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Mobile Autoethnography as a Method for Understanding Lived Experience  

of Urban Mobility 

 

A B S T R A C T A R T I C L E    I N F O 

The scholars of social sciences and human geography used to consider the concepts 

like belonging, identity, attachment, and so on as solely the outcome of stability and 

settlement in a particular place and mobility as a threat to these concepts. However, 

with the emergence of “Mobilities Turn” and consequently the “New Mobilities 

Paradigm”, different flows and modes of movement are considered as actions 

constructing various individual and collective lived experiences, enabling the new 

experience of the expressed concepts from among the moving experiences. No 

comprehensive and proper methodologies have been developed for understanding 

these mobile lived experiences although two decades have passed since the 

emergence of this new paradigm and this epistemological issue in the field of social 

sciences. The study tries to develop the methodology existing in the social sciences 

to understand these mobile lived experiences – the methods that can reach the 

hidden meanings of these mobile experiences. After examining this methodological 

gap, the study proposes “mobile autoethnography” as a new approach to 

understand these lived experiences in motion: an approach enabling the researcher 

to understand the lived meanings in the actions of movement in everyday life 

environments through the lived experience of self and others within the framework 

of the new mobilities paradigm. 
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 خود مردم نگاری متحرک به مثابه روشی برای فهم

 تجربه های زیسته از جابجایی های شهری

 

 PhD*محمد نظرپور

، دانشگاه تربیت  ی، شهرسازی، دانشکده هتر دانشجوی دکتر

 مدرس، تهران، ایران

 

 چکیده
ای پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و جغرافی درگذشته کهیدرحال

محصول  اًصرفی و... را بستگدلانسانی مفاهیمی چون تعلق، هویت، 

تهدیدی در  عنوانبهثبات و استقرار در مکان خاص تصور و تحرک را 

 تبعبهو « ییجاجابهچرخش »، با ظهور کردندیمبرابر این مفاهیم تلقی 

ی متنوع هاوهیشو  هاانیجر، «ییجابهجاپارادایم جدید »ی ریگشکلآن 

ته متفاوت فردی و تجارب زیس بر سازندهی هاکنش مثابهبهیی جاجابه

را  شدهانیبکه تجربه جدیدی از مفاهیم  شودیمجمعی در نظر گرفته 

ر این دو دهه از ظهو نکهیباا. کندیماز خالل تجارب متحرک ممکن 

م اجتماعی در حوزه علو سانهشنامعرفتپارادایم جدید و این مسئله 

م این ی جامع و متناسب برای درک و فهشناسروشهنوز  گذردیم

سط ب. مقاله حاضر به دنبال تجارب زیسته متحرک ارائه نشده است

تجارب  ی موجود در علوم اجتماعی برای فهم و درک اینشناسروش

ر این دیی که بتوانند به معانی نهفته هاروشزیسته متحرک است؛ 

روش  خألتجارب متحرک دست پیدا کنند. این مقاله پس از بررسی این 

روشی نو برای فهم این  مثابهبهرا « ی متحرکنگارخود مردم»، شناسانه

ق . روشی که به محقکندیمحرکت پیشنهاد  نیدر حتجارب زیسته 

ی هاطیمحیی در جاهجابی هاکنشامکان فهم معناهای زیسته در 

رچوب زندگی روزمره را از خالل تجربه زیسته خود و دیگران در چا

 .کندیمیی فراهم جاجابهپارادایم جدید 

 

، تجربه ییجاهجاب، پارادایم جدید ییجاجابهچرخش ها: کلیدواژه

 .متحرک ینگارمردمزیسته متحرک، خود 

 
 2/12/1399تاریخ دریافت: 

 23/12/1399تاریخ پذیرش: 

 mohammad_nazarpoor@modares.ac.irنویسنده مسئول: 

                                                        
1 Urry 
2 Adey 
3 Lived Practices 

 

 

 

 مقدمه

ی به روزافزون طوربهزندگی روزمره و ساختار اجتماعی امروزی 

(؛ شهرها 2010، 2؛ اِدی2007، 1یی وابسته شده است )یوریجاجابه

ی متحرک هاکنشو  هاتیفعالی امروزی از خالل هامکانو 

و از این طریق مفاهیمی  شوندیمروزمره فردی و جمعی تجربه 

چون ادراک، تصاویر ذهنی، فرآیندهای معناسازی از مکان و افراد 

دیگر، روابط و هویت اجتماعی، تعلق به مکان و ... را دگرگون 

پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و  درگذشته کهیدرحال. کنندیم

و... را  یبستگدلیمی چون تعلق، هویت، جغرافیای انسانی مفاه

و تحرک را  ثبات و استقرار در مکان خاص تصورمحصول  صرفاً

، با ظهور کردندیمتهدیدی در برابر این مفاهیم تلقی  عنوانبه

پارادایم جدید » یریگشکلآن  تبعبهو « ییجاجابهچرخش »

 مثابهبه ییجاجابهمتنوع  یهاوهیشو  هاانیجر، «ییجاجابه

 متفاوت« 4یافتهتجسم تجارب» بر سازنده« 3ی زیستههاکنش»

که تجربه جدیدی از مفاهیم  شودیم فردی و جمعی در نظر گرفته

 . کندیمرا از خالل تجارب متحرک ممکن  شدهانیب

دو دهه از ظهور این پارادایم جدید و این مسئله  نکهیباا

هنوز  گذردیماجتماعی  در حوزه علوم شناسانهمعرفت

ی جامع و متناسب برای درک و فهم این تجارب زیسته شناسروش

ی حاکم بر علوم شناسروشسنت  خألمتحرک ارائه نشده است. 

ی نوظهور متفاوتی شده است هاروشی ریگشکلاجتماعی سبب 

که سعی دارند این تجارب زیسته متحرک نزد کنشگران را به 

یی در جاجابهچنگ بیاورند. مقاله حاضر پس از تشریح چرخش 

برای فهم تجارب  روش شناسانه خألعلوم اجتماعی و  بررسی 

روشی نو  مثابهبهرا « 5ی متحرکنگارخود مردم»زیسته متحرک، 

4 Embodied experiences 
5 Mobile Autoethnography 
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رشته ای برای فهم این تجارب زیسته دازی میاناز خالل چشم ان

. روشی که به محقق امکان فهم کندیمحرکت پیشنهاد  نیدر ح

یی جاجابهی زندگی روزمره را از خالل تجربه زیسته خود و دیگران در چارچوب پارادایم جدید هاطیمحیی در جاجابهی هاکنشمعناهای زیسته در 

، 6ی )چرخش فرهنگیارشتهانیمروشی نوظهور در تالقی چهار چرخش فکری  عنوانبهی نگارخود مردمژوهش پس از تبیین . این پکندیمفراهم 

« ی متحرکنگارمردمخود »یی به معرفی و تشریح جاجابه( با اضافه کردن چرخش 9و چرخش انعکاسی 8، چرخش فضایی7چرخش روایی

پردازد.می

 

 

 

 

 یشناسمعرفتیک مسئله «: ییجاجابهچرخش »

ر طول آخرین دهه از قرن بیستم علوم اجتماعی و مشخصًا د

« جاییچرخش جابه»شناسی و جغرافیای انسانی یک جامعه

عنوان یک را تجربه کرد که حتی گاهی به (2006، 10)کرسول

از آن یاد ( 2006، 11)شلر و یوری« جاییبهپارادایم جدید جا»

 عنوانبه هاتیهو، تعلقات و هایتداعدرگذشته  کهدرحالیشود. می

محصول محلیت، ثبات و استقرار در مکان خاص در نظر گرفته 

 عنوانبهی جغرافیای انسانی هاپژوهشدر « تحرک»و  شدیم

در این ،  (2000یوری، د )شیمیک تهدید برای این مفاهیم تلقی 

، 13؛ جنسن2019، 12با نقد نگاه ایستا به شهر )ککس  پارادایم جدید

امر استوار است که ما مردم و روابط  نیاباور اصلی بر ( 2009

های عنوان مفاهیمی که ریشه در مکاناجتماعی را صرفاً به

بایست همچنین بر توانیم درک کنیم؛ بلکه میمشخص دارند نمی

هایی که مردم را به یکدیگر و به هر ها و شبکهها، جریانجنبش

کند نیز توجه کنیم. ی شهر( متصل میطورکلبهچیز دیگری )

 «دهندیمی حرکتی متفاوت، جوامع متفاوتی را شکل هاانیجر»

ی معاصر عالوه بر هامکانبنابراین شهرها و  (.2007)یوری، 

یی خود  نیز تعریف جاجابهی ثابت و ایستای خود با جریان هابخش

ب تغییر این امر سب. (2009؛ جنسن، 2005، 14)شین شوندیم

کانون توجهات پژوهشی از ساختارهای ایستا جامعه به سمت 

                                                        
6 Cultural Turn 
7 Narrative Turn 
8 Spatial Turn 
9 Reflexive Turn 
10 Cresswell 
11 Sheller & Urry 
12 Cox 

های فردی که جوامع از طریق آن کنش ی شدایحرکتهای جریان

شناسان، گیرند. از این زمان بود که جامعهو اجتماعی خود را پی می

ونقل و های متفاوت حملشناسان بر جنبهدانان و انسانجغرافی

 فهم زندگی اجتماعی متمرکز شدند هدف باجایی شهری بهجا

؛ گمبل، سنیزک، 2016، 16؛ جفه و کونینگ2018، 15)سیمپسون

جایی نه صرفًا بهونقل و جااز این منظر، حمل(. 2017، 17نیلسن

فعالیتی کارکردی برای اتصال مبدأ به مقصد، که یک عمل 

و  افتهیتجسمی هاتجربهاز  متأثرفرهنگی، اجتماعی و سیاسی ، 

 است. ته زیس

برای فهم تجارب زیسته افراد در  شناسانهمعرفتاین چرخش 

ی یک ریگشکلیی در گام بعدی به جاجابهی متنوع هاوهیشخالل 

منجر شد که در آن چگونگی به چنگ « مسئله روش شناسانه»

ی شناسروشچالش جدید  عنوانبهآوردن تجارب زیسته متحرک 

حاکم بر علوم اجتماعی که ی شناسروشمطرح شد. انتقاد از سنت 

 (2004، 19)الو و یوری اندبودهناتوان  «18تجارب متحرک»در فهم 

ی جدید را ذیل هاروشی از انوآورانهی موج ریگشکلی هانهیزم

 یک چتر روش شناسانه جدید فراهم کرد. 

 یشناسروشیک مسئله  «: ی متحرکهاتجربه»فهم 

توجهات  ییجاجابهپارادایم جدید  یریگشکلو  ییجاجابهرخش چ

متحرک افراد در زندگی  یهاتجربهپژوهشی را به سمت فهم 

13 Jensen 
14 Shane 
15 Simpson 
16 Jaffe, & Koning 
17 Gamble, Snizek & Nielsen 
18  Mobile Experiences 
19 Law & Urry 
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در  تماماً  رسدیمدر جهانی که به نظر   معطوف کرد. هاآنروزمره 

ی اگونهبه( و جامعه 2006حرکت است )شلر و یوری،  حال

یی و تحرک انسان است جاجابهکه مستلزم  شودیمدهی سازمان

 ابزارجعبه(، علوم اجتماعی نیازمند 2007؛ یوری، 2010، )اِدی

ی که ابزارجعبهروش شناسانه جدیدی برای فهم آن خواهد بود؛ 

ی هاکنشی عمیق تجربه زیسته هاهیالبتواند معنای نهفته در 

، 21؛ مریمن2009، 20به چنگ بیاورد )پینک رامتحرک کنشگران 

ی حسی هاجنبهی ایستا که در مواجهه با هاروشدر مقابل (. 2014

)الو و یوری،  زمان ناتوان هستند-و ادراکی در بسترهای فضا

به شناخت این  تواندیم متحرک یهاروشظهور ، (2004

پویای بدون مرز ی خاص تجربه انسانی در خالل میادین هاجنبه

؛ 2020، 22؛ سترول2009)بوچر و یوری،  کندیمرا فراهم 

تی فهرس (2004یوری )الو و (. 2017، 23موسکات، زهررموسکات، 

موجود را که  تحقیقاتی هایروشدر  آمده پدید هایشکاف از

یی دست پیدا کنند، جاجابهبه فهم عمیقی از تجارب  توانندینم

 مثال برای ]ی موجودهاروش[  هاآن»: کنندیمبیان  نیچننیا

 امروز که – پرداختند «زودگذر امر» به شکل ضعیفی به طوربه

دوباره  فردا از بعد روز را خود تنها تا – رفت خواهد فردا و هست

سروکار  «شدهعیتوز»با مفهوم  ضعیفی طرز به هاآن. عیان کند

 قرار میان در نباید ولی شود یافت باید اینجاوآنجا یعنی –داشتند 

 چند یا یک بین ]در تجربه[ که فاهیمیم با همچنین یا و – گیرد

 طوربه هاآن. نداشتند سروکاری زیاد است متغیر مکان و فضا

 در که مفهومی – داشتند سروکار «چندگانه» مفهوم با ضعیفی

ها با گیرد. آنهای مختلفی به خود میتلف شکلمخ هایمکان

ارتباط ضعیفی دارند؛ و این « ، آشفته و پیچیده یعل ریغ»مفاهیم 

 بینایی، به مربوط که –«حسیامر » پرداختن بهها در روش

 ارتباط اینناتوان هستند.  – هستند بویایی چشایی، شنوایی،

 درد، ، خشم –د شومی دیده نیز احساسی حاالت با ضعیف

 –مبتنی بر فضا و زمان  معنوی حالت یا و آمال لذت، عصبانیت،

                                                        
20 pink 
21 Merriman 
22 Streule 
23 Muskat, Muskat & Zehrer 

24  Meaningful Understanding 
25 D'Andrea, A., Ciolfi, L. and Gray 

 اشیا، افراد، جابجایی و حرکات در که دردهایی و هااشتیاق

(. 403-404: 2014)الو و یوری، « دارند جریان هاایده و اطالعات

یی جاجابهبنابراین در جهان پیچیده متحرک و سیال امروز که 

ی موجود و هاروش درهسته اصلی آن است، نیازمند بازنگری 

ی هستیم که بتواند بازتاب مناسبی از اشناسانهی روش هاینوآور

« 24فهم معنادار»به یک امکان دستیابی این جهان را فراهم کند و 

 را برای پژوهشگران شکل دهد.( 2011، 25آندرآ، سیلفی، گری)دی

ی متحرک هاروشاز طرف دیگر عالقه روزافزون به رویکردها و 

به کاربست  روزافزونی به دلیل عدم اعتماد هاپژوهشدر این 

ی پژوهشی پوزیتیویستی است که سنتا بر فضای هامیپارادا

؛ بنهام 2019اجتماعی سیطره داشته است )ککس، پژوهشی علوم 

از این پارادایم  متأثری موجود هاروش. (2015و جانسون، 

کافی در مواجهه با زندگی متحرک )یوری،  اندازهبه توانندینم

ی مختلف تجارب برآمده از آن را هاهیال( کارآمد باشند و 2007

ن و ؛ بلکم2010، 27؛ پسس2016، 26نشان دهند )اوسترهویس

برای پیدا کردن پاسخ (. 2008، 29؛ کوپلس و ریدلی2010، 28ون

از قبیل اینکه چه عوامل محیطی، تاریخی، اجتماعی،  ؤاالتیس

و نهادی بر چیستی، چرایی و چگونگی  ایدئولوژیکیفرهنگی، 

 تأثیر هاآنو از  گذاردمی تأثیر ییجاجابهمتفاوت  هایتجربه شیوه

به  تواندینمی کمی شناسروشگیرد، پارادایم پوزیتیویستی و می

مکان -انسان و انسان-از رابطه انسان افتهیتجسمفهم این تجارب 

که برای  سؤاالتی (.2004؛ الو و یوری، 2014دست یابد )مریمن، 

 هایشناسیبایستی از روش هاآنهای معنادار پاسخدستیابی به 

ارتباط با تجربه در  فهم معنادارکه امکان دستیابی به یک  تفسیری

 .استفاده کرد کنندمیرا فراهم  یی جاجابه

 ستیبایمیی جاجابهی جدید برای فهم تجارب هاروشبنابراین 

ی شناسیهستی و شناسمعرفتی، شناسروشاز یکسو از منظر 

ران ی عمیق از فرآیندهای معناسازی کنشگهاهیالتوانایی فهم 

داشته باشد و از طرفی  هاآنتجارب زیسته  در خاللمتحرک را 

26 Oosterhuis 

27 Pesses 

28 Blackman & Venn 

29 Cupples & Ridley 
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بایست به بازتعریف جدیدی از نقش روش پژوهش می عنوانبه

پژوهشگر در میدان پژوهش جدید که مبتنی بر خاصیتی سیال، 

بدان چندمرکزی، پیچیده و متحرک است، دست بزند. این 

« 30همراه یادگیری به»معناست که محقق بتواند از طریق 

 «32یادگیری همدالنه»کنشگران متحرک به ( 2000، 31)اینگولد

شکل جدید از  عنوانبهمشغول شود و  هاآنبا  (2019)ککس، 

که مبتنی بر تجارب  (2010، 34)الوریر «33فعال کنندهمشارکت»

پژوهش است، به بررسی  کنندگانمشارکتمشترک حرکتی با 

، 35)اسپینیبپردازد  هاآنمختلف تجربه متحرک نزد  یهاهیال

 یهابافتدرنهایت  تا بتواند( 2017؛ ونینی و استوارت، 2011

کرده و به فهم عمیق از  ییگشاگرهمختلف تجربه کنشگران را 

نوظهور برای  یهاروشتجربه زیسته متحرک نائل آید. در ادامه 

اخیر ذیل پارادایم جدید  یهاسالفهم تجارب متحرک که در 

و سپس با طرح ، معرفی اندداکردهیپبست مطرح و کار ییجاجابه

 ینگارخود مردم» عنوانبه« ینگارخود مردم»خوانش جدیدی از 

 یهاپژوهش، روش جدید و مفیدی برای استفاده در «متحرک

 .شودیماز منظر این پارادایم جدید پیشنهاد  ییجاجابهحوزه 

 پژوهشگر در حرکت: ی نوظهورهاروش

داده کیفی در علوم اجتماعی سنتا شامل  یآورجمع یهاوشر

فردی و گروهی، گروه  یهامصاحبه ازجملهایستا  یهاروش

که در آن  اندبودهمتمرکزها و مشاهدات میدانی محدود 

و پژوهشگر در یک نقطه ایستا در مقابل  کنندگانمشارکت

در  هاکنشمحقق به بررسی  هاآنکه در  رندیگیمهمدیگر قرار 

، هاکنشیط و زمانی خارج از محیط و زمان وقوع آن مح

و ظهور پارادایم جدید  ییجاجابه. اما با وقوع چرخش پرداختیم

 یهادهیپد»برای فهم  یاخالقانهجدید و  یهاوهیش، ییجاجابه

 یهاکنشپژوهشگر در   کهیدرحالآمدند که  به وجود «36متحرک

                                                        
30 Learning with 
31 Ingold 
32 Empathetic Learning 
33 Active Participant  
34 Laurier 
35 Spinney 
36 Moving Phenomena 

37 Moving Methodologies 

 یهاانیجردر  یورغوطهو با  شودیمشریک  موردمطالعهمتحرک 

 یآورجمع، به ییجاجابهسیال و چند حسی تجاری  زودگذر،

. ظهور طیفی متنوعی از این پردازدیممیدانی چند اطالعات 

 «37در حال حرکت یهایشناسروش» یریگشکلبه  هاروش

 ،39متحرک ینگارمردم، 38ی ویدئویینگارمردم .اندشدهمنجر 

همراه با  41یروادهیپو یا  40یزنرکابی در حین هامصاحبه

برای  یاوهیش عنوانبه  42فعاالنه یهایروادهیپ ،کنندگانمشارکت

هستند.  هاروشاین  ازجمله ی متباینهامکانفهم تجربه 

به شکل ایستا  هادادهو تحلیل  یآورجمعکه در کنار  ییهاروش

همراه  43و تحلیل در حین حرکت هاداده یآورجمعاز کنشگران، به 

ی جدید نشان از هاروشظهور تمام این  .پردازدیمنیز  هاآنبا 

ی پژوهشی جدید در ارتباط با پارادایم هاروشمعرفی  ضرورت

را در دستور کار خود  جایی است که فهم تجربه متحرکجدید جابه

های اخیر از این روش ها هایی که در سالپژوهش .داندادهقرار 

ای فهم کنش های متحرک بهره برده اند در بسترهای مختلف بر

؛ الوریر، 2010؛ پسس، 2010؛ براون و اسپینی، 2011)اسپینی، 

؛ لی و اینگولد، 2018، 44؛ پوجاداس و مازا2020؛ استرول، 2010

2006) 

 روایت تجربه زیسته پژوهشگری: نگارخود مردم

خود نوظهور،  یهاروشاز بین این  رسدیمه نظر ب

در حوزه پژوهش  تجارب  تواندیمبیش از سایرین 45ینگارمردم

تجربه زیسته خود محقق،   در کنارمفید باشد و  متحرکزیسته 

اطالعات مردم نگارانه چون ضبط  یآورجمعمتنوع  یهاروش

و گفتگوها، اسناد و تصاویر و... را   هامصاحبهویدیویی و صوتی، 

یکی از  عنوانبه ینگارمردمخود نیز در خود پوشش دهد. 

 80از دهه جیتدربهاست که  ینگارمردمهای نوظهور در روش

های متنوعی بسط و میالدی مطرح شده و تا به امروز در حوزه

38 Video Ethnography 

39 Mobile Ethnography 

40 Ride-Along Interview 

41 Go-Along Interview 

42 Actively Walking 

43 On the Move 
44 Pujadas & Maza 

45 Autoethnography 
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 بیان خالقانه محقق این روشدر است.  داکردهیپکاربست 

کند و به پژوهشگر فرصت پیدا می یجایگاهی بسیار ویژه و ممتاز

شود  تا از خالل تجربه زیسته خود ای داده میبیان شخصی ویژه

 ینگارمردم خود یطورکلبهبه یک فهم فرهنگی دست پیدا کند. 

پی توصیف و تحلیل  پژوهش و نگارش است که در رویکردی از

 ی استفرهنگفهم تجربه  منظوربهی شخصمند تجربه نظام

خود کار »معتقد است که  (14: 2007) سیال(. 0820، 46)چنگ

 ه کردنتجرب انیم رفت و برگشتیحرکت  کی شامل ینگارمردم

 آن از ترعیوس یانهیو مشاهده و کشف زم  دخو ی کردنو بررس

را با پژوهش و  «من»اینکه   وجودنیباانویسنده  . «است تجربه

که گویی  کندیم، خود را طوری تحلیل زدیآمیمنوشتار در هم 

(. 2004، 48؛ الیس2000، 47)گودال کندیمرا مطالعه  «دیگری»

تجربه زیسته محقق را در یک فضای ایزوله قرار  ینگارمردمخود 

تا  کندیمبلکه آن را در مقایسه با تجربه دیگران مطرح  دهدینم

توصیفی غنی و متکثر از تجربه فرهنگی ارائه کند. این تعامل 

ها تا گیرد که از گفتگوها، مصاحبههای مختلفی به خود میشکل

ای تجربه رویدادها و احساسات عاطفی مشترک که منجر به تجربه

 شود.را شامل می شودیممتکثر و بسیار غنی برای محقق 

گروه  لیو تحل هدفمند یهاهنوشت با 49یلیتحل ینگارخود مردم

 ،50عاطفی ینگارخود مردمهدف  کهیدرحالخاص ارتباط دارد 

که  یاگونهخاص است به یمحققان در مورد موضوع ینگردرون

 محقق را داستان با یارتباط احساس یبه خواننده امکان برقرار

از طریق روایات شخصی دیگران در خوانش عاطفی،  .دهدیم

ها و نقاط عطف زندگی شخصی نویسنده بینشمتوجه صدمات، 

در خوانش  کهیدرحال(، 2011)الیس، آدامز، بوچنر،  شوندمی

تا از خالل تجربه زیسته  شودیمتحلیلی محقق در میدان وارد 

 نظری درک به موجود، هایاز تفسیر داده استفاده خود با

 .(2006، 51)اندرسون کند اضافه موردمطالعه اجتماعی فرآیندهای

 تحقیق رویکرد یک عنوانبه تحلیلی ینگارخود مردم از استفاده

 در تنوع وها داده یآورجمع درمند نظام یشناسروش شامل باید

                                                        
46 Chang 
47 Goodall 
48 Ellis 

 از هدفمندطور به تحلیلی ینگارخود مردمباشد. ها داده انواع

 و یبردارادداشتی  ،هامصاحبه مشاهده، مستندسازی، طریق

در عمل به مطالعه  اطالعات یآورجمع یهاروش  سایر

 تحلیلی ینگارخود مردم .پردازدیمسیستماتیک میدان فرهنگی 

ی متنوع میدانی در هاداده از بیشتر و است محقق« من» از فراتر

 ینگارخود مردمبرخالف  .کندیم استفاده کنار تجربه زیسته خود

صحت تجربیات سوبژکتیو  دیتائعاطفی که تنها در پی صداقت و 

تحلیلی مبتنی بر تجربه زیسته   ینگارخود مردممحقق است، 

 مورد در ساده توضیح یجابهو گذارد محقق پا را فراتر از آن می

 نظری به فهم افزودن و ترسیم دنبال به ،افتدیم اتفاق آنچه

 یک بین محقق نگاه و  است موردمطالعه اجتماعی فرآیندهای

به شکل رفت  درونی همدالنه و یک نگاه بیرونی تخصصی تمرکز

 شودمی باعث تحلیلی ینگارخود مردم. کندیمو برگشتی حرکت 

 گنجانده وتحلیلتجزیه پژوهش در موقعیت در محقق مشارکت تا

 نظری درک به موجود، هایاز تفسیر داده بیشتر استفاده با و شود

  .کند اضافه موردمطالعه اجتماعی فرآیندهای

 : فهم عمیق تجارب متحرکمتحرکی نگارخود مردم

های مطالعاتی متنوعی در حوزه ینگارخود مردمی اخیر هاسالر د

برای  چون علوم اجتماعی، علوم سیاسی، آموزش و پرستاری

است. بکار گرفته شده  دستیابی به فهم فرهنگی از تجارب انسانی

روشی کارآمد در حوزه  تواندیم به چند دلیل اصلی این روشاما 

اول اینکه این روش پیوندی  متحرک نیز باشد؛فهم تجربه زیسته 

محقق در این روش تجربه زیسته  ؛معنادار با تجربه زیسته دارد

متنوعی از آن  یهاهیالو در این روایت  کندیمخود را روایت 

، دوم اینکه این روش به دلیل پیوندهای آن با شودمیآشکار 

اطالعات میدانی بهره  یآورجمعاز ابزارهای مختلف  ینگارمردم

ابزارهایی چون گفتگوها و  تواندیمو بنابراین  ردیگیم

از  شدهضبطی دئوهایو، تصاویر و ی در حال حرکتهامصاحبه

ی افراد در مورد تجربه هانوشته،خاطرات و  ی حرکتیهاتجربه

 یبرداربهره برای فهم تجربه زیسته مورد و ... ی مختلفهامکان

49 Analaytic Auotoethnography 
50 Evocative Autoethnography 

51 Anderson 
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که بر فهم تجربه  یدیتأکقرار دهد، سوم اینکه این روش به دلیل 

فرهنگ  ازآنجاکهزیسته در بسترهای فرهنگی خود دارد  و 

دگردیسی  در حالنیز در بسترهای مختلف متفاوت و  ییجاجابه

دست پیدا  ییجاجابهتجارب به فهمی عمیق از  تواندیم ،است

روز پس از یک تحول زمانی، نیز ام ینگارمردمعالوه بر این کند، 

تحلیل »به سمت  از یک درگیری فعال با یک میدان پژوهشی

)کرسول،  حرکت کرده است «52زمانهم صورتبهچند میدان 

 .کندیمفراهم  راحرکتی  هایتجربهکه این امکان فهم ( 2012

ذهنی و  یهاتیفیکبه  یابیدست چهارم اینکه این روش در حوزه

که کنشگران آن را برای خود  یاوهیشبه  ییجاجابه یافتهتجسم

 عنوانبهاینکه محقق را  تیدرنهاو  ، کارآمد استکنندیممعنادار 

در نظر ( 2011)اسپینی،  فعال تجربه زیسته کنندهمشارکتیک 

 شودمیو این سبب   «حضور دارد»که در بطن تجربه    ردیگیم

و به توصیفات فربه،  شدهغرقر حرکتی شه یهاانیجرمحقق در 

 . عمیق و نزدیک از تجربه دست پیدا کند

؛ در محل تالقی چهار چرخش اصلی ستیبایمرا  ینگارمردمخود 

در مطالعات شهری و علوم اجتماعی، چرخش « فرهنگی»چرخش 

در علوم اجتماعی،  «فضایی»در علوم انسانی، چرخش  «روایی»

دانست که در دیاگرام شماره  یشناسانساندر  «انعکاسی»چرخش 

ی نگارخود مردمآن در ظهور  ریتأثو  هاچرخشوجه این  نیترمهم

در  «ییجاجابه»چرخش تشریح شده است. با اضافه کردن الیه 

خود به دیاگرام نهایی دست پیدا کرد که  توانیم علوم اجتماعی

نگاری . بنابراین خود مردمدهدیمی متحرک را نشان نگارمردم

روش پیشنهادی پژوهش حاضر برای فهم  عنوانبهتحرک م

ی است ارشتهانیمتجارب زیسته متحرک منبعث از پنج چرخش 

ی آن را نگارمردمدر پژوهش  هاآنروش شناسانه  راتیتأثکه 

. چرخش فرهنگی در مطالعات شهری به کنندیمی پردازمفهوم

و ی توجهات ویژه به معنای فرهنگی مکان ریگشکلمعنای 

؛ 1990، 53میالدی است )لش 80ی شهری در دهه هاطیمح

. چرخش روایی در علوم انسانی (1990، 55؛ جیمسون1994، 54چنی

 یهاداستانگیری توجهات ویژه به روایات و به معنای شکل

عامیانه از زندگی روزمره برای فهم معانی نهفته عمیق در میان 

 90میالدی آغاز و در دهه  70است که در دهه  یانسان یهاکنش

؛ 2005)فلودرنیک،  این حوزه به اوج خود رسید یهاپژوهشدر 

 در مفهومچرخش فضایی به معنای بازنگری  .(2005، 56هرمن

مثابه تولید و نگاه به فضا به 90در علوم اجتماعی در دهه « فضا»

 و یک خالی ظرف مثابهبه دیگر فضا اجتماعی است که در آن

اشیاء و  توسط که شودگرفته نمی در نظر مستقل مادیِ واقعیت

، 57)سوجا پرشده باشد بلکه خود تولیدی اجتماعی است هاانسان

با ی نیز شناسانساندر  انعکاسیچرخش  .(1996، 58؛ لوفور2008

سنتی  یشناسانسانسبب شد  80ظهور بحران بازنمایی در دهه 

 یشیبازاندمحقق به سمت  طرفانهیببا عبور از توهم عینیت 

پژوهشگر پیش رود که این امر موجب ظهور عنوان ژانرهایی در 

شد که محقق در آن کانون اصلی پژوهش  یشناسانسانپژوهش 

جای آن شنیده شود و دانش در و صدای محقق در جای است

، 59شود )کلیفوردکننده ساخته میدیالوگ فعال محقق و مشارکت

 (.1986، 61؛ ترنر و برنر1986، 60فیشر ؛ مارکوس و1988

                                                        
52 Multisite Ethnography 
53 Lash 
54 Chaney 
55 Jameson 
56 Herman 

57 Soja 
58 Lefebvre 
59 Clifford 
60 Marcus & Fischer 
61 Turner & Bruner 
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 یارشتهانیمنگاری متحرک در تالقی چهار چرخش ممرد : تبیین خود1دیاگرام شماره 

در  متحرک به دنبال فهم  معناهای زیستهی نگارمردمخود 

ی هاطیمحیی( در جاجابهاز چرخش  متأثریی )جاجابهی هاکنش

ی فرهنگی هاتیهو بر سازندههای محیط عنوانبهزندگی روزمره 

 متأثراز چرخش فرهنگی( از خالل تجربه فضامند اجتماعی ) متأثر)

از  متأثری زیسته )هاتیروااز چرخش فضایی( است که در آن 

از چرخش انعکاسی(  متأثرو پژوهشگر ) کنشگرانچرخش روایی( 

خود »پژوهش حاضر ترکیب جایگاه ویژه دارد. بنابراین 

را برای فهم تجارب زیسته متحرک منتج « ی متحرکنگارمردم

ی در چارچوب پارادایم جدید و جمعجایی فردی ی جابههاکنشاز 

ی میان اچرخهارتباط  2. دیاگرام شماره کندیمجایی پیشنهاد جابه

 بر سازندهسه وجه  عنوانبهرا  هامکانو  نندهکمشارکتپژوهشگر، 

که پژوهشگر در حین  دهدیمی زیسته متحرک نشان هاتجربه

برای رسیدن به یک فهم  هاآنفرآیند پژوهش به توصیف ضخیم 

 .پردازدیمفرهنگی از مضامین و مقوالت اصلی 

 
 متحرک ینگارمردم: ابعاد مختلف خود 2دیاگرام شماره 
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 یریگجهینت
یی وابسته است، جاجابهبه  شدتبهزندگی امروز جهان 

یی که در سطوح خرد و کالن زندگی فردی  و هاییجاجابه

تجارب زیسته  بر سازندهاجتماعی در بسترهای متفاوت جغرافیایی 

ی دیگر است. علوم اجتماعی، هاانسانو  هامکانمتفاوتی با 

جغرافیای انسانی، مطالعات فرهنگی، مطالعات شهری و ... نیازمند 

ی زیسته و تجارب هاکنش عنوانبهیی جاجابهی هاکنشنگاه به 

ی هستند که در ارتباط مستقیمی با مقوالت فرهنگی، اافتهیتجسم

ی هاکنشی و محیطی قرار دارند. برای فهم این اجتماعسیاسی، 

یی در مرکزیت جاجابهزیسته رجوع به تجربه زیسته افراد از 

 اندازچشمدر چارچوب یک  هارشتهاین  شناسانهمعرفت

جایی نه بهونقل و جااز این منظر، حملی خواهد بود. ارشتهانیم

صرفاً فعالیتی کارکردی برای اتصال مبدأ به مقصد، که یک عمل 

و  افتهیتجسمی هاتجربهاز  متأثرفرهنگی، اجتماعی و سیاسی ، 

روش  ابزارجعبهاز طرفی برای نیل به این هدف،  است. زیسته 

ی نیاز است که توانایی به چنگ آوردن این تجارب زیسته اشناسانه

یی که مبتنی هاروش در مقابلی که ابزارجعبهمتحرک را دارند، 

بر محلیت، تک میدانی، ثبات و یکجانشینی هستند، امکان 

یی جاجابهشده در حین کنش  دیو بازتولی تولید هادادهی آورجمع

روش شناسانه و  خألرا فراهم کند. پژوهش حاضر با معرفی این 

پر ی اخیر به دنبال هاسالی که در اپراکندهی هاروشبررسی 

را برای فهم « ی متحرکنگارخود مردم»آن هستند،  کردن

. روشی که ذیل پارادایم ندکیمیی پیشنهاد جاجابهتجارب زیسته 

ی زیسته هاتجربهی توانایی فهم نگارمردمیی و رویکرد رگرایتفس

، از کندیمافراد را در کنار تجربه زیسته پژوهشگر فراهم 

، ردیگیمی اطالعات بهره آورجمعی متفاوت و نامحدود هاروش

و آن را  کندیم دیتأکی پژوهشگر در فرآیند پژوهش شیبازاندبر 

فعال تجربه زیسته معتبر دانسته و  کنندهمشارکت نوانعبه

اینکه محقق به  تیدرنهاو  رساندیمصدایش را به گوش مخاطب 

یی در کنار جاجابهدلیل تجربه زیسته خود از کنش 

، امکان درگیری با چند میدان پژوهشی را به کنندگانمشارکت

ل . تجربه زیسته متحرک از خالکندیمفراهم  زمانهمشکل 

و  کنندهمشارکتیی چندوجهی میان پژوهشگر، جاجابهکنش 

از این ارتباط  دشدهیتولو دانش  شودیمی متباین برساخت هامکان

سه وجهی در چارچوب توصیفات ضخیم مردم نگارانه به فهم 

ی در معنا سازیی و فرآیندهای جاجابهی عمیق تجربه هاهیال

بسترهای متفاوت خواهد ارتباط با آن نزد کنشگران مختلف در 

 انجامید.
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