سال ششم ـ شمارهی هجدهم ـ بهار 1395
صص77-92

مردم نگاری شهری روشی برای واکاوی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرها
اسفندیار غفاری نسب ،1محمدتقی ایمان

2

چکیده:
مردم نگاری شهری به مثابهی یکی از روشهای تحقیق کیفی که برآن است که برای مطالعهی شهر باید

از رویکرد انسان گرایانه استفاده کردزیرا این انسانها هستند که شهر را میسازند؛ در واقع مردم نگاری به

مشاهدهی جهان براساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی میپردازد و محقق به گونه ای فعال در زندگی
افراد و موقعیت مورد مطالعه مشارکت میکند؛ مشاهدهی وقایع عادی و فعالیتهای روزمره به گونه ای که در

محیطهای طبیعی رخ میدهد .افزون بر آن ،وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار میگیرد .محقق به طور مستقیم
در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت میورزد و شخص ًا فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان

تحقیق تجربه میکند .تاریخچهی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز میشود .تامس نخستین چهرهی

برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود که تحقیقات اجتماعی خود را در زمینهی مشکالت شهر شیکاگو به ویژه
موضوع هایی چون مهاجران ،زنان ،گروههای اقلیت قومی ،انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول
آغاز کرده بود .در واقع او بر آن بود که برای مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکالت زندگی شهری چاره ای

جز شناخت دقیق سازوکارهای آنها و تحلیل این سازوکارها وجود ندارد .آنچه به نظر وی اهمیت داشت این

بود که برداشت و نگرش افراد را نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیریهای

ذهنی آنها را در جامعه درک کنیم.
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مقدمه

مردم نگاری یک راهبرد تحقیقی است که به محقق امکان بررسی فرهنگها و جوامعی را میدهد که
بخشی از تجربیات انسانی را تشکیل میدهند .برخالف برخی از راهبردهای تحقیقاتی دیگر ،مردم نگار
معموالً به عنوان یک مشاهده گر مجزا و غیرمشارکت جو عمل نمیکند .مردم نگار به گردآوری دادهها
میپردازد و سعی میکند بینش هایی را از رابطهی نزدیک با افراد مورد تحقیق یا مطلعان 1به دست آورد.
مردم نگار از طریق تعامل با سایر انسان هایی که بخشی از مطالعه را تشکیل میدهند ،تحقیق را انجام
میدهد .این تعامل شکلهای مختلفی به خود میگیرد که از گفتگوها و مصاحبهها تا تجربیات مناسکی
و عاطفی مشترک را شامل میشود(آبل.)1999 ،
از نقطه نظر مردم نگاری تنها شیوهی مناسب برای مطالعهی پدیدههای اجتماعی و فرهنگی،
مطالعهی آنها در هنگام انجام آنها است .پیچیدگی زندگی انسانی و تعامل اجتماعی را نمیتوان به
تجربیات آزمایشگاهی که ویژگی محیط کنترل تلقی میشود با کنترل دقیق متغیرها تقلیل داد .در عوض،
هدف مردم نگاری مطالعهی زندگی خارج از محیط کنترل شده است .مردم نگاری از تکنیکهای
تحقیقی و روشهای مختلفی استفاده میکند تا بتواند پیچیدگی پدیدهی مورد مطالعه را درک و فهم نماید
و مورد توصیف قرار دهد(آبل.)1999 ،
امروز محققان از روش مردم نگاری به عنوان یک راهبرد تحقیقی در تعدادی از رشتهها استفاده
میکنند که از جمله انسان شناسی ،جامعه شناسی و تعلیم و تربیت را شامل میشود .این گسترش کاربرد
مردم نگاری حاکی از آن است که ثمربخش بودن آن در بسیاری از شرایط مختلف آشکار شده است،
یعنی جایی که فهم بهتر پویاییهای اجتماعی و فرهنگی به گونهی مطلوب تری صورت میگیرد.
مردم نگاری یک روش شناسی کیفی است که محقق از طریق آن به توصیف یا تفسیر ارزش ها،
رفتارها ،عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی میپردازد (ایمان .)35 : 1391 ،مردم نگاری اساس ًا
به معنای توصیف مردمان یا فرهنگها است .تمرکز فرهنگی بر گروهها است که این گروهها میتواند
کوچک مانند چند معلم ،چند کارگر یا چند مددکار اجتماعی باشد .آنچه در این گروه اتفاق میافتد،
تعاملی است که بین افراد در طی زمان رخ میدهد مانند معلمان در یک مدرسه ،کارگران در یک
کارخانه یا مددکاران اجتماعی در یک انجمن .مردم نگاری یک روش شناسی کیفی است که از طریق
آن ،محقق به توصیف ،تفسیر ارزش ها ،رفتارها ،عقاید یک گروه میپردازد( هریس.)1968 ،
در جامعه شناسی ،روش پژوهشی مشابه انسان شناسان در سالهای دههی  1940در مکتب شیکاگو
تکوین یافت .این مکتب به ترویج روشهای مطالعهی زندگی شهری از طریق گذراندن با مردم و شناخت
زندگی روزمره و تجربههای آنان میپرداخت .مطالعهی گروههای حاشیه ای و بیگانه ،در کانون توجه این
1 -informant
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مکتب قرار داشت و درهمهی مطالعات ،پژوهشگران این مکتب فعاالنه در محیط با شیوهی زندگی افراد
تحت مطالعه خود شرکت میکردند و به مشاهدهی مستقیم میپرداختند( بروئر.)13-11 :2000 ،
در واقع ،مردم نگاری به مشاهدهی جهان براساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی میپردازد؛ از این
رو ،رویس معتقد است که محققان میدانی به گونه ای فعال در زندگی افراد و موقعیت مورد مطالعه مشارکت
میکنند(پالمر .)113: 1377 ،یونکر نیز معتقد است که محقق در صورتی میتواند به اطالعات الزم دسترسی
پیدا کند که صادقانه بخواهد از منظری تازه به دیگران بنگرد و مطالبی را در بارهی آنها یاد بگیرد(جونکر،
)1967؛ از این رو ،یک تعامل مستقیم و رویاروی با محیط اجتماعی برقرار میشود (نیومن.)1997 ،
روش مردم نگاری بیشتر مورد توجه کسانی است که به مشاهدهی مردم با اتخاذ رهیافتی انعطاف
پذیر در زمینهی انجام تحقیق عالقه مند هستند .افزون بر آن ،گزارشهای تحقیق میدانی میتواند
تبیینهای جالبی دربارهی دنیای اجتماعی ارائه کند که شامل افراد بی خانمان ،گروههای پلیس و نظایر
آن باشد .در تحقیق مردم شناختی محقق به طور مستقیم به گفتگو و مشاهدهی افراد میپردازد( ایمان
و غفاری نسب.) 1389 ،
انجام تحقیق میدانی هنگامی مناسب است که سؤاالت تحقیق مستلزم فهم و درک و توصیف
گروهی از مردم باشد که با یکدیگر در حال تعامل هستند .از این رو ،محققان میدانی افراد را در محیط
طبیعی شان مورد مطالعه قرار میدهند .فرض بر این است که واقعیت به گونه ای پویا در متن و در
محیط طبیعی جهان اجتماعی قرار دارد .ویژگیهای معنا دار زندگی روزمره متشکل از رویکردهای
مشارکت جویان است .کنشها در درون این جهان طبیعی رخ میدهند .محققان از آغاز محیط گوناگون
روزمره چه رسمی و چه غیررسمی را مورد توصیف قرار میدهند .هدف آن است که نحوهی عملکرد
مردم را مشاهده کرده و چگونگی مشارکت آنها را در تعامل و رویدادها و شیوههای زندگی افراد نشان
دهند .در این گونه تحقیقات مکان هایی که در آنها تحقیقات انجام میگیرد به عنوان مکان طبیعی تلقی
میشوند(هدستین.)1997 ،
از آنجا که روش مردم نگاری یکی از روشهای کیفی است که مبتنی بر پارادایم تفسیری است؛
از این رو ،این سنت پژوهشی از هنگامی که در مکتب شیکاگو مطرح گردید و برای مطالعهی شهر
شیکاگو مورد استفاده قرار گرفت ،این دیدگاه کاربرد روشهای اثباتی را در مسائل اجتماعی و فرهنگی
شهر را مورد نقد قرار میداد .از آنجا که شهرها محصول ساخت و ساز انسانی است ،از هویت فرهنگی
منحصربه فردی برخوردار که هر نگاه ک ّمی گرایانه ،محیط محور و یا پروژه محور نمیتواند به شناخت
درست از آنها منجر شده و تغییراتی برای تحوالت ساختاری در آنها پیشنهاد نماید؛ بنابراین ،در اینجا
رویکردی فرهنگ مدار به جای بستر مدار ،انسان گرا به جای محیط گرا و فرایندی به جای نتیجه گرا
مد نظر است( ایمان.)1390 ،
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چگونگی انجام تحقیقات مردم نگاری

محقق مجموعه ای از فعالیتها را به صورت هدفمند و دقیق انجام میدهد :

 -1مشاهدهی وقایع عادی و فعالیتهای روزمره به گونه ای که در محیطهای طبیعی رخ میدهد.
افزون بر آن ،وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار میگیرد.

 -2محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت میورزد و شخص ًا فرایند زندگی
اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه میکند.
 -3محقق به دنیای درونی فرد و دیدگاه وی رسوخ مینماید ،ولی دیدگاه تحلیلی خود را حفظ کرده
و یا فاصلهی خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایت میکند.

 -4از فنون گوناگون و مهارتهای اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسب با موقعیت استفاده
میکند.
 -5تولید دادهها به شکل یادداشتهای مفصل صورت میگیرد .همچنین اخذ نمودارها ،نقشهها و یا
تصاویر برای ارائهی توصیفهای بسیار دقیق به کار گرفته میشود.
 -6مشاهدهی پدیدهها هم در کلیات آنها و هم در جزئیات منحصر به فرد و در زمینهی اجتماعی
آنها صورت می گیرد.
 -7درك و فهم افراد در یک محیط میدانی و گسترش روابط همدالنه با آنها و عدم یادداشت واقعیات
خشک و بی روح انجام میپذیرد(ایمان و غفاری نسب.)1389 ،
مکتب شیکاگو و مردم نگاری شهری

تاریخچهی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز میشود .در فاصلهی دو جنگ جهانی دانشگاه
شیکاگو که در سال  1892تأسیس شده بود به سرعت و با توجه به موقعیت استقرار خود به یکی از
مهمترین قطبهای علمی در جهان بدل شد .شهر شیکاگو در کمتر از یک قرن از یک روستای چند
ده خانواری ( )1830به یک شهر یک میلیونی ( )1890بدل شده بود و در سال  1920یعنی در اوج
شکوفایی مکتب شیکاگو یک کالن شهر سه میلیونی را تشکیل میداد( فکوهی .) 180 :1385 ،رشد
شهر شیکاگو در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم عم ً
ال این شهر را به کالن شهر بزرگ تبدیل نمود(
هانرز .)16: 1980 ،این شهر آینهی تمام نمایی از حرکت عمومی جامعهی آمریکایی بود :ترکیبی از
شکوفایی ،رونق و رشد اقتصادی و صنعتی ،افزایش عظیم ثروت و تراکم آن در شهرهایی هرچه بزرگتر
و در نتیجه ،ایجاد قطبهای جذاب اجتماعی هرچه قدرتمندتر ،اما در کنار آن ورود گسترده و بی
رویهی میلیونها مهاجر که ناچار به تحمل گسستی دوگانه شده بودند؛ مهاجرانی که عموم ًا ریشهی
روستایی و اروپای شرقی و جنوبی و مرکزی( لهستان ،مجارستان ،ایتالیا ،آلمان )....داشتند .از این رو ،نه
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تنها پیوندهای همبستگی اجتماعی روستا را از دست داده بودند و در شهرها با محیطی بیگانه و ستیزنده
برخورد میکردند ،بلکه افزون بر این ناچار به تحمل زبان ،آداب و رسوم و الزامات یک فرهنگی جدید
ملی نیز بودند .شکنندگی این جمعیت که خود با فرزندانشان در این زمان اکثریت اهالی شهرهای
بزرگ آمریکایی را تشکیل میدادند ،ساختارهای اجتماعی را به شدت ضعیف کرده و میزان انحرافات
و عوارض و آسیبهای اجتماعی را بسیار افزایش میداد .نتیجه آن که شهر شیکاگو ،همچون بسیاری
دیگر از شهرهای آمریکایی عم ً
ال به آزمایشگاهی عظیم برای مطالعهی اجتماعی بدل میشد( فکوهی،
.)180 :1385
مکتب شیکاگو در واقع از ابتدای دههی نخست قرن بیستم به وسیلهی ویلیام تامس و چند تن دیگر
از اندیشمندان اجتماعی در دانشگاه شیکاگو به راه افتاد و با انتشار نخستین آثار این متفکران ،رویکردهای
نظری و روشهای خود را تدقیق کرد .انگیزههای اصلی اجتماعی که این مکتب را توجیه میکرد ،رشد
سرسام آور جمعیتهای شهری و ورود مهاجران و مشکالت آنها و به طور کلی معضالت روزافزون
اجتماعی در شهرها بود .روشهای این مکتب عمدت ًا مشاهده دقیق واقعیتهای اجتماعی ،تدوین
توصیفها و تک نگاریهای شهری ،تالش برای ترسیم زندگینامه هایی از خانوادههای مهاجر و تحلیل
آنها را شامل میشود ،موضوعهای مورد عالقهی آنها تمام مسائل مربوط به شهر بویژه مشکالت آنو
اهدافش ،انجام اصالح اجتماعی ،کاهش تنشها و بهبود سازوکارهای حیات شهری بودند( فکوهی،
.)181 :1385تامس نخستین چهرهی برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود که تحقیقات اجتماعی
خود را در زمینهی مشکالت شهر شیکاگو بویژه موضوع هایی چون مهاجران ،زنان ،اقلیتهای قومی،
انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول آغاز کرده بود .در واقع او بر آن بود که برای
مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکالت زندگی شهری ،چاره ای جز شناخت دقیق سازوکارهای آنها
و تحلیل این سازوکارها وجود ندارد .آنچه به نظر وی اهمیت داشت این بود که برداشت و نگرش افراد
را نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیریهای ذهنی آنها در جامعه
درک کنیم( فکوهی ،181 :1385 ،ایمان و غفاری نسب.)1389 ،
از دیگر متفکران مکتب شیکاگو رابرت پارک است که او را بنیانگذار جامعه شناسی شهری در
آمریکا میشناسند .او در سال  1899به برلین رفت و با زیمل و آرا او آشنا شد؛ سپس به آمریکا بازگشت
و با جامعه شناس معروف توماس آشنا شد .پارک به الگوهای مختلف سازگاری انسان در شهر با
شیوهی زندگی شهرنشینان عالقمند بود .او از دانشجویان خود میخواست که به خیابانها بروند و
شیوه رفتار ،احساس و تفکر ساکنان شهر مدرن را به طور مستقیم مطالعه کنند .این امر به ظهور حوزهی
مطالعه فرهنگ شهری یا شهرگرایی منجر شد .پارک به دنبال آن بود که ببیند چگونه تغییرات روی داده
در ساختار فیزیکی و فضایی شهر ،رفتارهای اجتماعی انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد .به نظر او
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بخش اعظم تغییرات فرهنگی جامعه با تغییرات فضایی شهر رابطه دارد( شارع پور.)137 -1393:136 ،
پارک تأکید داشت که تحقیق شهری باید با مشاهدهی منظم صورت گیرد ،درست مثل روش انسان
شناسان در مطالعهی فرهنگهای دیگر .او معتقد بود که شهر زندگی شهری دارای نظم و گروه بندی
است .به همین دلیل او دانشجویان خود را وادار کرد تا به مطالعهی دقیق تمام قسمتهای شهر و
گروههای ساکن در آن بپردازند ،مانند کارگران صنعتی ،مشاوران امالک ،کارمندان ،هنرمندان ،مهاجران،
بیکاران و ولگردها و روسپیان .به نظر او در هریک از نواحی شهری نوعی وحدت کارکردی ،وحدت
اخالقی و قواعد اخالقی خاصی وجود دارد که باعث میشود هر ناحیه ای ارزشها و هنجارهای
خاصی داشته باشد .پارک همچنین بر جنبههای روانی -اجتماعی شهری تأکید داشت .به نظر او در شهر
احساسات جای خود را به حسابگری و جستجوی منفعت فردی میدهد .به دنبال فرسایش پیوندهای
احساساتی در شهر ،نوع جدیدی از پیوندهای اجتماعی پدید میآید که مبتنی بر منافع است (.شارع
پور.)139-137 :1393 ،
انسان شناسی شهری و مردم نگاری

هانرز انسان شناس سوئدی معتقد است که از اوایل دههی  1960توجه به شهر به منزلهی بخشی
از تمدن و عالقه به مشخص کردن ویژگیهای آن به صورت بین فرهنگی بود مورد توجه و مطالعهی
انسان شناسان قرار گرفت .صرف ًا در این دهه است که انسان شناسی به مطالعهی شهرها گرایش پیدا
میکند که این به چند دلیل است نخست ،انسان شناسی در ابتدا به مطالعهی جوامع بومی و روستایی
میپرداخت ،اما اکنون این جمعیت به شهرها مهاجرت کرده بودند و شهرنشینی و شهرگرایی در
کشورهای در حال توسعه نیز گسترش زیادی پیدا کرده بود .و برخی از انسان شناسان در جوامع غربی
و از جمله آمریکا نیز شاهد چنین تغییر تحوالتی بودند .در دههی  ،1950آمریکاییها جامعهی خود را
جامعه ای توده وار ،مرفه و انسجام یافته و همگون تلقی میکردند ،اما از دههی  ،1960مسایل اجتماعی
همچون فقر و محرومیت و اقلیتهای قومی مطرح گردید .و همینها به منزله مسائل شهری مطرح
شدند .در همین زمان شهرهای اروپا نیز شاهد مهاجرت کارگران بین المللی و پناهندگانی بود که به
خاطر تغییر وتحوالت سیاسی در کشورشان به دیگر کشورها مهاجرت کرده و پناهنده شده بودند ،و
همینها سبب تغییر و تحول بسیاری از ویژگیهای شهرها بود .در نتیجه ،کوشش برای ارائهی فهم
جدیدی از اینگونه مسائل آغاز گردید که انسان شناسان نیز بخشی از این وظیفه یعنی بررسی و واکاوی
مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهرها را بر عهده گرفتند .البته از حضور انسان شناسان در شهرها و
آغاز مطالعهی شهرها تا پیدایش انسان شناسی شهری مدت زمانی فاصله وجود داشت .از این رو ،انسان
شناسی شهری عم ً
ال از دههی  1970آغاز گردید و اولین کتاب با عنوان انسان شناسی شهری در سال
 1968منتشر گردید و مجلهی انسان شناسی شهری نیز در سال  1972منتشر گردید و بدین ترتیب انسان
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شناسان شهری در این زمان توانستند یک اجتماع علمی را تشکیل دهند( هانرز.)1980 ،
از این رو ،میبینیم که انسان شناسی دیرتر از سایر حوزههای علوم اجتماعی وارد حوزهی تحقیقات
شهری گردید .در دههی  1920جامعه شناسان تحقیقات منظم و گسترده ای را در شهرهای آمریکا
انجام میدادند ،بویژه در پرتو عملکردها مکتب شیکاگو بسیاری از تحقیقات جامعه شناسی به مسائل و
معضالت شهری معطوف بوده است .در حالی که نخستین تحقیقات انسان شناسی در زمینهی شهر پس
از جنگ جهانی دوم صورت گرفت و عالقه به مطالعهی مسائل شهری به گونه ای منظم و روشمند از
دهههای  1960و  1970به صورت گسترده ای آغاز گردید .همچنین در حالی که در این زمان تحقیقات
جامعه شناسی در حوزهی مسائل شهری تقریب ًا به مرحلهی بلوغ خود رسیده بود ،مطالعات انسان شناسی
شهری هنوز در مرحلهی جوانی خود به سر میبرد .از این رو ،صرف ًا در طی دو دههی اخیر است که
مناسب ترین راهبردهای تحقیقاتی در حوزهی انسان شناسی شهری مطرح گردیده است ( فاستر و
کمپر.)5 : 2010 ،
این توجه اخیر به مطالعهی مسائل شهری سومین و شاید آخرین مرحلهی تکامل و پیشرفت
انسان شناسی در زمینهی تعریف موضوع مورد مطالعه باشد .هنگامی که انسان شناسی به عنوان یک
علم رسمی و آکادمیک در پایان قرن نوزدهم ظهور کرد ،تنها به مطالعه مردمان بومی در قالب قبایل
و گروههای کوچک و پراکنده میپرداخت .تقریب ًا از دههی  1940بود که گرایش به سمت مطالعهی
جوامع دهقانی و فرهنگهای روستایی و سنتی پیدا شد .در طی این تحوالت ،اهداف تحقیق ،تعاریف
مسائل و فرضیه هایی که مورد نظر انسان شناسان بود ،دچار تغییرات اساسی گردید .اما با وجود همهی
این تغییرات یک اصل همچنان ثابت باقی مانده است و آن این است که انسان شناسان همچنان روش
مردم نگاری یا تحقیق میدانی را بهترین و مناسب ترین راهبرد برای گردآوری دادهها تلقی میکنند .از
این رو ،انسان شناسان همچنان معتقدند که غنی ترین و کامل ترین اطالعاتی که میتوانیم در زمینهی
شیوهی زندگی مردمان به دست آوریم از طریق مشارکت شخصی و مستقیم در گردآوری این اطالعات
است( فاستر و کمپر.)6-5 :2010 ،
از ابتدای پیدایش انسان شناسی شهری راهبردی تحقیقاتی آن تا اندازهی زیادی متفاوت با روش
تحقیق در سایر حوزههای علوم اجتماعی و تاریخ بوده است .درحالی که سایر رشتهها عمدت ًا به مطالعه
و واکاوی مسائل اجتماعی در شهرهای کشورهای توسعه یافته مانند شهرهای کشورهای اروپایی و
آمریکای میپرداختند ،توجه انسان شناسان شهری به شهرهای کشورهای در حال توسعه در آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین معطوف بود .راهبرد و جهت گیری نظری نیز در انسان شناسی شهری متفاوت بوده
است ،زیرا مردمانی که در این زمان در شهرهای کشورهای درحال توسعه مورد مطالعه قرار میگرفتند،
قب ً
ال کوچ نشین بودند و به صورت قبیله ای زندگی میکردند یا اینکه ساکن روستاها بودند و بعدا ً به
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شهرها مهاجرت نمودند ،از این رو ،انسان شناسان عالقه مند هستند که بدانند که افراد که از مناطق عشایر
و روستایی به شهرها مهاجرت کرده و در شهرها ساکن شده اند چه تغییر و تحوالتی را در زمینههای
مختلف از جمله فرهنگ از سرگذرانده اند .در نتیجه ،مطالعات انسان شناسی شهری تا اندازهی زیادی
به فرایند شهری شدن 1معطوف میباشد ،یعنی فرایندی که طی آن این مهاجران جذب زندگی و فرهنگ
شهری میشوند و اینکه چگونه با محیط و فرهنگ و شرایط اجتماعی شهری سازگاری مییابند .از
این رو ،انسان شناسان کمتر عالقه مند به بررسی مسائل گسترده و در سطح کالن همچون مکانیزمهای
سیستم شهری هستند مانند این که شبکهی شهرها در درون یک کشور چگونه عمل میکند و این شهرها
چگونه با یکدیگر ارتباط مییابند .همچنین به لحاظ روشی باید گفت که هرچند انسان شناسان گاهی
ممکن است از نتایج آمارهای مقایسه ای استفاده کنند ،اما انسان شناسان همچنان شهرها را با استفاده از
روش مردم نگاری مورد مطالعه قرار میدهند که مبتنی بر تحقیقات میدانی و دادههای دست اول است.
بنابراین ،مطالعات انسان شناسی شهری که پس از جنگ جهانی دوم بویژه از دههی  1960ظهور یافت،
برای ما این امکان را به وجود آورد که به پی جویی الگوهای مشترک در فرایند شهری شدن بپردازند و
جهت گیری آینده را تا جای ممکن مشخص نمایند(فاستر و کمپر.)10-11 :2010 ،
یکی از مطالعاتی که در حوزهی انسان شناسی شهری انجام شده ،تحقیقی است که یک انسان شناس
مشهور سوئدی به نام هانرز در زمینهی سبک زندگی انجام داده است .او تحقیق خود را در دههی 1960
در یک منطقهی بسیار فقیر آفریقایی -آمریکایی در خیابان وینستون در واشنگتن انجام داد .او میگوید
هنگامی که وارد میدان تحقیق شدم به سرعت درک نمودم که برخالف تصورکلیشههای مرسوم در آن
زمان ،گتوها محل هایی برای سبکهای زندگی ،نگرشها و باورهای مختلف بود .او همچنین نشان داد
که چگونه فرهنگ میتواند سیال و مبتنی بر موقعیت باشد .رفتاری که به نظر ما مصداقی از فرهنگ فقر
بود؛ در واقع مجموعه ای از سازگاریها فردی و جمعی بود که در پاسخ به الزامات اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی صورت میگرفت( هانرز)214 ،2014 ،
از آنجا که ساختار اجتماعی این گتوها متشکل از کثرتی از شبکههای شخصی بود که هماالن و
همسایگان را در بر میگرفت ،نهادهای اجتماعی فراگیری برای کنترل وجود نداشت .همسایگیَ ،آشنایی
متقابل ،محل کار و دیگر حوادث غیرمترقبه بر شیوه و میزان دسترسی ساکنان گتو به یکدیگر تأثیر
میگذاشت .نوع تمایزپذیری کارکردی در روابط اجتماعی پایدار به سن و جنس محدود میگشت.
شبکهها نمیتوانست تنظیم ساختاری درهم تنیده و مستحکمی را ارائه کند .اما تمایزیافتگی دیگری
وجود داشت که میتوان آن را نوع مهم دیگری از تنوع سبک زندگی تلقی کرد .سبک زندگی به منزلهی
مشارکت افراد در یک مجموعهی خاص از شیوههای کنش ،روابط اجتماعی و زمینهها تلقی میگردد.
1 -urbanization
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در اینجا سبک زندگی کام ً
ال مستقل از نقشهای اصلی و اساسی سن و جنس نبود(هانرز.)2014128 ،
تنوع سبک زندگی تأثیر زیادی بر نحوهی تنظیم روابط اجتماعی میگذاشت .تفاوت هایی که در
سبکهای زندگی افراد وجود داشت سبب میشد که نوع تعامل آنها نیز به لحاظ ک ّمی و کیفی تا اندازهی
زیادی از یکدیگر متفاوت باشد بنابراین ،شکافهای اجتماعی قابل توجهی میان افرادی وجود داشت
که از شیوهها و سبکهای مختلف زندگی پیروی میکردند(هانرز)187 :2014 ،
.

مردم نگاری و جرائم شهری

مردم نگاری رفتارهای انحرافی عمده ترین روش مطالعه انحرافات در حوزهی جامعه شناسی
انحرافات است .این گونه مطالعات مستلزم تعهد به مشاهدهی شخصی ،تعامل و تجربه به منزلهی تنها
راه کسب اطالعات دقیق دربارهی رفتار انحرافی است .در این روش به بررسی انحرافات در محیط
طبیعی پرداخته میشود .مبنای اینگونه مطالعات این است که افراد کجرو نیز مانند هر گروه دیگری
یک شیوهی زندگی خاص را بسط و گسترش میدهند که برای خود آنها جنبهی معقول ،معنا دار و به
هنجار دارد .بهترین شیوه برای فهم این گونه زندگی این است که محقق زندگی اینگونه افرد را به گونه
ای مشارکتی مورد مطالعه قرار دهد(هوبز.)347 :2007 ،
یکی از اولین شهرهایی که در دنیا با استفاده از روش کیفی و مشاهده ای مورد مطالعه قرار گرفت
شهر لندن در اواسط قرن نوزدهم بود .این شهر دارای موقعیت پیچده و متناقضی بود زیرا هم مرکز
یک قدرت نظامی و تجاری بود ،هم شاهد آلودگی شهری و انحطاط اجتماعی که این وضعیت در آثار
برخی از روزنامه نگاران و نویسندگانی مانند چارلز دیکنز به خوبی مورد توصیف قرار گرفت .انگلس
نیز در نوعی مطالعهی مردم نگارانه وضعیت طبقهی کارگر را در انگلیس مورد بررسی قرار میدهد.
با این حال ،مطالعات ِهنری مای هیو 1نشانگر اولین کوشش هایی است که برای نشان دادن و بررسی
پدیدههای اجتماعی از طریق مشارکت شخصی و تحلیل آن از طریق نوعی روش مردم نگارانه صورت
میگیرد .مای هیو ضمن نگارش مقاالتی به توصیف شرایط و تجربیات زیسته فقرا میپردازد و رفتار
انحرافی را در قالب این شرایط و وضعیت مورد مطالعه قرار میدهد .او به مطالعه فحشا ،تکدی گری و
بی خانمان ها ،دزدان ،جیب برها و معتادان به الکل پرداخت ،و بدینسان انحرافات را به گونه ای غنی و
همدالنه مورد توصیف قرار داد .مای هیو براساس چارچوب اقتصاد سیاسی معتقد بود که رفتار انحرافی
نوعی پاسخ گریزناپذیر به اشتغال نامنظم است ،زیرا برای کارگران ناممکن است که بتوانند در شرایطی
که بیکار هستند ،به گونه ای اخالقی رفتار کنند (.هوبز.)361 :2007 ،
او به گونه ای مفصل به توصیف داد و ستدهای خیابانی میپردازد .اینکه اینگونه افراد چگونه به گونه
1 -Henry Mayhew
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ای نامناسب وقت خود را میگذرانند و اوقات فراغت خود به سرگرمی هایی مانند برگزاری مسابقه
میان سگ ها ،قماربازی ،الابالیگری و ازدواجهای غیررسمی و رفتار خشونت آمیز و درگیریهای
فیزیکی و نفی قوانین حاکم میپردازند .توصیف هایی که او از رفتار و عملکرد دست فروشان و دوره
گردها در شهر لندن ارائه میکند نشانگر این است که او یکی از پیشروان مطالعهی خرده فرهنگ کجرو
میباشد(هوبز.)350 :2007 ،
سنت مردم نگاری در انگلیس در اواسط دههی  1960در حال شکل گیری بود و در این هنگام بود
که سلطهی جرم شناسی اثبات گرایانه مورد تهدید قرار گرفت .اثبات گرایان معتقد بودند که جرم جزو
ویژگیهای فردی مجرمان است بنابراین ،این جرم شناسان در پی تشخیص علل جرایم با استفاده از
روشهای علوم طبیعی بودند .اما مردم نگاری تأکید متفاوتی داشت و معتقد بود که پدیدههای اجتماعی
را نمیتوان با استفاده از روشهای علوم طبیعی مطالعه کرد .مردم نگاران در اینجا بر مشارکت عمیق
در زندگی روزمرهی افراد مشارکت کننده در تحقیق تأکید میکردند ،و متعهد به فهم معنایی بودند که
انسانها به کنش هایشان نسبت میدادند( نوکاس و وینکاپ.)95 :2004 ،
کنفرانس ملی که در مورد انحرافات در سال  1968برگزار گردید نشانگر یک نقطه عطف در زمینهی
جرم شناسی بود .عدم رضایت از اثبات گرایی همراه با ایمان به تعامل گرایی موجد یک فضای فکری
برای چارچوب نظری بدیل برای توسعه بود.
پیدایش و رشد مردم نگاری در زمینهی جرایم شهری ارتباط نزدیکی با توسعهی مکتب شیکاگو
داشت .مکتب شیکاگو بین سالهای  1892تا  1942یکی از مکاتب متنفذ جامعه شناسی محسوب
میشد .گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران این مکتب روش مردم نگاری شهری را بوجود آوردند
و در بین سالهای  1917تا  1942به تحلیل زندگی روزمره ،اجتماعات و تعامالت نمادین پرداختند.
بسیاری از آنان دانشجویان دکتری بودند که زیر نظر رابرت پارک و ارنست برجس کار میکردند .پارک
از دانشجویان میخواست که به مطالعهی گروههای کجرو در درون محیط طبیعی اشان بپردازند و میان
سبک زندگی این گروهها و وضعیت شهر شیکاگو ارتباط برقرار کنند .هرچند که پارک در زمینهی روان
شناسی و فلسفه تحصیل کرده بود ،اما پیشینهی او به عنوان یک روزنامه نگار بود که باعث ترغیب او
میشد که برای گردآوری اطالعات به خیابانها برود( نوکاس و وینکاپ.)94 :2004 ،
بی شک شناخته شده ترین تحقیقی که در چارچوب مکتب شیکاگو در مورد آسیبها و انحرافات در
شهر شیکاگو صورت گرفت ،مطالعهی بکر در مورد مصرف کنندگان ماری جوانا 1انجام داد .او در مطالعهی
مردم نگارانهی خود به بررسی و واکاوی فرایندهای اجتماعی پرداخت که طی آن افراد درگیر در مصرف
ماری جوانا تبدیل به افراد منحرف میشوند و طی همین فرایند به آها برچسب منحرف زده میشود.
1 - marijuana
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بدینسان بکر ماهیت برساخت گرایانهی انحراف و جرم را آشکار کرد ،و در میان محققان مسائل شهری
جایگاه برجسته ای را پیدا کرد .راک )1994( 1نیز کتاب « غریبه ها» 2را به عنوان یک « بیانیهی تعامل
گرایانه» توصیف کرد که بیشترین تأثیر را بر محققان بعدی داشته است(نوکاس و وینکاپ.)2004 ،
یکی از کارهایی که با استفاده از روش مردم نگاری شهری در آمریکا انجام شده و به صورت یک
تحقیق کالسیک در این زمینه درآمده است تحقیقی است که ویلیام فوت وایت با عنوان جامعهی
گوشهی خیابان انجام داده است .این تحقیق به مدت سه و نیم سال در محلهی کرنروایل شهر بوستون
آمریکا صورت گرفته است .هدف محقق این بود که به دیدگاهی دقیق و عمیق دربارهی زندگی گوشهی
خیابان دست یابد .در آن زمان اغلب ساکنان این محله را ایتالیاییها تشکیل میدادند .محقق برای کسب
اطالعات باید ارتباط و صمیمی و نزدیکی را با ساکنان برقرار میکرد .از همین رو ،وی در آنجا ساکن
شد .از آنجا که فعالیتهای غیرقانونی در این محله شایع بود ،هر تازه واردی مورد سوء ظن قرار
میگرفت .او در این تحقیق هم از روش مشاهدهی مشارکتی و هم از مصاحبه استفاده میکرد .برخالف
این باور کلیشه ای که مناطق فقیرنشین شهری دچار بی سازمانی هستند ،یافتههای او نشان داد که این
محله دارای سازمان اجتماعی پیچیده و منظمی است .هر گروه دارای ساختار سلسله مراتبی از روابط
اجتماعی است که افراد را وابسته و درکنار هم نگه میدارد.
مث ً
ال او دربارهی گروههای تبهکار دراین محله میگوید که ساختار این گروهها براساس تجمع
عادی افراد در طوالنی مدت به وجود میآید .هستهی اصلی بیشتر دارودستههای تبهکار را میتوان به
دوران کودکی بازگشت داد .زندگی آنها در کنار یکدیگر نخستین فرصتها را برای برقراری رابطهی
اجتماعی به وجود میآورد .خانه این افراد نقش اندکی در فعالیتهای آنها داشت ،آنها برای مالقات
یکدیگر و گفتگو در باره فعالیت هایشان به گوشه خیابان میرفتند .ترکیب ثابت گروه و فقدان بیمه و
تأمین اجتماعی در مورد اعضایش باعث گرایش شدید آنها برای تولید یک نرخ بسیار باالیی از تعامل
اجتماعی در درون گروه میگردید.

به هر روی ،وایت برای اینکه سازمان اجتماعی را در یک محلهی فقیرنشین بوستون آشکار سازد،
از رهیافت مردم نگاری شهری استفاده میکند به روش مطالعهی عمیق و ژرفانگر و توصیفی میپردازد.
آنچه که در کانون توجه وایت است خرده نظام گروههای تبهکار در این محله است که در درون ساختار
بزرگتر اجتماع وجود دارد .روشی که وایت در گردآوری دادهها به کار گرفت ،مشاهدهی مشارکتی
بود .او میگوید بهتر و سودمندتر این است که به طور همزمان هم به مشاهده و هم به مصاحبه با افراد
بپردازیم( فوت وایت.)1963 ،
1 -Rock
2 -outsider
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مردم نگاری شهری و بازشناسی روابط قومی و نژادی

مطالعهی نژاد و قومیت بر تعامل میان گروهها در اجتماعات شهری تأکید داشته است .نخستین
محققان در این حوزه از پیش روان مکتب شیکاگو بوده اند .این محققان به بررسی جنبههای اصلی
روابط قومی و نژادی در شهرهایی مانند شیکاگو پرداختن( بلومر و سالمون .)2015 ،بیشتر اینگونه
تحقیقات معطوف به تحول و توسعهی موقعیتهای شهری مبتنی بر نژاد و قومیت بوده است که این
عمدت ًا به اوایل قرن بیستم باز میگردد که در همین زمان بود که مهاجرتهای درون آمریکا توسط
مهاجران آفریقایی تبار از جنوب به شهرهای بزرگ شمال صورت میگرفت .در این زمان همچنین
مهاجرتهای بزرگی از اروپا و سایر نقاط جهان به سوی آمریکا صورت میگرفت .در چنین محیطی
که در حال تغییر بود بسیاری از کالن شهرهای آمریکا شاهد شکل گیری انواع نوینی از روابط قومی و
نژادی بودند (الل.)1989 ،
اگرچه بیشتر محققان اولیه براساس تجربهی آمریکا با استفاده از روش مردم نگاری به مطالعهی
قومیت میپرداختند ،اما در اروپا نیز محققان پس از جنگ جهانی دوم به مطالعهی چگونگی مهاجرت
و نحوهی شکل گیری اقلیتها پرداختند .یک نمونه خوب در اینباره را میتوان در آثار رکس 1یافت
که معطوف به شکل بندی روابط نژادی در شهرهای بریتانیا مانند بیرمنگام در دوره  1950به بعد بود
( رکس .)1973 ،در اینگونه تحقیقات بحث بر سر این است که چگونه قومیت در گستره و زمینهی
شکل گیری اجتماعی و برساخت هویت شکل میگیرد.برخی از یافتهها حاکی از این است که معنایی
که به اجتماع نسبت داده میشود از طریق تجربیات مهاجرت ،شکل گیری اجتماعی و برساخت هویت
دستخوش تغییر میگردد.
نتیجه گیری

مردم نگاری یک راهبرد تحقیقاتی است که برای محقق امکان بررسی فرهنگ جوامع و گروههای
انسانی در محل زیست آنها از جمله شهرها را فراهم میآورد .مردم نگاری یکی از روشهای تحقیق
کیفی است که محقق از طریق آن به توصیف یا تفسیر ارزش ها ،رفتارها ،عقاید و زبان مشترک یک
گروه فرهنگی را میدهد .مردم نگاری شهری به مطالعهی زندگی افراد و گروهها و نوع روابط آنها در
شهر میپردازد و سعی میکند که به شناخت و درک زندگی روزمره و تجربههای افراد نائل آید .اینگونه
محققان به گونه ای فعال در زندگی و موقعیتهای مورد مطالعه مشارکت میکنند و افراد را در محیط
طبیعی زندگی اجتماعی اشان مورد مطالعه قرار میدهند .روش مردم نگاری کاربرد روشهای اثباتی
را در بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر را مورد نقد قرار میدهد .زیرا معتقد است که شهرها
محصول ساخت و ساز انسانی هستند و از هویت فرهنگی منحصربفردی برخوردارند و نگاههای ک ّمی
1 -Rex
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گرا ،محیط محور و یا پروژه محور نمیتواند به شناخت درست آنها منجر شود .در اینجا رویکردی
فرهنگ مدار به جای بسترمدار ،انسان گرا به جای محیط گرا و فرایندی به جای نتیجه گرا مد نظر است.
خاستگاه مردم نگاری شهری را میتوان شهر شیکاگو دانست .و از همین رو ،مکتب شیکاگو متولی
مطالعهی مسائل اجتماعی شهر شیکاگو گردید و به خاطر چارچوب نظری و رویکرد روش شناختی
خاص خود در مطالعهی شهرشیکاگو با عنوان مکتب شیکاگو مطرح گردید .در واقع عاملی که در
مرکز توجه مکتب شیکاگو قرار داشت رشد سرسام آور جمعیتهای شهری و ورود مهاجران و بروز
مشکالت اجتماعی روزافزون شهری بود .روشهای این مکتب عمدت ًا مشاهدهی دقیق واقعیت اجتماعی،
تدوین و توصیف تک نگاریهای شهری و تالش برای کاربرد روش مردم نگاری در تحلیل زندگینامه
خانوادههای مهاجر و تحلیل آنها بود .از این رو ،هدف مردم نگاری شهری انجام اصالحات اجتماعی،
کاهش تنشها و بهبود سازوکارهای شهری بودند .تامس نخستین چهرهی برجسته و بنیانگذار مکتب
شیکاگو بود که تحقیقات اجتماعی خود را در زمینهی مشکالت شهری شیکاگو و بویژه موضوعاتی
چون مهاجران ،اقلیتهای قومی ،انحرافات اجتماعی و نظایر آن بود .روش مردم نگاری شهری گرچه
در مطالعه شهر شیکاگو توسط جامعه شناسان مکتب شیکاگو به کار گرفته شد ،در دههی  1920آغاز
گردید ،اما ورود انسان شناسی به مطالعهی مسائل شهری با تأخیر بیشتری انجام گرفت و عم ً
ال از دهه
 1970آغاز گردید زیرا انسان شناسان قب ً
ال به مطالعهی جوامع کوچ نشین و روستایی میپرداختند.
موضوع مورد عالقهی انسان شناسان شهری بیشتری فرایندی بود که طی آن مهاجران جذب زندگی
و فرهنگ شهری میشدند ،و اینکه چگونه به محیط و فرهنگ و شرایط اجتماعی شهری سازگاری
مییابند .یکی از این مطالعات کالسیک در حوزهی انسان شناسی شهری بررسی سبک زندگی در یکی
محالت شهر واشنگتن بود توسط هانرز انسان شناس سوئدی بود .یکی دیگر از موضوعاتی که مردم
نگاری شهری به آن میپردازد انحرافات و کجرویهای اجتماعی و گروههای درگیر در اینگونه مسائل
و روابط هستند .یکی از اولین مطالعات توسط مای هیو در شهر لندن صورت گرفت .او به توصیف
تجربهی زیستهی فقرا پرداخت و آسیبهای اجتماعی مانند تکدی گری ،بی خانمانی ،دزدی و جیب
بری و اعتیاد به الکل را با استفاده از روش مردم نگاری مورد مطالعه قرار داد.
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