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اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش
چکیده
پس از دههها توجه به روشهای اثباتگرایانه به عنوان رویکردی کمی در پژوهشهای حوزه علوم
انسانی ،بار دیگر روشهای کیفی مورد توجه قرار گرفته است .از روشهای کیفی پژوهشی جدید که در
شاخههای مردم شناسی ،علوم ارتباطات و انسان شناسی مورد توجه قرار گرفته است ،راهبرد روش
شناختی «خودمردم نگاری» یا اتواتنوگرافی است .اتواتنوگرافی علیرغم ریشه عمیقی که در مطالعات
مردم شناسی و روش شناختی دارد ،شاید کمی بیش از یک دهه است که با کاربرد گسترده تر از سوی
محققان مورد استفاده قرار میگیرد .اتواتنوگرافی ظرفیتهای متعددی برای تحلیل جامعه ،فرهنگ،
انسان و تجربههای زیستی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد و شرایطی را مهیا میکند تا محقق بتواند
به بازاندیشی محیط و موضوع مورد مطالعه خود بپردازد و بستری را فراهم میکند تا پژوهشگر بتواند
به تولید دانش در زیست بوم مورد مطالعه بپردازد .در این رویکرد پژوهشی ،تجارب محقق از جمله منابع
اطالعاتی مهم در فرایند تحقیق است و کمک میکند تا به فهم عمیقتری از محیط اجتماعی و فرهنگی
برسد و حتی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی را با بهرهگیری از نوعی خودآگاهی انتقادی در قالب
تجربههای شخصی به حوزه عمومی گسترش دهد .روش اتواتنوگرافی با مولفهی بازخوداندیشی و
بازخودنگری را میتوان با قرائتی اصیل از مبانی نظری اسالمی بازتعریف و ارتقا داد .به عبارتی در این
نوشتار به دنبال معرفی روش کیفی اتواتنوگرافی هستیم .در این پژوهش نشان خواهیم داد که آن دسته
از تجارب شخصی که قابلیت اشتراکگذاری با سایر افراد جامعه را دارد ،با روش اتواتنوگرافی به خوبی
توصیف ،تببیین و تحلیل خواهد شد.
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 .1مقدمه
تجربیات انسانی یکی از مهمترین ابعاد زندگی بشر است .انسان بر پایه تجارب و انباشت آنها
توانمندی توسعه و تغییرات رو به ترقی و پیشرفت را برای خود فراهم نموده است .به عبارتی
انسان موجودی است که توان ساماندهی و بکارگیری تجربیات خود را دارد.
حقیقت ،ترکیبی از واقعیاتی است که از تجربههای انسان ،و ذهنیات و شرح حالهای او
همانگونه که هست ،به دست میآید؛ بنابراین ،در انجام پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی باید به
دنبال روشهایی باشیم که تجربه انسانی ،محور آن باشد .از جمله روشهای پژوهشی برای نیل
به این هدف ،روش پژوهشی خودمردمنگاری یا به زبان التین «اتواتنوگرافی» 1است (فاضلی،
 .)431 :1392هرجا انسان بتواند تجربهای را شکل دهد ،میتوان از اتواتنوگرافی برای مطالعهی
آن کمک گرفت.
در واقع ،قلمرو کاربرد اتواتنوگرافی تنها با یک عامل ،محدود و تعریف میشود ،آن هم قلمرو
تجربههای پژوهشگر است .اهمیت اتواتنوگرافی در مجموعهای از قابلیتها ،ابعاد و ارزشهای
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متنوعی است که این روش برای بازنمایی و تحلیل جامعه ،فرهنگ ،انسان و تجربههای او دارد
(همان.)432 :
شاید بتوان مهمترین کارکرد راهبرد روش شناختی اتواتنوگرافی را عمومی سازی دانش
انسانی و اجتماعی و اشتراک گذاری نتایج حاصل از تجارب شخصی با طیفی از مخاطبان دانست.
پیش شرط چنین کارکردی البته قرار گرفتن این تجارب در بافت کلی جامعه ،فرهنگ و تاریخ
است تا از این مسیر بتوان به آن معنا بخشید ،توصیفش کرد ،تبیین نمود و برای آن تحلیل و
تفسیر بیان کرد.
این روش به لحاظ بهرهگیری از تجربیات میدانی پژوهشگر در بستر زیست بوم اجتماعی نقش
مهمی در شناخت اجتماع و فرهنگ و بررسی زوایای پیدا و پنهان آن و همچمین نقاط ضعف و
قوتها و آسیبها دارد و با در گذاردن این تجربه در اختیار سبب میشوند شناخت ناشی از خودمردم
نگاری در بین طیفی از مخاطبان تعمیم یابد .چنین شرایطی زمینه را برای تغییر در رویکردها،
بازتعریف اهداف ارزشها و هنجارها و اصالح رفتارهای فردی و اجنتماعی فراهم میکند.

1. Autoethnography.
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بنابراین و چنانکه گفته شد در این پژوهش برآنیم تا با تشریح روش اتواتنوگرافی کاربست
آن در ثبت ،تحلیل ،نظم بخشی و سامان دهی و صورت بندی تجارب را به منظور تأمین هدف
پژوهش تشریح کنیم.

 .2تعریف اتواتنوگرافی
اتواتنوگرافی 1روایتگری است که تحلیل و تفسیر فرهنگی برآمده از تجربیات شخصی
پژوهشگر در بستر اجتماع و فرهنگ را با جزئیات روایت ترکیب میکند ،و از رویکرد پژوهش
علوم اجتماعی و مردمشناسان تبعیت میکند .در نهایت نیز انتظار این است که داستانهای
اتواتنوگرافان ،در زمینههایی اجتماعی  -فرهنگی وسیعتری مورد تأمل و تحلیل و تفسیر قرار
گیرند .به عبارتی اتواتنوگرافی رویکردی از پژوهش و نگارش است که در پی توصیف و فرایند و
تحلیل نظاممند ( ،)graphyتجربهی شخصی ( ،)autoبه منظور فهم تجربهی فرهنگی ()ethno
است .این تعریف برآمده از مدل مفهومی سه بعدی الیس و بوچنر ،برای تشریح پیچیدگی و
گوناگونی اتواتنوگرافی است .از نظر آنها «اتواتنوگرافی بسته به تأکید بر فرایند پژوهش
( ،)graphyفرهنگ ( )ethnoو خود ( ،»)autoچند گونه است )704 :2000 ، Carolyn( ،که به
آن پرداخته خواهد شد .با در نظر داشتن این موازنهی سهگانه ،به نظر چانگ ،اتواتنوگرافی باید
در روششناسی ،مردمنگارانه ،از منظر تفسیر ،فرهنگی ،و از حیث محتوا ،خودنوشتنامه باشد
(چانگ.)98 :2008 ،2
این سه بعد ،اتواتنوگرافی را مشابه یا متفاوت از انواع دیگر مردمنگاریها میسازد؛
اتواتنوگرافان ،همچون مردمنگاران ،فرایند پژوهش مردمنگاری مشابهی را با جمعآوری نظاممند
دادهها ،زمینههای میدانی ،تحلیل و تفسیر دادهها و تولید گزارشهای پژوهشی که اتواتنوگرافی
نیز نامیده میشود ،دنبال میکنند .در این معنا ،اصطالح «اتواتنوگرافی» مانند مردمنگاری به
فرایند و محصول اشاره میکند .همچنین ،اتواتنوگرافان مانند مردمنگاران ،تالش میکنند از راه
تحلیل و تفسیر ،به فهم فرهنگ نائل شوند؛ به عبارت دیگر ،اتواتنوگرافی تنها در پی تمرکز بر
خود نیست؛ بلکه در جستجوی فهم دیگران (فرهنگ و جامعه) از طریق خود است .بدینسان
«خود» دریچهای است که از راه آن به فهم فرهنگ اجتماعی دست پیدا میکنیم .اتواتنوگرافان
از تجارب شخصی خود به منزلهی دادههای اولیه استفاده میکنند و روایتها و ادراکات
1. Autoethnographie.
2. Chang.
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اتوبیوگرافیک 1را ارج مینهند .این ادراکات ،بر خالف مردمنگاریهای متعارف ،آگاهانه با فرایند
پژوهش و محصول آن درمیآمیزند .به نظر مانسی« 2اتواتنوگرافی نه تنها روایتهای شخصی را
بیاعتبار نمیداند ،بلکه به استقبال آن میرود» (حیدری.)31 – 32 :1392 ،
اتواتنوگرافی روشی همراه با ابهامات اولیه برای مخاطب است .اتواتنوگرافی پاسخی به ندای
درون و دغدغههای نویسنده و محقق است .در واقع در یک پژوهش به روش اتواتنوگرافی صحنهای
مانند نمایش یک تئاتر برپا میشود و داستانی روایت میگردد؛ ارتباط پیچیدهای بین زندگی،
تحول ،تغییر ذهنیت و توسعه دانش کنشگر برقرار و به نمایش گذاشته میشود .در اتواتنوگرافی
از هر نوع دستهبندی مرسوم در روشهای دیگر در ظاهر امتناع میشود .باور بر این است که
کلمات و بیان روایت مهم است و نوشتههای نویسنده با این هدف سامان میگیرد و آفریده میشود
که دنیای او و مخاطبانش را در حد توان تغییر دهد(گابریل دبه .)13 :2015 ،3در واقع نویسنده
با روایت تجارب و تحوالت خود ،خواننده را به تحول و تغییر در مسیر ارتقای خود و حوزه خاص
کار و فعالیتش دعوت میکند.
به تعبیری دیگر آن را میتوان اینگونه نیز تعریف کرد :اتواتنوگرافی روایتی است از «خود»
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که در آن ارتباط با دیگران در موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته میشود.
اتواتنوگرافی هم یک روش است و در عین حال متن و نوشتهای است که از کاربردهای متفاوت
میان رشتهای نشات میگیرد (دانهی.)66 – 67 :1997 ،4
به اعتقاد یکی از محققین این حوزه این روش ،با ابعاد انعکاسی (بازخوردی) ،متعهدانه و
دغدغهمند ،تحلیل گرایانه و رویکرد تفسیری در خصوص مسائل جامعه شناختی و متنهای عام
(نص ،تصویر ،فیلم ،نئاتر ،موسیقی و )...مورد عالقه خوانندگان ،به محقق این احساس را میدهد،
که راه جدیدی را برای پژوهش یافته است؛ در عین حال کشف عالقه روز افزون محقق به
 autoethnographieدر تحقیق و آموزش به او کمک میکند تا سکوت را بشکند و جرات کند
زندگی خود را روایت کند ( .)15 :2015 ،G.Dubéاتواتنوگرافی وسیلهای مهیج برای بیان "خود"
و ابزاری کارآمد و موفق برای رسیدن به شناخت از خود یا معرفت النفس است .به عبارتی دیگر،
اتواتنوگرافی راهی برای شناخت عمیقتر از خویشتن فردی و اجتماعی است که موجب اعتماد به
 .1اتوبیوگرافی تجربیات زندگی خود نویسنده است.
2. Muncey.
3. G.Dubé.
4. Danahay.
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نفس و بروز خالقیت فردی و خلق متنهای خالقانه میشود (فاضلی .)432 – 436 :اتواتنوگرافی
به دلیل ماهیت بازاندیشانهای که دارد این فرصت را به پژوهشگر میدهد تا به نوعی «خودآگاهی
انتقادی» نسبت به خود ،جامعه ،دانش و جایگاه خود با جامعه برسد .چنین بازاندیشی و فهمی
برای پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی در جوامع در حال توسعه ضرورت دارد (همان.)432 :
موضوع مهمی که درباره زمینههای تعمیمپذیری این روش مطرح است اینکه برخالف انتظار،
بسیاری یافتههای پژوهش اتواتنوگرافی مانند بسیاری از روشهای کیفی مدعی تعمیمپذیری
نیستند .این روش مدعی این است که یک مورد تجربه خاص را میتواند به خوبی فهم و تفسیر
کند .ریچاردسون از محققان این حوزه مینویسد «من در گفتن روایت خود ،یافتههایم را حقیقت
علمی یا تعمیم پذیر نمیدانم بلکه آنها ،برساخت خالقانه تجربه زیسته من هستند»(
ریچاردسون« )516 – 529 :2000 ،1هدف من از نوشتن ،بازنمایی واقعیتی عینی نیست .من
مینویسم تا نظر منحصر به فرد خویش درباره واقعیت برساخته خود را بیان کنم» (همان).
اما محقق در یک حوزه خاص با روش اتواتنوگرافی میتواند به جهت تعمیمپذیری ،با التفات
به اینکه فرهنگ ،ماهیتی بیناالذهانی با قابلیت انتقال و آموزش و تعلیم از سوی گروهی و نسلی
به گروه و نسل دیگر دارد ،با انجام مصاحبه با افراد دخیل در موضوع و دارای تجارب مشترک،
مانند گروه همکاران سعی در ایجاد فضای مشترک بین االذهانی برای فراگیری و توسعه مفاهیم
مستخرج باشد.
اتواتنوگرافی کمک میکند تا بتوانیم به نحو بهتری با بستر اجتماعی و منابع فرهنگی و
سرزمین و زادگاه زیستی و فرهنگی خود ارتباط برقرار کنیم .همچنین میتواند مشکل جدی
«بیگانگی فرهنگی» که روشنفکران و تحصیلکردگان دانشگاهی در کشورهای حاشیه یا جنوب
معموال با آن روبرو میشوند ،کم کند یا حتی از میان ببرد .چرا که یکی از اهداف اصلی اتواتنوگرافی
تامل و بازاندیشی در تجربههای زیسته پژوهشگر است .بنابراین الجرم باید به طور مستمر و
منظم به «زیست جهان اجتماعی» که در آن زندگی کرده است ،توجه عمیق ،دقیق و همهجانبه
داشته باشد .این توجه به زیست جهان خود مانع از آن میشود که پژوهشگر از فاصلهی دور به
فرهنگ و جامعه خود نگاه کند .در واقع اتواتنوگرافی تالشی روشمند برای پیوند زدن پژوهش-

1. Richardson.
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گران علوم اجتماعی با تاریخ ،فرهنگ و جامعهی مورد مطالعه به قویترین شکل ممکن است
(فاضلی.)437 :1392،
اتواتنوگرافی مستلزم آگاهی و تسلط به مفاهیم و نظریههایی است که چشم ما را مسلح و
مسلط به دیدن امور و گزینش پدیدهها و تجربههای ما میکند .از این منظر اتواتنوگرافی با
رماننویسی یا روایتپردازی ادبی تفاوت آشکار دارد .همانطور که ولکات مینویسد« :مردمنگاران
فقط چیزی را که میبینند توصیف نمیکنند ،بلکه چیزهایی را میبینند که میدانند چگونه
توصیف میکنند» (همان.)453 ،
اتواتنوگرافی برای فعاالن و کنشگران حوزه فرهنگ مانند ابزاری است برای انباشت تجارب و
تقریب اذهان در حوزه اجرا؛ همانگونه که در حرفههای دیگر مانند پزشکی ،معلمی ،وکالت
راههایی برای جمعآوری دانش و به اشتراک گذاشتن آن وجود دارد .برای مثال در پزشکی ،افراد
به مطالعه موردی میپردازند و در کمیسیونهای پزشکی آن را به اشتراک گذاشته و براساس
روشهای مقبول و معمول در این حوزه ،روند تجربهی حاصله ثبت و منتشر میگردد .وکال نیز با
مطالعه موارد حقوقی و تفسیر آنها ،موارد حقوقی خود را در قالب رویهها و سیر امور حقوقی حل
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میکنند .اما در کنشگری فرهنگی و مصادیق آن به ویژه در جوامع در حال توسعه ،نظام حرفهای
علمی برگرفته از مطالعات اتواتنوگرافیک تاسیس نشده است؛ این رویکرد برای بازسازی روندهای
فرهنگی و اجتماعی این جوامع کارکرد مطلوبی دارد.

 .2بررسی ادبیات اتواتنوگرافی
کارل هیدر 1مردمشناس اولین کسی بود که از اصطالح «اتواتنوگرافی» استفاده کرد .او زمانی که
مردم دنی را مطالعه میکرد ،در مقالهاش با عنوان «مردم چه میکنند؟ اتواتنوگرافی دنی» 2از این
اصطالح استفاده کرد(.حیدری )23 – 27 :مدت زمان زیادی نگذشت که دیوید هایانو از این واژه برای
اشاره به مطالعات فرهنگی استفاده کرد که در آن پژوهشگر فردی کامال خودی با مزیت بومی بودن
بود و در نتیجه آشنایی بسیار نزدیکی با گروه مطالعهشونده داشت( .)100 :2008 , Changسالها طول
کشید تا واژه خاص اتواتنوگرافی ریشه دواند و در طول دو دهه گذشته با شیوههای متنوعی توصیف
شد .از جمله کتابهای معتبر و مستند در این باره کتاب اتواتنوگرافی دی ریدداناهای است .در این

1. Karl Heider.
2. What Do People Do? Dani Auto-Ethnography.
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کتاب اتواتنوگرافی به عنوان شکلی از خودنوشتنامه تعریف شده که خود را در بستری اجتماعی جای
میدهد .اتواتنوگرافی هم روش است و هم متن ،مانند مردمنگاری.
اتواتنوگرافی را مردمشناسی که مردمنگاری «بومی» یا «محلی» انجام میدهد و نیز فردی
غیر مردمشناس (قومنگار) میتواند صورت دهد .همچنین اتواتنوگرافی میتواند به وسیله فردی
اتوبیوگراف انجام شود که داستان زندگی خود را بر بستر اجتماعی رخداد ،جای میدهد
( .)9 : Danahayون منن 1تعاریف متعددی از مردمنگاری را در کتاب «داستانهایی از

زمینه»2

ارائه میکند از قبیل داستانهای «واقعگرا»« ،اعترافی» و «احساساتی» .اما بعد در کتاب
«بازنمایی در مردمنگاری» 3به طور خاص به «خود» یا «اتو» در اتنوگرافیها ،به عنوان مقوله
متمایز مردمنگاری اشاره میکند.
در مباحث اتواتنوگرافی مفاهیمی همچون «خود»« ،خود ارزیابی»« ،خود بازنگری»« ،خود
بازاند یشی» و امثال آن بسیار پررنگ است ،قریب به این معانی و کاربرد معنایی در اتواتنوگرافی
را ،میتوان در معارف اسالمی در مباحثی همچون «محاسبة النفس»« ،حسابرسی روزانه اعمال»،
«محاسبة ،مراقبة و مشارطة» مشاهده نمود .بحث "خود ارزیابی" در اتواتنوگرافی به این معنا
است که ،کنشگر تالش میکند در روایتی خالی از سانسور که معموال تحقق پیدا نمیکند،
تجاربش را در تعامالت شخصی در حوزهای خاص روایت کند .سپس از گذر این روایت ،عمیقا
تعامل خود با وقایع را فهم و تحلیل کند ،و به نوعی خود ارزیابی و خود بازاندیشی به هدف ثبت
و تحلیل تجارب در بکارگیری در حوزهای دانشی دست یابد .خودبازنگری در اتواتنوگرافی در
مقایسه با آنچه در معارف اسالمی توصیه میشود به هدف ارتقای معنوی کنشگر صورت نمیگیرد؛
بلکه محقق به دنبال عمق بخشیدن به فهم و تفسیر خود از تجارب است؛ اما در محاسبة النفس
اسالمی مسلمان مومن در بازخوانی تجارب و زندگی گذشتهی خود به دنبال خودارزیابی در مسیر
اصالح نفس است و لزوما آنچه در زندگی اش رخ داده را برای کسی روایت نمیکند .همچنین
مباحثی که حول مفاهیم "خود" و "نفس" در فلسفه ،تفسیر و اخالق اسالمی مطرح میشود ،با
قرائتهای مدرن و پست مدرن به لحاظ موطن و جهت گیری متفاوت است .براین اساس شایسته
است بحث مختصری از معنا و مفهوم خود در نگاه نویسندگان غربی ارائه گردد.

1. Van Maanen.
2. Tales of the Field.
3. Representation in Ethnography.
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در مطالعات صورت گرفته در زمینهی مفهوم "خود" محققان تالشهایی انجام دادهاند و
اوریک گافمن 1یکی از چهرههای برجسته در این حوزه است .در نظریهی گافمن در مورد «خود»
با رویکرد نمایشی گافمنی ،استعاره تکنیکی برای تشریح چگونگی جایابی چهره ایده آل به جای
چهره واقعی فرد وجود دارد (هوگان .)30 :2010 ،2نظریه مذکور دارای سه مؤلفه محیط (صحنه)،
خود و حضار (مخاطب) ،است و پیامد آن اجرایی میباشد (برای مطالعه بیشتر ن.ک :اروینگ
گافمن  .)1395 ،که فرد را با کسب تجربه به شخصی منحصر به فرد تبدیل میکند(اسمیت،3
 .)68 :2006ویژگی اساسی این رویکرد خاصه در حوزه فعالیتهای فرهنگی و از مصادیق بارز آن
یعنی تبلیغ دینی در فضای واقعی ،تعامل جسمانی و بیانی رو در رو از کنشگر در صحنه با
مخاطب خاص است؛ مخاطبان و حضاری که در محضر بودن آنها ،عامل هویتبخشی به کنش و
تعیین نوع آن میشود ( .)73 : Bullinghamچرا که رفتار کنشگر براساس هدف تأییدپذیری و
جلب توجه مخاطب و تأثیرگذاری تنظیم میگردد و همین موضوع دیگری را در تشخص افراد و
نوع اجرای آنها به عنوان مهمترین مؤلفه جایابی میکند (گافمن.)115 :
محققی به نام فی در عبارتی دیگر ،با قیاسی از ویتگنشتاین بیان میدارد ،چشمی که به جهان
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مینگرد نمیتواند خودش را ببیند مگر آنکه در استخر آبی خود را بنگرد ،بنابراین او غیر از خود به
دیگری نیاز دارد .در رویکرد گافمن که از اندیشمندان مکتب کنش متقابل نمادین به حساب میآید،
خود ،ذاتی و درونی نیست و حاصل ضرب در زمانی و همزمانی و عرضی و طولی بودن تجارب فردی
است که با انباشته شدن تکه تجارب منتج از بروز خودهای متنوع براساس اجراهای متفاوت برای
میدان و مخاطبان مختلف ،تصوری از آن حاصل میشود ( سنتکلر)113 :1395 ،؛ بنابراین ،خود
در رویکرد مذکور ،تثبیتشده نمیباشد و در لحظه و مکان در حال شدن است.
بازیگری و نمایش گری در دیدگاه گافمنی نتیجه عملیاتی شدن من فاعلی و من مفعولی
است که در صحنه اجرا ،بروز پیدا میکنند .بازیگر در بین خودها در موقعیتهای متفاوت دست
به انتخاب میزند ،و نمایش گری به بهترین اجرا براساس اقتضائات زمانی و مکانی برای مخاطب
بازمیگردد .هدف غایی این دو بعد ،شکلده ی به تصویر و ذهنیت پایا و مثبت در ذهن مخاطب
است و هماهنگی بین آنها با عنوان کار خود 4تعریف میشود و پیامد آن مدیریت احساس و عقیده
1. Gaphman.
2. Hogan.
3. Smith.
4. Self-work.
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بیان می گردد .در اینجا با توجه به هدف مذکور ،برخی با تمرکز بر مؤلفه سودمحوری و ادبیات
گافمنی در تشریح اجرا ،جامعهشناسی او را متأثر از نگاه ماکیاولی میدانند که در آن فرد از
دیگران به عنوان ابزارهای رسیدن به منافع خود استفاده میکند ،اجرا در فهم مذکور ،فریب
دیگری به حساب میآید .این نگاه با خوانش ذات و طینت بد از انسان ،آن را موجودی فرصتطلب
عنوان ،و اجرای او را در میدان برای منظور مذکور جایابی میکند .بدیهی است این نگاه با
آموزههای اسالمی که تالش میکند انسان را بر اساس صداقت و دوری از نفاق تربیت کند بسیار
فاصله دارد.
گافمن بر این باور است که کنشگر در مقابل خود مورد انتظار تالش میکند خودی فراتر از
آرایش اجتماعی ایجاد نماید تا بتواند به خو ِد مانا و تعادلبخش او کمک نماید .نقطه کلیدی مؤثر
بر این نظریه را میتوان در مفهوم فاصله نقش جستجو کرد .اصطالح مذکور به شیوههای جدایی
مؤثر بین فرد و نقش با حفظ پشتیبانی و راهنمایی «خود» از آنها داللت میکند
( .)71 :2006 ،Smithهنگامی که موضوع تصویرسازی مانا در ذهن مخاطب ایجاد میشود ،بین
کنشها در اجرا تمایز ایجاد میشود .دو میدان و محیط در ادبیات گافمنی به عنوان پشت صحنه و
جلوی صحنه در راستای تفاوت بیانشده ،صورتبندی میشوند .جلوی صحنه محل درگیری مجری
با مخاطب و هدف آن ایجاد ذهنیت مطلوب نسبت به کنشگر است .در جلوی صحنه باید از کارهای
پشت صحنه ،محل کنش بدون لحاظ مخاطب خاص ،جلوگیری کرد (گافمن.)116 :1395 ،
طرح سهگانه نظریه گافمن در مورد خود ،حضار و محیط را اینچنین میتوان توضیح داد:
الف) محیط :در نظریه گافمن محیط فضایی برای «بازنمایی و نمایش خود» و «زندگیهای
روزمره» است.
ب) مخاطب (حضار) :یکی از ارکان مهم نظریهی گافمن ،مخاطب و خصلت خاص بودن آن
است .بدین معنا که هر اجرا براساس گونهای از حضار تنظیم میشود و برای هر نوع از آنها متفاوت
میباشد.
ج) خود :با فراهم شدن ویژگیهای خاصش در نظریه گافمن شناخته و تعریف میگردد .خود
در هر محیط و فضایی میتواند ویژگیهای خاصی داشته باشد ،مثال در فضای مجازی رویکردهای
متفاوتی در حوزهی شکلگیری خود و اجرا ایجاد شده است .خود در فضای واقعی تبلیغ و آموزش
دینی برای یک کنشگر فرهنگی حاضر در میدان واقعی ،آشکار (در مقابل گمنام بودن) ،بدنمند
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(در مقابل نامرئی بودن) و یگانه (در قالب و محتوا) است .انسانها با نقشهای خود در فضای
واقعی نمیتوانند از منش و قیافه جدا شوند ،و وجوه مختلف کنشگر و خودهای او در تعامالتش
موثر است.
رید داناهای با طرح اصطالح اتواتنوگرافی ،نه تنها یادآور عالیق درازمدت مردمشناسان به
مفهوم خود است ،بلکه نسل جدیدی از مردمشناسان را از قید و بند محدودیتهای اعمالشده
آزاد ساخت تا بتوانند داستانهای شخصیشان را محور بررسیهایشان قرار دهند (.)113 : Chang
با وجود عالیق درازمدت مردمشناسی به مفهوم خود ،خودتأملی تنها دربرگیرندهی تعدادی
از مردمشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی نیست .سالزمن یکی از منتقدین تأمل 1است .او به
این بحث میپردازد که تفکرِ دائمِ پستمدرنیسم دربارهی خودتأملی و ذهنیت قومنگار ،مانع
پیشرفت مردمشناسی است .نقد او نشان دهندهی جنگ بین دو مرتبهی عین و ذهن در علوم
اجتماعی است .مرتبهی عینیت رویکرد علمی و نظاممند به جمعآوری دادهها و تحلیل و تفسیر
آنها دارد که اعتبار آن با انجام پژوهشهای بیشتر از سوی پژوهشگران دیگر افزایش مییابد؛ از
سوی دیگر مرتبهی ذهنیت به پژوهشگران اجازه میدهد تا تفاسیر ذهنی و شخصی خود را به
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فرایند پژوهش وارد کنند (همان.)155 ،
برخی محققین اتواتنوگرافی در این حوزه اختالفات نظری دارند ،براین اساس یک شمارهی
ویژه از مجلهی «قوم-نگاری معاصر» 2به اتواتنوگرافی اختصاص یافت و به تشریح این شکاف
پرداخت .آندرسون در مقالهای با عنوان «اتواتنوگرافی تحلیلی» 3در کمپ عینیتگرایان جای
میگیرد .اتواتنوگرافیای که او مدافع آن است باید شرایط زیر را دارا باشد:
 .1اتوتنوگراف عضو کامل جامعهی اجتماعی تحت بررسی است؛
 .2در تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به خود ،تأمل میکند؛
 .3فعاالنه و به طور عینی در متن حضور دارد؛
 .4از افراد آگاه و خبرهی دیگر در موقعیتهای مشابه برای جمعآوری دادهها استفاده میکند؛
 .5به تجزیه و تحلیل نظری متعهد است ( اندرسون.)307 :2006 ،4
1. Reflexivity.
2. Journal of Contemporary Ethnography.
3. Analytic autoethnography.
4. Anderson.
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در این حوزه نظریات دیگری نیز وجود دارد مانند نظریهی بازاندیشی گیدنزی که با تمرکز
بر خودبازتابی و خودآگاهی ،از آن به عنوان ابزاری ،جهت توانمند کردن سوژه برای شکست و
تخریب خود و بازسازی آن با ترکیب جدید براساس چینش متفاوت و یا امتزاج با عناصر ارائهشده
در فضای عمل عنوان میکنند( پاپاچریسی. )67 – 68 :2012 ،1
پژوهشگر ملتزم به مبانی اسالمی میتواند ،براساس مبانی دینی و اصول اخالقی اسالم با
بازتعریف مبانی نظری این روش ،از این روش برای ارتقای سطح اعتقادی و اخالقی خود در کنار
عمق بخشیدن به تحقیقات خود بهره ببرد .به عبارت دیگر در معارف اسالمی این ظرفیت وجود
دارد که بتوان مبانی روش اتواتنوگرافی از منظر اسالمی بازسازی نمود و آن را از دو حیث اخالقی
و علمی ارتقا بخشید.

 .3اتواتنوگرافی به عنوان رویکردی کیفی
اتواتنوگرافی در زمره رویکردهای کیفی جای داده شده است .یک رویکرد پژوهشی کیفی
دربردارنده رویکردی طبیعتگرا و تفسیری به جهان است .پژوهشگران کیفی به مطالعه پدیدهها
در شرایط طبیعیشان میپردازند .هدف بررسی در شرایط طبیعی ،تفسیر پدیده بر حسب معنایی
است که افراد در شرایط طبیعی از تجاربشان میسازند (لینکولن دنی .)479 :1994 ،2در این مطالعه
نیز پژوهشگر به عنوان کنشگر فرهنگی  -مذهبی در جستجوی معناهای نهفته در تجربیات
خویش است .که منجر به شکلگیری هویت خود به عنوان یک کنشگر فرهنگی  -مذهبی و مبلغ
دینی شده است .اتخاذ روکرسولیکردی کیفی فرصتی است تا پژوهشکر به عنوان یک کنشگر با
تجربه از درون خود جستجو کند و به درک عمیقتری از «خود» و تغییراتی که در عمل در زیست
بوم مورد مطالعه اش رخ داده است ،دست یابد .بعضی ویژگیهای رویکرد کیفی عبارتند از:
 .1دادهها در شکل واژهها جمعآوری میشوند.
 .2پیآمد (نتیجه) بیشتر یک فرآیند است تا یک فرآورده.
 .3تاکید بر چگونگی ساخت معناست که افراد از زندگیها و تجارب خود میسازند.
 .4زبان پژوهش بیانی( 3رسا و پر معنی) است (کرسول.)16 – 17 :2003 ،4
1. Papacharissi.
2. Lincoln Denzin.
3. Expressive.
4. Creswell.
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هدف پژوهش کیفی فهم بهتر رفتار و تجربه انسانی است .این مطالعه کیفی نیز از
اتواتنوگرافی ،شکلی رو به رشد از پژوهش و نوشتن درباره خود استفاده میکند (:2004 ، Ellis
 .)93اتواتنوگرافی نوشتن درباره شخص و ارتباط او با فرهنگ است .از نظر ریچاردسون 1نوشتن
یک رو ش پژوهش است ،وی معتقد است :نوشتن راهی برای کشف خود محقق و موضوع محقق
است ،نوشتن را به مثابه یک روش در نظر میگیریم ،در هر حال ما زبان «در استفاده» را تجربه
میکنیم ،چطور ما جهان زیسته را از طریق واژهپردازی به وجود میآوریم و چگونه آن را دوباره
به عبارت و زبان درمیآوریم .به عبارت بهتر انسانها جهان را در قالب روایت مىفهمند و آن را و
خود را در قالب روایتها بیان مىکنند(.)529 – 516 :1995 ، Richardson
نوشتههای روایی شخصی یا اتواتنوگرافیک از قراردادهای سنتی و منطقی  -تحلیلی موجود
در نوشتههای آکادمیک تبعیت نمیکند .الیس و بوچنر (الیس -2بوچنر )733 – 768 :3داستان-
های شخصی را روایتهای برانگیزاننده میدانند .معموال نویسنده یک روایت برانگیزاننده به اول
شخص مینویسد ،خود را موضوع پژوهش میسازد و بدینسان جدایی و انفصال قراردادی
پژوهشگر و سوژهها را نقض میکند(همان )  ،داستان اغلب بر یک مورد تنها تاکید میکند و
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اینچنین دغدغههای پژوهش سنتی یعنی تعمیمپذیری از میان موارد را به تعمیمپذیری درون
یک مورد تغییر میدهد (همان).
سبک داستانگویی ،وابسته به رمان یا بیوگرافی است و بدین صورت حد و مرزهایی که به
طور طبیعی علوم اجتماعی را از ادبیات جدا میکند را در هم میشکند .قابلیت خواندن و
دسترسیپذیری متن ،خواننده را در مقام شرکتکننده همکار در گفتگو قرار میدهد و نظر مرسوم
خواننده به منزله دریافتکننده منفعل دانش را رد میکند .آشکارسازی جزئیات پنهان زندگی
خصوصی ،تجربه عاطفی را نمایان میکند و بدینگونه الگوی مدعی عقالیی بودن نمایش اجتماعی
را به چالش میکشد؛ متن روایی گرایش به خالصهسازی و توضیح دادن را نمیپذیرد .بر فرایند
سفر تأکید میکند تا مقصد ،و بدینصورت گمان باطل علمی کنترل و سلطه را کم ارزش
میپندارد .داستانهای برانگیزاننده ذهنیت را به کار گرفته و پاسخ عاطفی را موجب میشود.
گرایش آنها بر استفاده شدن است تا تحلیل شدن؛ بر نقل شدن و بازگو شدن تا تئوریزه شدن و

1. Richardson.
2. Ellis.
3. Bochner.
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آرام گرفتن؛ بر پیشنهاد درسهایی برای گفتگوی بیشتر تا نتیجهگیریهای غیر قابل بحث؛ و بر
جانشین کردن و همنشینی جزئیات ژرف و کامل به جای تنهایی حقایق انتزاعی (همان).
متن پژوهش داستانی عاری از اصطالحات خاص علمی و نظریههای انتزاعی است ...
نویسندگان داستانها را بر تحلیل ترجیح میدهند ،قرائتهای بدیل و تفاسیر چندگانه را مجاز
میشمارند .از خوانندگان خود میخواهند تا حقیقت داستانهایشان را احساس کنند،
مشارکتکنندگانی همراه شوند و در ابعاد اخالقی ،عاطفی ،زیباییشناختی و عقالنی خط سیر
داستان درگیر شوند (همان).
داستانگویی به مثابه روشی برای دعوت از خوانندگان است تا خود را جای ما بگذارند .محور
گفتگوهای ما گزینشهای اخالقی است .فایده این داستانها ،ظرفیت آنها در ارائه گفتگوها از
نقطه نظر خوانندگان است که از دیدگاه زندگیهای خود به داستان مینگرند .روایت ،ظرفیت
خود را باال و پایین میبرد تا خوانندگان را به وسعتبخشی به افقهای خود تحریک کند.
خوانندگان میتوانند آگاهانه بر تجربیات خود تأمل کنند و با تفکر ،وارد دنیای تجربیاتی متفاوت
از تجربیات خودشان شوند و فعاالنه در گفتگوی مربوط به داللتهای اخالقی و اجتماعی دیدگاهها
و نقطه نظرات متفاوتی که با آن مواجه شدهاند ،شرکت کنند (همان).
پرتیراژترین کتابهای ژورنالیسم اول شخص گواهی بر تمایل مردم به خواندن داستانهای
شخصی است .نه تنها مردم میخواهند بینشها و ادرکات گزارشگران را بشنوند ،بلکه خوانندگان
میخواهند ببینند که [چگونه] مردم عادی شخصیتهای اصلی نمایشهای زندگی واقعی هستند.
در گذشته نوشتههای شخصی و اتوبیوگرافیکال حوزه انحصاری کسانی بود که خود را نویسندگان
حرفهای ،تاریخدان ،پژوهشگر یا افراد مشهور میدانستند ،اما اکنون به نقطه زمانی رسیدهایم که
«مردم عادی» بیشتر از هر دوره تاریخی دیگر به نوشتن پرداختهاند.
الیس معتقد است محققی که از اتواتنوگرافی استفاده میکند برای اینکه کارش اعتبار داشته
باشد و داستان خوبی را ارائه دهد ،نمیتواند تنها به نگارش متنی داستانوار با تکیه صرف بر
ادبیات جذاب اکتفا کند بلکه باید علیرغم متنی خوب و قابل قبول به لحاظ تجارب زیسته هم
سطحی قانعکننده و قابل پذیرش داشته باشد .نگارنده اتواتنوگرافیک صرفا به دنبال افشای خود
و تجاربش نیست .بلکه مهم این است که او زندگی و تجاربی را در معرض دیگران قرار دهد که
دیگران به صورت معمول نمی توانند آن را تجربه کنند و به عبارت دیگر تجارب خاص و کمتر
تکرار شده را ارائه دهد (.)1 – 5 :1998 ، Ellis
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 .4گونهشناسی نگارشهای اتواتنوگرافیک
محققان مختلف تالش کردهاند تا نوشتههای اتواتنوگرافی را طبقهبندی کنند .چانگ این
چهار دسته را پیشنهاد میکند :الف) توصیفی – واقعگرایانه ،ب) احساسی  -عاطفی ،ج) تحلیلی
 تفسیری ،د) تخیلی – خالقانه(.)109 : Changالف) متنهای توصیفی – واقعگرایانه به طور دقیق تا جایی که ممکن است و بدون ارزیابی
یا قضاوت ،مکانها ،حوادث ،تجارب ،افراد و اماکن و محیطها را توصیف میکند .نوشتههایی از
اینگونه اتوآتنوگرافی شامل توضیحات بسیار دقیق است که خوانندگان را قادر میسازد تا به
جهان نویسنده وارد شوند .محققان را تشویق میکنند تا به داستانهایشان جزئیات بیشتری از
جنس توصیف اضافه کنند.
یک اتواتنوگراف نمیتواند خودش را از داستانش جدا تصور کند تا تصویری وفادارانه و بدون
ارزیابی تصور کند ،اما باید زمینهها و رفتارها را تا حد ممکن به صورت واقعی و عینی توصیف
کند .توضیحا ت واضح ،دقیق و بدون ارزیابی به ویژه در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل و تفسیر،
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فوائد خود را نشان خواهند داد.
ب) احساسی – عاطفی ،در اینگونه از متنهای اتواتنوگرافی محقق آزاد است که آشفتهترین
احساسات خود را آزادانه در درون متن ابراز کند و جنبههایی از زندگیاش را که برای او مهم
بوده است و ذهن او را مشغول کرده است را بیان کند (به عنوان مثال تحقیقات چاتم
کارپنتر 2010در مورد بیاشتهایی) .دلیل اینکه محققانی به این نوع نوشتن ترغیب میشوند این
است که این متنها امکانی را فراهم میکنند تا نویسنده بتواند با احساسات خوانندگان ارتباط
برقرار کرده و سپس از آنها دعوت کند تا در تحقیق او مشارکت داشته باشند .برخی از محققان
بر این باورند که نویسندگان اینگونه از اتوانتوگرافی بیشتر با نقل داستان زندگی خود در پی
اهداف روانشناختی و رهایی از فشارهای شخصی هستند.
ج) تحلیلی – تفسیری ،ایدهی اصلی اتواتنوگرافی به طور خاص با اینگونه مرتبط است ،زیرا
هدف آن شناسایی عناصر اصلی روایت و برقراری رابطهی معنیدار بین انبوهی از دادههای پراکنده
است .گونههای تحلیلی – تفسیری ،دادهها را در یک زمینه گستردهتر قرار میدهند و با ایجاد
ارتباط بین تحوالت شخصی و زمینههای فرهنگی به دنبال کشف معانی جدید و تفسیر و
تحلیلهای خودبازنگرانه در مسیر توسعه هستند .نمونهای از نوشتار تحلیلی  -تفسیری را میتوان
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در خاطرات الزار ( )1996یافت ،که وی در آن تجربیات خود را در رابطه با پرورش فرزندان سیاه
(بینژادی) به عنوان مادر سفید (یهودی) نقل میکند ،و مفاهیم مسئله نژادی را در زندگی
شخصیاش تجزیه و تحلیل میکند و روابط نژادی را در زمینههای اجتماعی گستردهتر تفسیر
میکند.
د) تخیلی – خالقانه ،این نوع نگارش ،دورترین نوع نوشتههای اتواتنوگرافی نسبت به متون
متعارف دانشگاهی است؛ در عین حال برای چانگ به عنوان محققی برجسته در مطالعات خود
مردمنگارانه ،جسورانهترین نوع نگارشها گونه تخیلی – خالقانه است .نوشتههای این نوع میتواند
در شعر ،داستان و نمایشنامهها ظهور پیدا کند .مهمترین انتقادات به اینگونه از نوشتهها این
است که از فضای علمی به دور و فاقد جنبههای تحلیلی و تفسیری است(.)37 :2015 ، G.Dubé
الیس و بوچنر و دنزین مدافع دخالت عواطف و اتواتنوگرافی ذهنی هستند .گرچه برخی
پژوهشگران در موضع بین این دو قرار میگیرند ،جنگ بین عینیت و ذهنیت همچنان ادامه
دارد و گفتمان اتواتنوگرافی را شکل میدهد (حیدری.)33 : 1392،

 .5تولید دادهها در تحقیقات اتواتنوگرافیک
تولید دادههای این پژوهش به انبوهی از اطالعات مختلف که منشا و ماهیتهای متفاوتی
دارد مرتبط میشود .در حقیقت دادههای استفاده شده در تحقیقات اتواتنوگرافی از سه منبع
زمانی اصلی نشات میگیرد :اولین منبع رشتهای از خاطرات شخصی و تجارب زیسته محقق است
که از گذشته برمیخیزد؛ منبع دومی از زمان حال و تحوالت جاری در زندگی شخصی محقق
نشات میگیرد ،و منشاء منبع سوم به نوعی بیرون از دایره زندگی شخصی محقق است ،دادههای
منبع سوم میتواند تجارب دیگران و تاثیر تجارب دیگران بر روند زیسته محقق باشد .در بخش
اطالعاتی که مربوط به گذشته است ،محقق پایگاهی از اطالعات و دادههای اتواتنوگرافی را ایجاد
میکند که شامل روزنگارها ،خاطرات ،مستندسازی و ویرایش خاطرات ،فیلمهای مستند ،صوت،
نقاشی ،نقشه ،آثار هنری یا تصاویری مانند عکسها ،کارت پستالهای مناسبتی و  ...باشد .محقق
باید داده های اولیه را با دقت و براساس نظمی منطقی در قالبی قابل استفاده ،چه در فیشهای
الکترونیکی یا در قالب فیشهای کاغذی سامان دهد.
پس از آن ،با استفاده از تکنیک مرتبسازی و لیست کردن براساس تمهای متنوع ،دادههای
جمعآوری شده را براساس اولویت دستهبندی میکند .ساماندهی دادهها و تحوالت گذشته نه
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تنها به جمعآوری دادهها کمک میکند ،بلکه از ابتدا فرایند نگارش اتواتنوگرافی ،ابعاد ،مؤلفههای
اصلی و کلیدی برای ارزیابی و سازماندهی دادهها را نیز تسهیل میکند (.)63 : 2015 ، G.Dubé
چانگ به عنوان یکی از محققان برجسته حوزه اتواتنوگرافی با طرح مفهوم «تجسم خویشتن»
بیان خاطرات شخصی به صورت بصری و از طریق نمودارها ،نقشههای اکتشافی ،جداول و تصاویر
را مورد توجه قرار داده است ،و معتقد است تصاویر بصری ساده ،نقشهها و تصاویر مرتبط به
خاطرهها و تجارب زیسته به محقق و مخاطب کمک میکند تا به فهمی مشترک و ساده دست
یابند (.)117 : Chang
منبع دوم دادههای یک تحقیق اتواتنوگرافی از زمان حال حاضر محقق نشات میگیرد .این
نوع از دادهها از طریق مشاهده روندهای حال حاضر و خودبازنگری برآمده از مطالعهی گذشته و
لحاظ حال حاضر ایجاد میشود .تامل ،دقت و مشاهدهی تغییرات درونی محقق در مقایسه گذشته
و حال حاضر و خودبازنگریهای مکرر در فرایند تحقیق و نگارش اتواتنوگرافی بیانگر دیدگاه
فعلی پژوهشگر و نحوه تغییر و تحول خویشتن او است .این موضوع را میتوان به وضوح در
تحقیقات چانگ که از آن به «خویشتننگاری سیستماتیک» 1یاد میکند ،مشاهده نمود.
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به عقیده چانگ« ،خودارزیابی» یا «خویشتننگری سیستماتیک» یک تکنیک تولید دادههای
بسیار مفید در تحقیقات کیفی است؛ زیرا امکان دسترسی به تجربههای پنهان ،غریزی و شخصی
مانند فرایندهای شناختی ،احساسات ،انگیزهها ،اقدامات پنهان ،اقدامات فراموش شده و فعالیت-
های اجتماعی محدود شده از طرف اجتماع را ایجاد میکند؛ و آنچه به دست آمده از قبیل عادات
و امور ناخودآگاه را که به طور مستقیم قابل دسترسی نیست را برای مشاهده ،تحقیق و بررسی
علمی بازتولید و در دسترس قرار میدهد (همان.)129 :
محقق در روزنگارنویسیهای ناظر به میدان ،نه تنها افکار و احساساتش در مورد تجربه زیسته
و روند تحقیق را بیان میدارد ،بلکه از روزنگارها ،یادداشتهای عینی بیشتری را میتواند
استحصال و ثبت نماید .بنابراین از «روزنگارها» به عنوان مهمترین ابزار نوشتن اتواتنوگرافی
میتوان یاد نمود.
چانگ بر این باور است که در پژوهشهای اتواتنوگرافی که در آن فرآیندی از خودآگاهی و
خودبازتابی در حال اجرا است ،تقریبا غیرممکن است که دادههای توصیفی (عینی) را از دادههای
1. Auto-observation systématique.
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تفسیری (ذهنی) جدا کنیم .روزنگار تحقیق به عنوان ابزاری شناخته شده است که امکان رفت و
برگشتهای ذهنی را در فرایند خودبازتابی برای محقق فراهم میکند .روزنگارهای مکتوب از
سقوط به دام «انانیت» و «خودمحوری» و «جذب در خود» جلوگیری میکند ،خطری که که
طبق نظر چانگ محققان اتواتنوگرافی را تهدید میکند ( همان.)123 :
در حالی که دو منبع اول دادههای تحقیقات اتواتنوگرافیک عمیقا ریشه در تجارب زندگی و
دیدگاهها و تجارب ملموس ،سیاسی و تاریخی زندگی محقق دارند ،دادههایی که از منابع خارج
از زندگی محقق به دست میآید اجازه میدهد دیدگاههای مختلف و اطالعات تکمیلی موجب
تعمیق و تجزیه و تحلیل بیشتر شود.
مصاحبههای عمیق با گروههای رسمی و غیررسمی فعال در حوزه آموزش و تبلیغ دینی از
قبیل مدیران ،مبلغان و همکاران ،به محقق کمک میکند تا با تحریک حافظه ،اطالعات جدید را
جمعآوری کند ،اعتبار اطالعات شخصی را بسنجد و برخی اطالعات از دست رفته را تکمیل کند
و همزمان دیدگاه دیگران نسبت به خود را نیز ارزیابی کند.
اسناد رسمی مانند آئیننامهها ،اسناد راهبردی ،صورت جلسههای رسمی ،مصوبات و تولیدات
متنی در خصوص فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و تبلیغی ،به عنوان منابع معتبر دادهها به شمار
میرود ،و همچنین تولیدات غیرمتنی مانند تصاویر ،اسالیدها ،فیلمها و صوتهای مرتبط ،همین
نقش را ایفا میکنند.
در مواجهه با چنین فراوانی دادهها ،این سوال مطرح میشود :چگونه میتوان با این حجم
انبوه از اطالعات که به نظر پراکنده میرسد به آنها معنی بخشید؟

 .6پردازش اطالعات
در مقابل این اطالعات جمعآوری شده ،محقق بایستی گامی به عقب بردارد تا دوباره
بیاندیشد،گوش فرا دهد و یک بار دیگر همه چیز را مشاهده کند ،تالش کند تا بتواند داستان زندگی
و تجربه زیسته را تا حد ممکن واقعیتر به تصویر بکشد و بتواند درکی حقیقی و درست داشته باشد،
و از تسلیم شدن در مقابل احساسات زودگذر برای تدوین و یا طبقهبندی دادهها بپرهیزد.
محقق برای اینکه به خود کمک کند تا بتواند آنچه که به نظرش «بینظمی خالقانه» است
را منظم کند ،طبیعتا باید از روشی منطقی و علمی بهره ببرد .مراحل پردازش اطالعات چانگ،
که شامل برچسبگذاری ،پاالیش ،تجزیه و تحلیل و تفسیر و بازنویسی است از روشهای مقبول
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و معمول در تحقیقات اتواتنوگرافی است .در مرحله برچسبگذاری ،دادههای اتوآتنوگرافی که به
صورت قطعاتی از اطالعات موجود در منابع مختلف ارائه شدهاند و در بخش قبل مورد بحث قرار
گرفت به صورت عمومی برچسبگذاری میشوند.
سازماندهی دادههای اتواتنوگرافی به محقق این امکان را میدهد تا تمرکز خود را در مورد
موضوعات تحقیق حفظ کند و با شناسایی کمبود دادههای پژوهش با کسب و تکمیل اطالعات
به غنای دادههای الزم بیافزاید و همزمان با حذف دادههای غیرمرتبط و غیرضروری میز کار خود
را نظم ببخشد .این مرحله برای نظم بخشیدن و شفافسازی اطالعات بسیار مهم و ضروری است.
در مرحله پاالیش اطالعات ،محقق باید بر دادههایی تمرکز کند که موجب ارائه تجزیه و تحلیل
و تعمیق بیشتری از تجربه زیسته شود( .همان)124 :
در واقع جمعآوری ،برچسبگذاری ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها و همچنین
روند تحقیق اتوآتنوگرافی ،در یک مارپیچ هرمنوتیک صورت میگیرد .این مراحل پیوستگی و
همپوشانی دارند .بنابراین ،در حالی که محقق دادهها را جمعآوری میکند ،آنها را با برچسبگذاری،
طبقهبندی و سازماندهی نیز میکند ،برخی از آنها را بسط میدهد در حالی که برخی دیگر را
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حذف مینماید .تولید ،تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها به صورت موازی در طول فرایند تحقیق انجام
میشود و در حرکتی دایرهوار اطالعات یکدیگر را تکمیل میکنند (بوگدان.)216 :1984 ،1
در واقع ،پردازش دادهها مرحلهای را نشان میدهد که در صورت انجام شدن به طور موثر،
تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها ،تا حد زیادی تسهیل میشود .در تحقیقات اتواتنوگرافی نفس
فرایند نگارش و نوشتن برای تولید دادهها و همچنین تجزیه و تحلیل آن مورد استفاده قرار
میگیرد .مرحله نوشتن از ابتدای فرآیند تحقیق اتواتنوگرافی شروع میشود و در طول پژوهش
در قالب یادداشتها ،نقل قولها ،اندیشهها ،خاطرات ،ایدهها ،مناظرهها ،احساسات و حتی اشعار
ادامه مییابد .در حقیقت ،میتوان گفت که مرحلهی نوشتن به سالها قبل از تحقیق برمیگردد،
بسیاری از اسناد مورد استناد در پژوهشهای اتواتنوگرافیک قبل از تحقیق نوشته شده است و
استفاده میشود.

1. Bogdan.
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 .7جمعبندی و نتیجه گیری؛ چرا اتواتنوگرافی؟
استفاده از روش اتواتنوگرافی برای بررسی چگونگی شکلگیری هویت حرفهای پژوهشگر به
عنوان یک کنشگر فرهنگی – اجتماعی روشی مناسب است؛ چانگ دراینباره میگوید:
موضوعات آشنا به خوبی برای پژوهشهای اتواتنوگرافیک مناسب هستند؛ زیرا پژوهشگران
دسترسی مستقیم به اطالعات خصوصی دارند و میتوانند سوژهها را عمیقا بررسی کنند .به ویژه
در مسائلی که التزام به اصل رازداری موجب دسترسی محدود پژوهشگر به اطالعات میشود،
اتواتنوگرافی انتخاب مناسبی است  ...خود مردم نگاران دربارهی دادههای آشنا ،چشماندازی وسیع،
دقیق و کامل دارند .این آشنایی اولیه ،اتواتنوگرافان را در جمعآوری دادهها و تحلیل و تفسیر
عمیق آنها ،نسبت به دیگر پژوهشگران برتری میدهد .در دیگر پژوهشها نظیر مردمنگاری،
پژوهشگران بررسی خود را با موضوعی ناآشنا آغاز میکنند (.)97 : Chang
اتواتنوگرافی اگرچه همواره به زندگی روزمرهی انسان و تجربههای زیسته او اهمیت میدهد،
ولی تحلیلهای آن بر اساس نوعی ترکیب «ابعاد خُرد» و «ابعاد کالن» کنشها و رویدادهای
انسانی و اجتماعی است .در این زمینه باید توجه داشت که اگرچه اتواتنوگراف ظاهرا بر تجربههای
شخصی خود تأکید و تکیه دارد و دادههای تجربی از زندگی شخصی خود استخراج میشود ،ولی
این دادهها در نهایت در بافت کلی جامعه ،فرهنگ و تاریخ قرار میگیرند و تفسیر و معنا میشوند
(فاضلی.)440 :1392 ،
یکی دیگر از مهمترین ویژگیها و کاراییهای اتواتنوگرافی قابلیت آن برای توصیف و تحلیل
کنشها ،تجربهها و پدیدههای انسانی و اجتماعی در بافت جامعهی «چندفرهنگی» 1امروزی است
(همان .)444 :شاید بتوان گفت رشد و گسترش اتواتنوگرافی در واکنش به این واقعیت اجتماعی
در دهههای اخیر ظاهر شده است که جامعهی انسانی هر سال بیش از گذشته به سوی جامعهی
چندفرهنگیتری در حال تحول است( .همان)
موضوع مهم دیگر اینکه پژوهشهای برآمده از تجارب شخصی در قالب رویکرد روشی
اتواتنوگرافی قابلیت اشتراک گذاری با سایر افراد جامعه را دارد ،و به کمک آن میتوان این
تجربیات را توصیف ،تببیین و تحلیل کرد .این روش به ویژه در بازخوانی شرایط حاکم بر این
بسترها کاربرد و کارکرد دارد و با کمک آن روندهای موجود در بستر فرهنگی و اجتماعی مورد
1. Multicultural.
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مطالعه را به خوبی شناسایی و ضمن آسیب شناسی این روندها را در راستای بهبود عملکرد و
کارکردهای موجود فرهنگی و اجتماعی اصالح کرد .اتواتنوگرافی به مدرسان در حوزه و دانشگاه،
مبلغان معارف دینی و مدیران عرصههای فرهنگی این توانایی را میبخشد تا بتوانند تجارب خود
در محیط عمل را به صورتی علمی و مورد توجه مخاطبان بیان کنند و از این مسیر به انباشت
تجارب حرفهای در حوزهای خاص به منظور تولید دانش کمک کنند.
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