدازههايي ميآموزان پسر هم وارد بازينيازمند همراري تمامي دختران بود. از سوي ديگر، دانش

 آمد؛ مانند بازي فوتبا . آنها اجتناب ناپذير بود و زد و خوردهاي فيزيري ميان آنها پيش مي برخورد فيزيري در

آموزان بيانگر آن است كه آنها به آساني با پژوهشگر ارتباط نگاري صورت گرفته در ميان اين دانشقوم

كردنـد. برخـورد مي دادند و بـا رويـي بـاز بـا ويبرقرار كرده، اطالعات خويش را در دسترس وي قرار مي
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آموزان به اين فرد، كه از نظر رنل پوست و ظـاهر بـا آنهـا متفـاوت بـود، همچـون فـردي بيرونـي دانش

روي، پژوهشگر قادر بر اين بود كردند و ازاينها را فراهم مينگريستند و زمينة مشاركت وي در فعاليتنمي

كردند، اقـدام بـه رسان محلي اقدام ميه و اطالعآموزان، كه در اينجا به عنوان خبركه با كمك خود دانش

انـد ( هم به آن توجه كرده و اشـاره نموده1338) مريسونو  پلاي است كه كسب اطالعات كند. اين نرته

نگاري، استفاده از خود افراد محلـي بـراي كسـب هاي مفيد كسب و ارائة اطالعات در قومكه يري از گونه

سـازي سينه و همچنين پااليش اطالعـات بـه وسـيلة آنهـا در جهـت پا اطالعات دست او  و سينه به 

هـم از آن اسـتفاده « اميـد»نگاري مدرسة هاي نامرتبط و مخدوش است؛ امري كه در قوماطالعات و داده

آمـوزان شد و اطالعات كسب شده توسط پژوهشگر در جريان بحث بـا خبرگـان محلـي، معلمـان و دانش

 نا مرتبط، پااليش و حذ  شد و يا اصالح گرديد.  پااليش گرديد و اطالعات

 گيرينتيجه

طلبـد هاست، ميپيچيدگي موضوعات فرهنگي، اجتماعي و به صورت كلي، موضوعاتي كه مربوط به انسان

هاي فيزيري و تجربي بررسي و واكاوي شـوند. ايـن هايي مخصوص به خود و متفاوت از پديدهكه با روش

هايي انرار ناپـذير هاي جهان اطرا  ما همه يك سنخ نبوده و داراي تفاوتپديده نرته بدان ناظر است كه

هايي مناسب براي پـژوهش ها توجه كرد و روشبا هم هستند كه در هنگام بررسي و تبيين آنها، بايد بدان

قرابت  هايي است كه با موضوعات انسانييري از روش« نگاريقوم»روي، پيرامون آنها به كار گرفت. بدين

ور شدن در موضوع پژوهش و ارتباط نزديري كه با مخاطب برقرار و نزديري فراواني دارد و به سبب غوطه

نمايد، با موضوعات حـوزة انسـاني نزديرـي بيشـتري دارد و هاي پنهان آن نفوذ ميكند و به عمق اليهمي

همچـون آمـوزش و پـرورش و  -هاي چند بُعدي، پيچيده، در هم تنيـده و چنـد اليـه براي بررسي پديده

نگاري نگاشـته كارايي زيادي دارد. آثار بزرگي كه در يري دو قرن اخير بر اساس قوم-فرهنل زيرساز آن 

در بررسـي « نگـاريقوم»هـايي همچـون دهد و بر ضرورت به كارگيري روششده همين امر را نشان مي

هايي بوده كه پژوهشگر با استفاده از روش ضرورتهايي پيچيده تاكيد دارد. بر اساس چنين مفاهيم و پديده

هاي پنهان به بررسي نزديك و عميق يري از مدارس ابتدايي در كشور اوگاندا پرداخته و اليه« نگاريقوم»

نگارانـة هاي قومزندگي اجتماعي، ديني، فرهنگي، آموزشي و جنسي را در آن بررسـي كـرده اسـت. يافتـه

تـر در روسـتاها و شـهرهاي هـاي كالنفرهنل حاكم بر مدرسه با فرهنل پژوهش ارتباط و نزديري قوي

اندركاران آموزشي آن حاكم است، دهد و بيانگر آن است كه جوي كه بر مدرسه و دستاطرا  را نشان مي
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مـثالً ـ  -اي كـه با جو مناطق اطرا  وابسته بوده و تحت كنش و واكـنش بـا آنهـا قـرار دارد؛ بـه گونـه

دمان بومي روستاهاي اطرا  و شيوة خاص مناجات آنها همراه بـا اجـراي آهنـل محلـي بـر داري مردين

اي كـه در ايـن مدرسـه و پـيش از هاي شبانهداري اعضاي اين مدرسه هم اثر گذاشته است و مناجاتدين

 گيرد و با آن مرتبطگيرد، همراه با نواختن آهنل محلي، مشابه مناطق اطرا  صورت ميخواب صورت مي

هـايي در دهندة ضرورت انجام چنين پژوهشنگاري صورت گرفته در اين مدرسة اوگاندايي نشاناست. قوم

هاي پنهان زندگي اجتماعي، فرهنگي، دينـي، و آموزشـي كشور ايران است تا به وسيلة آن، بتوانيم به اليه

وزشـي مـدارس دريـابيم و در هـاي درس و فراينـد آمبرده، اثر آنها را بـر كالسآموزان پيمعلمان و دانش

ها وارد شدن هايي براي مشرالت آموزشي و غير آموزشي بیردازيم، تا از آسيبصورت لزوم، به ارائة راه حل

 به فرايند آموزشي جاري در مدارس جلوگيري كنيم. 
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