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تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید 

دورمنائی از دگرگونی زندگی اجتامعی در خالل تحوالت 

شهری
دكتر رضا مسعودی نژاد

چکیده: 
کاربرد  تبیین  و  اهمیت  به  معطوف  عمومی  به طور  حاضر  مقاله 
تاریخ شفاهی در مطالعات شهری است. به طور مشخص این مطالعه 
تالش دارد تا عوامل دخیل در تولید دورنمائي از دگرگوني فضائی 
تاریخ شفاهی  کمک  به  ایران،  شهرهای  در  را  اجتماعی  زندگی 
اهمیت  به  توجه  با  حاضر  مطلب  کند.  تبیین  روشمند  به طور 
میان دانشی-  و  چنددانشی  مطالعات  در  شیوه ها  روشمندکردن 
به خصوص در سال های اخیر بیش از پیش اهمیت یافته اند- شکل 
و  میدانی  مطالعه  روش های  منابع  که  حالی   در  است.  گرفته 
تاریخ شفاهی بی شمار می نماید، اما درعین حال اهمیت محلی کردن و 
تبیین روش ها برای استفاده در حوزه های میان دانشی جدید به شکل 

روشمند، بیش از پیش ضروری و مهم به نظر می رسد.

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال4، شامره2، پیاپی8، پائیز و زمستان 1397، ص25-10 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 8
11

مقدمه:
اين مقاله می تواند به عنوان گزارش روش شناسانه از كار ميدانی تلقی شود كه لزومًا به محتوای 
از  تا اليه های ديگری  بلکه تالش دارد  كار ميدانی و اطالعات جمع آوری شده مربوط نمی شود، 
كار ميدانی را در مطالعات شهری داراي پشتوانه تاريخ شفاهی، تشريح كند. مطالعه اصلی در حال 
انجام، معطوف است به تحول فضائی زندگی اجتماعی و به طور خاص مراسم محرم در فضاهای 
شهری در طی آنچه كه ما آن را دگرگونی شهری1 دوران نوين در طی دهه های اوليه قرن حاضر 
هجری شمسی می ناميم. كار ميدانی طی دو دوره در ايران انجام شده است، اما اين مقاله عمدتًا 
براساس تحليل كار ميدانی اوليه است كه به منظور بهبود و محلی كردن فنون ميدانی، روش های 
مصاحبه و بيش از همه تبيين روش های معمول تاريخ شفاهی در حوزه مطالعات شهری در ايران 
انجام شده بود. كار ميدانی اوليه در پائيز 1384ش. و سپس كار ميدانی نهائی در زمستان 1384 تا 
بهار 1385ش. انجام شده است. كار ميدانی اوليه فقط در دزفول به عنوان شهر اصلی مورِدمطالعه 
و كار ميدانی نهائی در همان شهر و شهرهای مکمل، اردبيل، همدان، كاشان، بوشهر و بيرجند 

صورت پذيرفته است.
در ابتدا الزم است به اين نکته اشاره شود كه همان طور كه در اغلب منابع اصلی2 مشاهده شده، 
تاريخ شفاهی در اين پژوهش به آن بخش از اطالعات شفاهی می پردازد كه تحوالت تاريخی را از 
نگاه مردم عادی مرور می كند و به جای حقايق دقيق تاريخی، به وجوه كيفی حوادث و تحوالت 

تاريخی و تلقی مردم از آن تحوالت می پردازد. 

تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید 
دورمنائی از دگرگونی زندگی اجتامعی در خالل 

تحوالت شهری

1. دانشجوی دکرتای دانشکده بارتلت، دانشگاه 

r.masoudi@ucl.ac.uk لندن؛

2. Urban transformation.
3. Text books.

دكتر رضا مسعودی نژاد1

mailto:r.masoudi@ucl.ac.uk
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مطلب پيش ِرو با توجه به اهميت روشمندكردن شيوه ها در مطالعات چنددانشی1 و ميان دانشی2 
شکل گرفته و در دو بخش اصلی سازمان يافته است. بخش اول به اين موضوع می پردازد كه 
اساسًا چرا و چه هنگامي پژوهش های كيفی در مطالعات شهری معنا پيدا مي كند. به زبان ديگر، چه 
نوع مسائلی در مطالعات شهری می تواند براساس اين رويه مطالعاتی پيگيري شود. همين بخش 
در ادامه، به مسئله تاريخ و اطالعات شفاهی و چالش های آن می پردازد كه نه تنها حوزه عملکرد 
آن ها را در معرض تماشا می گذارد، بلکه نشان می دهد كه چه مفهوم يا مفاهيمی بايد در استفاده 
از منابع شفاهی در حوزه مطالعه شهری تبيين گردد. بخش دوم تالش می كند عوامل دخيل در 

روشمندكردن مطالعه ميدانی را بر پايه اطالعات شفاهی به عنوان ميان دانشی تشريح كند.

 مطالعات شهری و پژوهش های کیفی3
شهری  مطالعات  در  كيفی  شيوه های  از  استفاده  چرائی  به  بخش  اين  شد،  اشاره  كه  همان طور 
می پردازد كه به نوعی شامل مرور بسيار كوتاهی در مسائل روش شناختی است تا نشان دهد اصواًل 
چرا مطالعات كيفی و ميان دانشی در اين حوزه معنا يافته و در چه مواردی قابليت انشاء دارد. سپس 
يافت.  به آن ها دست  تاريخ شفاهی  از طريق  پرداخته خواهد شد كه می توان  به تشريح وجوهی 
از مهم ترين چالش های پيِش روی اطالعات شفاهی است كه حدود  همچنين بحث درباره يکی 
استفاده از اين نوع اطالعات را تعيين مي كند و درعين حال اين موضوع و پاسخ های داده شده به آن 
چالش، ما را به نوعی به چگونگی تبيين روش های شفاهی در مطالعات شهری براي توليد دورنمائي 

از فضای زندگی اجتماعی هدايت می كند. 
در ابتدا الزم است بدون غلتيدن در بحث های محض روش شناختی كه موضوع مقاله حاضر 
نگاه  از  پديده  هر  مطالعه  كند.  هدايت  بحث  موضوع  به  را  ما  تا  شود  اشاره  نکته اي  به  نيست، 
شناخت شناسی4، ممکن است به دو  گونه انجام شود؛ پژوهش برای رسيدن به اصل قطعی يا فهم 
نسبی آن پديده. به طور عمومی در يکی، ما به دنبال علت و معلول پديده و در ديگری، به دنبال 
فهم تلقی انسان از پديده يا فهم رفتار انسانی پديده هستيم. شايد به زبان ساده بتوان تفاوت را 
بدين گونه توضيح داد كه، پژوهش ممکن است با هدف »تشريح«5 يا »تفسير«6 پديده انجام شود. 
در نتيجه از نظر روش شناختی، الزم است هر پژوهش با تبيين نگاه معرفت شناسی خود، مشخص 
كند كه آيا در پی تشريح يا تفسير و فهم پديده است يا نه. همان طور كه رابين ها )1995( اشاره 
و  ماندگار  به گونه ای  را  پديده ها  كه  است  اصولی  تبيين  به دنبال  قطعی نگر  پژوهش   است،  كرده 
دريابد كه در شرايط  تا  آن است  دنبال  به  تفسيرگرا  پژوهش  تعميم پذير تشريح كند، درحالی كه 
مشخص، چگونه پديده اي شکل مي پذيرد، بي آنکه تالش كند تا يافته ها را جهان شمول بداند. بيش 
از اين، همان طور كه تامسون )1998( دراين باره بحث كرده، اين گونه مطالعه، پديده ها را در بستر 

1. Multi disciplinary:involving 
different subjects of study in 
one activity.
2. Interdisciplinary: involving 
two or more different subjects 
or areas of knowledge.
3. Qualitative researches.
4. Epistemology.
5. Explaining.
6. Interpretation.
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خود و از نگاه و فهم انسانی- بر پايه تجربه فردی يا جمعی- بررسی می كند؛ آن هم براساس 
پيش فرض وجود واقعيت چندگانه ای كه برگرفته از تعدد معناهای فهم شده از محيطی است كه 

انسان در آن حضور دارد يا پديده هائی كه با آن ها مواجه است.
بيرونی  واقعيت  يا  »چيز«1  يك  به  عنوان  می تواند  »شهر«  كوتاه،  بحث  اين  به  توجه  با 
مورِدمطالعه قرار گيرد. در اين رويه، شهر يك نظام كالبدی است كه می تواند با روش های دقيق 
انجام  يا شاخص هائي  اندازه گيری  واحدهای  به كمك  است  اين سنجش، ممکن  سنجيده شود. 
اين  از  برخی  ترافيك،  آماری  مطالعه  يا  بافت شهری  هندسه  زمين،  كاربری  مثال  به طور  گيرد. 
در  كه  فضائی2  اجتماعی-  نظام  به عنوان يك  است شهر  ديگر، ممکن  از سوی  سنجش هاست. 
آن محيط ساخته شده3، فهميده شود؛ زندگی روزمره و اجتماعی، تجارب فردی و جمعی و رفتار 
آنان كه منسجم4 شده  است و بررسی آن ها بايد به عنوان كليت مِدنظر باشد. بسياری از نظريه های 
»فضا« همچون نظريه »ساخت فضای لفوغ«5، به عنوان يکی از تأثيرگذارترين الگوهای فضائی- 
شهری در مطالعات شهری معاصر، براساس الگوي فضائی- اجتماعی و بر پايه همين تلقی از شهر 
و فضا ارائه شده  است. اين نوع تلقی از شهر و فضا، اساسًا نشان می دهد كه فهميدن و مطالعه شهر 
به عنوان يك نظام فضائی- اجتماعی، بايد براساس مطالعه كيفی و ميان دانشی انجام گيرد؛ چراكه 

شهر بايد به عنوان كليت و بدون محدود كردن به يکی از وجوه آن، فهميده شود.

 انسان به عنوان يك موجود درخور سنجش در مقابل شهر به عنوان يك مفهوم چندگانه.
The Modular by Le Corbusier )left(; Paul Klee: Viaducts Break Ranks )right(.

1. Object.
2. Socio-spatial.
3. Built environment.
4. Integrate.
5. The Production of Space.
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بديهی است كه مطالعه شهر براساس هريك از تلقی های يادشده، به معنی نفی شيوه مطالعه 
ديگری نيست، بلکه بدان معناست كه ممکن است پرسش، معطوف به يکی از اين دو تلقی از 
شهر بوده يا حتی با تلقی ديگری از شهر مرتبط باشد. مطالعه چگونگی اثر متقابل جامعه شهری با 
كالبد شهری در فرايند دگرگونی شهر در دوران نوين، يکی از حوزه های عمومی است كه به  وضوح 
نمايش  به معرض  را  مطالعه كيفی  به  نياز  و  اجتماعی شهر معطوف می گردد  تلقی فضائی-  به 
اگرچه ما  به طور مثال در همين بستر عمومی– پژوهش جاری در آن قرار می گيرد-  می گذارد. 
از يك سو با دگرگونی و تحول كالبد شهر در طی مداخالت كنوني مواجه هستيم اما درعين حال 
به عنوان پديده هائی  اجتماعی و مناسك مذهبی  موضوع مورد پرسش، چگونگی واكنش زندگی 

اجتماعی، در مقابل اين دگرگونی، عينی هستند.
تلقی فضائی- اجتماعی شهر كه پژوهش ها را برای فهميدن پديده هائی همچون دگرگونی 
كنوني شهرها به سمت مطالعات كيفی سوق می دهد، از آن جهت اهميت يافته است كه شهرسازی 
نوين به طور عام و بسياری از طرح هاي نوسازی و احياي شهری، نه تنها در ايران بلکه در سراسر 
مستقيم  به طور  امر،  اين  شده  است.  مواجه  شکست  با  گسترده  سطحي  در  خاص،  به طور  دنيا، 
حاصل نگاه كمی و انديشه نوين به شهر بوده است. پيشروان انديشه های نوين شهری همچون 
لوكوربوزيه،1 معتقد بودند كه معماران، چوپان های جامعه هستند، چراكه می توانند با طراحی محيط، 
جامعه را به سوی اهداف دلخواه خود راهبري كنند. بسياری از متخصصان همچون لفوغ )1974(، 
معتقدند كه معماران و برنامه ريزان هرگز نمی توانند شکل گيری فضا را برنامه ريزی و به طور دقيق 
مهار كنند. تاريخ نيز نشان از شکست انديشه های نوين در شهرسازی دارد. اين امر باعث توجه 
جدی به روش های متفاوت برای فهم شهر، به عنوان يکی از پيچيده ترين و عظيم ترين ساخته هاي 
بشر گرديده است. مطالعات ميان رشته ای و مبتني بر نگاِه كيفی، به عنوان يك بدل مهم در سال های 
اخير مورِدتوجه قرار گرفته است. در واقع اين شيوه مطالعه به عنوان نيازی اساسی در تبيين دانش 

پايه برای هر نوع مداخله شهری از توسعه تا احياء شهری تلقی می شود.

اطالعات کیفی: مصاحبه و اطالعات شفاهی
جمع آوری اطالعات كيفی، بخش اساسی در پژوهش های كيفی است و مصاحبه يکی از مهم ترين 
)Dilley, 2004(. مصاحبه كيفی،  انواع پژوهش های كيفی است  در  اين هدف،  برای  روش ها 
راهی است برای دريافت احساس و ادراک مردم از دنيای خود و روشی است برای فهميدن تجارب 
و بازسازی حوادثی كه پژوهشگر در آن حضور نداشته است )Rubin & Rubin, 1995(. بيش 
از اين همان طور كه ويل2 اشاره كرده، مصاحبه كيفی تالشی برای فهميدن دنيا از نگاه موضوع است. 
سيدمن3 نيز افزوده است كه مصاحبه دسترسی به بستر رفتار مردم را ممکن می سازد و به محقق 

1. Le Corbusier.
2. Kvale.
3. Seidman..
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 .)Seidman, 1998(امکان می دهد تا آن رفتارها را در بسترشان قرار دهد و در همان بستر فهم كند
 )Thompson et al, 1998( 1نکته مشترک در پژوهش های متفاوت كيفی، همان طور كه تامسون
اشاره كرده، آن است كه در اين نوع پژوهش ها، مردم و مصاحبه شوندگان فقط موضوع تحقيق نيستند 
بلکه در آن شركت دارند. در واقع آن ها نوعی شريك جست وجو و تائيد اطالعات در تحقيق محسوب 

می شوند. به زبان ديگر، آن ها نه فقط موضوع، بلکه شركای تحقيق هستند. 
در  مهم  روشي  می تواند  كيفی  مصاحبه  كه  دارد  تأكيد  موضوع  اين  بر  اظهارات  اين  تمام 
به  پيش فرض  بدون  كه  شود  شمرده  شفاهی  اطالعات  جمع آوری  برای  كيفی شهری  مطالعات 
آن حضور می يابند،  در  و شيوه ای كه  از محيط  را  و تصور مردم  تلقی  تا  تحقيق كمك مي كند 
نوع پژوهش، ممکن است شامل مصاحبه غيررسمی،  براساس  آورد. شيوه های مصاحبه  به دست 
از هم  را  نوع مصاحبه ها  اين  بنياديني كه  تفاوت  باشد.  و سازمان دهی شده2  نيمه سازماندهی شده 
تفکيك می كند، اين است كه تا چه ميزان مصاحبه شونده يا مصاحبه گر مهار و هدايت مصاحبه را در 
اختيار دارد. براساس نوع پژوهش و سؤال آن ممکن است يك يا چند روش مصاحبه مورِداستفاده 
قرار گيرد، ولی معمواًل مصاحبه های غيررسمی به عنوان روش اصلی برای به دست آوردن اطالعات 

پيش زمينه ای و محلی محسوب می شوند.
منابع اطالعات كيفی در حوزه های مختلف  از  به عنوان يکی  اخيراً  اگرچه اطالعات شفاهی 
بر حوزه  تاريخ شفاهی  تأثير جدی3  از  ناشی  اصواًل  اهميت  اين  اما  يافته  است،  اهميت  پژوهشی 
مطالعات تاريخی در دوران اخير است )Perk, 1998(. در واقع مطالعات تاريخ شفاهی، اين اثر مهم 
را داشته  است كه اطالعات شفاهی از نظر علمي، پذيرفتني و درخور اتکا قلمداد شوند. اطالعات 
شفاهی به عنوان يك منبع مطالعاتی، با چالش های زيادی مواجه شده  و به طور طبيعی، عمده آن 

چالش ها، معطوف به صحت و درخور اتکابودن اطالعات مذكور بوده  است.
بديهی است كه چالش های پيِش روی اطالعات شفاهی، دارای تنوع و تعدد بسياری  است، 
يکی  می شود.  اشاره  مي كند،  كمك  بحث  به  كه  كالسيك  چالش های  از  يکی  به  اينجا  در  اما 
اين  تاريخ شفاهی،  حوزه  در  خود  همکاران  برای  مورخان  توسط  ارائه شده  نقدهای  اصلی ترين  از 
كل  از  آماری  نمونه  يا  نماينده  معمواًل  تاريخ شفاهی،  شيوه  در  مصاحبه شوندگان  گروه  كه  است 
جمعيت مورِدمطالعه نيستند )Cutler, 1972(. در نتيجه، اين گروه نمی تواند نماينده كل جامعه 
مورِدمطالعه باشد و يافته ها را نبايد به كل آن گروه تعميم داد. ِگرل4 در پاسخ به اين نقد، می گويد 
فراموش  باعث  غلط،  موضوع  يك  مطرح كردن  با  واقع  در  نقد(  اين  )مطرح كنندگان  آن ها  كه 
شدن يك مسئله بسيار عميق شده اند. مصاحبه شوندگان انتخاب می شوند نه بدان جهت كه آن ها 
بنمايانند                                 را  تاريخی  روند  می توانند  آن ها  كه  جهت  بدان  بلکه  باشند،  آماری  معدل  درجه ای،  تا 
)Grele ,1998, p.41(. پيش از اين لوميس  )Lummis,1998( اشاره می كند كه موثق بودن 

1. Thomson.
2. informal, unstructured, 
semi-structured, and 
structured interview.
3. Impact.
4. Grele.
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تجارب  درجه ای  چه  تا  كه  است  نکته  اين  به  منوط  شفاهی،  مطالعات  برای  شفاهی  اطالعات 
اشخاص حائز و در برگيرنده ويژگی های زمان و مکان آن هاست. به زبان ديگر، مصاحبه شوندگان 

بايد به گونه ای انتخاب شوند تا به نماياندن1 موضوع مطالعه در بستر زمان و مکان كمك كنند.
و  تاريخ شفاهی  برابر  در  يادشده  چالش  جمله  از  مطرح شده،  چالش های  از  بسياری  ريشه 
دارای  شفاهی  اطالعات  كه  است  آن  مطرح كنندگان  فرض  كه  است  آن  در  شفاهی  اطالعات 
همان كاركردهای اطالعات مکتوب است، درحالی كه در بسياری از پژوهش ها، اطالعات شفاهی 
را به عنوان جانشين اطالعات مکتوب فرض نمی كنند و اصواًل نوع اطالعاتی كه مطالعات كيفی در 
ميان منابع شفاهی به دنبال آن است، از نوع كيفی است، نه از نوع اطالعاتی كه از آن ها برای تعيين 
حقايق عينی استفاده می شود. به زبان ديگر، در تاريخ شفاهی نه تنها نوع اطالعات جمع آوری شده 
ريچی   مثال،  به طور  است.  متفاوت  نيز  كمی  اطالعات  با  اطالعات  كاركرد  بلکه  نيست،  كمی 
)Ritchie, 2004( نوشته است كه ممکن است منابع شفاهی نتوانند به ما بگويند كه واقعًا استالين 
چه كرد، اما قطعًا می توانند معلوم كنند كه مردم چه تلقی اي از كارهای وی داشته اند. همين طور در 
مطالعات تاريخی در زمينه تحوالت نوين در شهرهای ايران، بسيار بعيد است كه ما در بررسي هاي 
از  در يك شهر  خيابان  اولين  دقيق ساخت  زمان  يا  درباره هزينه  اطالعاتی  يافتن  به دنبال  خود 
طريق اطالعات شفاهی باشيم. در عوض به طور مثال، مطالعه مبتني بر منابع شفاهی، از مؤثرترين 

روش ها در فهم منطق اجتماعی- فضائی تحول زندگی اجتماعی در شهرهاست.
 اهميت »نماياندن« در عوض »نمونه گيری« در مطالعات مبتنی بر تاريخ شفاهی، نه تنها پاسخ 
به چالش مطرح شده است، بلکه نکته اي اساسی را دربر  می گيرد كه بايد برای انجام كار ميدانی 
در هر مطالعه كيفی به درستی درک شود؛ اينکه مصاحبه شوندگان بايد به  گونه ای انتخاب شوند 
دست  در  كه  مطالعه ای  در  مثال  به طور  باشند.  مورِدمطالعه  دوره  و  موضوع  نماياننده  بتوانند  كه 
انجام است، مصاحبه شوندگان به شکلی انتخاب نشده اند كه گروه شان به عنوان نمونه آماری از كل 
جامعه شهری محسوب شود، چراكه اواًل انجام مصاحبه كيفی با تعدادی كه نمونه آماری جامعه 
شهری باشند، تقريبًا ممکن نيست. ثانيًا اين افراد حتی بر فرض تشکيل يك نمونۀ آماری، لزومًا 
از نظر كيفی نمی توانند نماينده دوره تاريخی مورِدمطالعه باشند. در عوض افراد بايد از بخش های 
مختلف شهر به گونه ای انتخاب شوند كه بتوانند پويائی فضائی- اجتماعی زندگی اجتماعی را در 
طی دگرگونی نوين نشان دهند، درحالی كه اين گروه ممکن است هيچ وقت به عنوان نمونه آماری 
قلمداد نشوند. سؤال اساسی اين است كه منطق انتخاب گروه برای اينکه بتواند به نماياندن آن 

دوره كمك كند، به طور مشخص چيست؟
1. Typifying.
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نمایاندن زندگی اجتماعی در شهرهای تاریخی
در  پديده  »نماياندن«  اساسی،  مسئله  كيفی  مطالعات  در  شد،  پرداخته  بدان  قباًل  كه  همان طور 
عوض بررسی نمونه آماری است. به طور مثال در همين مطالعه، هدف از كار ميدانی و مصاحبه ها، 
توليد تصويری از زندگی اجتماعی و فهم آن در فضاهای شهری قبل و بعد از تحوالت نوين بوده 
است. در واقع اين تصوير را می توان به مثابه جورچيني تصور كرد كه هر قطعه آن را يك يا چند 
نفر توصيف و توليد مي كنند، اما درعين حال جمع اجزای گردآوری شده از ميان مردم، بايد به شکلی 
باشد كه نماياننده موضوع باشد؛ همان طور كه اثر معماری از انباشت مصالح شکل نمی گيرد بلکه 
سازماندهی انديشمندانه آن هاست كه انبوه مصالح را به اثر معماری بدل می كند. به طور بديهی، 
تاريخ شفاهی نيز صرفًا به مجموعه ای از اطالعات شفاهی گردآوری شده قلمداد نمی شود بلکه از 
گردآوری، طبقه بندی و تحليل اطالعات به شکل روشمند توليد می شود. توجه به نماياندن به عنوان 

يکی از اصول در گردآوری روشمند اطالعات، حائز اهميت است.
بديهی است كه با توجه مطالب مرورشده، تبيين روش انتخاب افراد در جهت نماياندن موضوع، 
عميقًا به موضوع و بستر مطالعه وابسته است. پس فهم دقيق سازمان و ويژگی های بستر موضوع 
و پديده مورِدمطالعه، ارتباط اساسی با آن دارد. در نتيجه در اين مطالعه، كار ميدانی اوليه به منظور 
شناخت ماهيت موضوع مطالعه يعني »زندگی اجتماعی در فضاهای شهری« انجام شد تا تبيين 
به پژوهش  اين، مطالعه ميدانی  از  اجتماعی ميسر شود. بيش  نماياندن زندگی  عوامل دخيل در 
آن ها  به  مردم  واكنش  و چگونگی  آزمايش  بستر  در  فنون مصاحبه  و  تا روش ها  كمك می كرد 
كه  موضوع-  زمينه  فهم  عالوه بر  تا  می كرد  كمك  اوليه  ميدانی  مطالعه  واقع  در  شود.  فهميده 
آن  به  فقط  اينجا  در  ما  البته  روش ها هم كمك شود،  محلی كردن  به  می نمود-  اساسی  مسئله 
دسته از مسائل مرتبط با نماياندن زندگی شهری خواهيم پرداخت كه براساس بررسی و تحليل 

مصاحبه های انجام شده به دست آمده است. 
بررسی مصاحبه های انجام شده نشان می داد كه پيش از تحوالت عصر كنوني، به طور طبيعی 
زندگی اجتماعی به طرز وسيعی تحتِ تأثير مفهوم و سازمان محله قرار داشته است. پيش از اين، 
محالت شهر به دو گروه حيدری و نعمتی تقسيم شده بودند. اين تقسيم دوگانه محالت، يکی از 
معمول ترين ويژگی های سازمان اجتماعی شهر ايرانی بوده است؛ هر چند كه به سادگی نمی توان آن 
را به عنوان سازمان اجتماعی كاماًل عمومی فرض كرد. اين تقسيم اجتماعی، لزومًا در تمام شهرها 
به همين نام خوانده نمی شد. مثاًل در دزفول اين دو گروه محالت به نام حيدرخانه و صحرا بدر 
شناخته می شدند. هر بخش حيدری يا نعمتی، می تواند به عنوان يك گروه مستقل اجتماع شهری 
فرض شود. اين تفکيك اجتماعی، به طور طبيعی می توانست كم و بيش شدت داشته باشد، اما در 
مجموع شرايط دريافت شده از ميان مصاحبه ها، نشان می دهد كه جامعه شهری به عنوان يك جامعه 
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يکپارچه و منسجم، به سختی قابل دريافت است. در عوض، به نظر می رسد در اثر اين تفکيك، فهم 
جامعه شهری- كه درک خصيصه محلی حائز اهميت خاص است- با وجود خصيصه های كالن 
در شهر، به اندازۀ ويژگی های محلی آن در سازمان شهر، حائز اهميت نبوده است. تحوالت عصر 
حاضر، اين نظام محلی را جايگزين جامعه شهری كرده و خصوصيات محلی آن، به شدت اهميت 
خود را از دست داده است. با كمرنگ شدن مرز تفکيك محالت حيدری و نعمتی، جامعه شهری 

به مثابه يك نظام اجتماعی يکپارچه و منسجم، آرام آرام قابل دريافت می شود.

دزفول در اواخر دوره قاجار: محدوده محالت حيدری در حدود شمالی و نعمتی )صحرا بدر( در بخش 
جنوبی شهر.

مراسم  شد.  يادآور  شهر  در  را  آن  تغييرات  و  محلی  نظام  اين  تأثيرات  است  الزم  اينجا  در 
محرم به عنوان يکی از مهم ترين وجوه زندگی اجتماعی، يکی از جنبه های زندگی شهری است 
كه به خوبی اين تأثير را به نمايش می گذارد. اواًل هر محله با هيئت عزاداری آن، هويت می يافته 
و مراسم محرم، مهم ترين فرصت برای به نمايش گذاردن آن به شکل نمادين بوده است. از سوی 
ديگر هنگام برگزاري مراسم محرم، درگيری ميان محالت حيدری و نعمتی به شدت باال می گرفته 
است و می توانيد در هر شهر، سراغ چنين درگيری هايی را- بعضًا به اسطوره نيز بدل  شده  است- 
است.  بوده  درگيری ها  همين  از  بوشهر،  در  دهدشتی  و  شنبدی  محالت  ميان  درگيری  بگيريد. 
اهميت نمادين اجتماعی و حساسيت آن به عنوان هويت اجتماعی برای اين محالت باعث  شده 
است تا عزاداری هر نيمه حيدری و نعمتی به طور مستقل از نيمه ديگر اجتماعی برگزار شود. اين 
ويژگی محلی در مراسم، با محوشدن تفکيك اجتماعی در جامعه شهری و شکل يافتن جامعه ای 
يکپارچه تر، تغيير شکل داد و از پی اين تحول، مراسم نيز از حالت محلی خارج شد و شيوه برگزاری 

آن، به طور نمادين، شکل گيری جامعه منسجم تري را به نمايش گذاشت. 
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نمودار مراسم عزاداری محرم در دزفول قبل از دگرگونی های شهری.

در مثالی ديگر در گذشته در دزفول، تعلق افراد به بخش های مختلف شهر با توجه به لهجه ای 
كه با آن سخن می  گفتند، به سادگی شناسائی می شد. پديده تفاوت لهجه، آن هم در ميان شهري 
متوسط، به خوبی سازمان محلی شهر را نشان می دهد، اما در طی تحوالت دوران نوين، اين تفاوت 
لهجه آرام آرام از ميان شهر محو شده است1. در واقع در اثر دگرگونی های شهری ناشی از تحول 
ايرانی  به طور ملموس در شهر  اهميت ويژگی های محلی  اجتماعی شهری،  اقتصادي-  نظام  در 

كاسته شده است.

نمودار حدود حوزه لهجه های سه گانه شهر دزفول پيش از دگرگونی های نوين.

نماياندن  تبيين روش  برای  ما  به  است كه  از شهر، وجه ديگری  نقش ذهنی2مردم  و  تلقی 
آن كمك می كند. بررسی مصاحبه های انجام شده در هر دو كار ميدانی، به وضوح نشان می دهد 

لهجه های  ظهور  دالیل  دنبال کردن  برای   .1

William Downes (1998) :مختلف، بنگريد به

2. Cognitive map.
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كه نه تنها سازمان فضائی– اجتماعی بلکه تلقی ذهنی افراد از شهر در گذشته، محلی و در عوض 
به مرور كلی تر شده است. بافت و محدوده فضائی زندگی روزمره و اجتماعی نيز همين ويژگی را 
نشان می دهد، بدين معنی كه بسياری از فعاليت های روزمره مثل تحصيل و خريد، به طور وسيعی 
در محله سازماندهی می شده است. نقش ذهنی شهر- كه متأثر از شيوه حضور در شهر شکل گرفته 
است- بسيار محلی بوده و اين نقش هرچه از محله مصاحبه شونده دورتر می شده، محوتر می گرديده 
است. اگرچه اين موضوع طبيعی به نظر می رسد، اما ميزان و محدوده شهر- كه در ذهن افراد دارای 
وضوح بوده- به طور چشمگيري محدود و محلی بوده است. به طور مثال وقتی از افراد درباره نام 
محالت پرسيده می شد، اغلب آنان محالت مجاور را به دقت نام می بردند، اما در ورای آن، حتی عمومًا 
نام محالت با اشتباه شناسائی  شده و نيمۀ ديگر شهر، فقط با نام كلی محله حيدری يا نعمتی معرفی 
می شد و مصاحبه شونده ايده ای درباره نيمه ديگر شهر نداشت. اين تلقی محلی- ذهنی با تحول 
سازمان كالبدی شهر، به طور واضح دگرگون شد و به خصوص خيابان های جديد- كه سرتاسر شهر را 
درمی نورديدند - باعث توليد تصوری كلی تر از شهر شده و خيابان به محلی بدل می شود كه خاطره 

مشترک مردم شهر، فارغ از نيمه های حيدری و نعمتی در آن شکل می گيرد. 

تصاوير هوايی از شهر كهن دزفول )راست(، خيابان های جديد در دل شهر كهن )چپ(.

آن  در  كه  فعاليت هايی  نوع  به واسطه  شهر  از  اجتماعی  مختلف  طبقات  تجربه  كه  آنجا  از 
شركت می كردند متفاوت بوده است، در نتيجه حضور متفاوت طبقات مختلف اجتماعی در فضاهای 
شهری، نوع اطالعات ارائه شده توسط آن ها را دارای تفاوت هايی كرده است. تجربه و تلقی ذهنی 
از شهر در طبقات پائين تر در مقايسه با طبقات ميانی و باالئی، محلی تر بوده است و عمومًا تجربه و 
توضيحات طبقات كارگر، به سختی فراتر از محله آن ها می رفته؛ اما به طور طبيعی حاوی اطالعات 
متفاوتی بوده است. به طور مثال شرح مراسم محرم از زبان طبقات پائين تر، همراه با جزئيات و 
دقايق دراماتيك مراسم بود، ولی در عوض از اطالعات كلی خالی بود. عالوه بر اين، طبقات ميانی، 
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مرفه و افراد دارای تحصيالت، تصوير و اطالعات منسجم تر و واضح تری نسبت به طبقات كارگر 
و كم سواد يا بی سواد ارائه می دادند. به طور خالصه نه تنها تجربه زندگی شهری در طبقات مختلف 

متفاوت است، بلکه شيوه تشريح آن نيز در ميان گروه های مختلف متفاوت است.
اگرچه ممکن است بسياری از محققان مايل باشند كه مصاحبه ها را با افراد متنفذ يا مطلع 
انجام دهند، اما همان طور كه اشاره شد، واقعيت امر آن است كه هر گروه اجتماعی حامل اطالعاتی 
اينجا  نکته در  اين  يادآوری مجدد  نيستند.  اجتماعی حامالن آن  لزومًا گروه های ديگر  است كه 
بيراه نيست كه هدف از كار ميدانی به كمك روش های كيفی و براساس اطالعات شفاهی، فقط 
به دست آوردن اطالعات صحيح و دقيق نيست و در بسياری از موارد حتی اطالعات اشتباه، حائز 
ارزش های كيفی است كه اطالعات صحيح لزومًا آن ها را به دست نمی دهد. مثالي در اينجا می تواند 

به توضيح بهتر مطلب كمك كند. 
در يکی از مصاحبه ها- كه در محل كار فردي از محالت حيدری در دست انجام بود- وی 
داشت درباره مسير مراسم محرم در گذشته توضيح مي داد كه يکی از دوستان حاضر در جلسه كه 
از محالت نعمتی بود، در جهت تصحيح حرف وی گفت كه در قديم تمام مردم شهر در روز عاشورا 
در فالن مسير سينه می زدند. مسيری كه او معرفی می كرد، مسير عزاداری محالت نعمتی بود و 
با مسير محله حيدری متفاوت بود. نکته اين بود كه اگرچه اين اطالعات به عنوان معرفی مسير 
عزاداری راجع به كل شهر غلط بود، اما در درون خود حامل اين نکته بود كه وی محدوده محالت 
نعمتی را كل شهر فرض می كرد يا اينکه مطلقًا از تفاوت مسير عزاداری در محالت حيدری در 

گذشته خبر نداشت. 
حال اجازه بدهيد پس از مسئله محليت و تفاوت در برداشت ها و شيوه تشريح آن ها، به نکته ای 
كه تا حدودی جنبه ريخت شناسی دارد، بپردازيم. از نظر ريخت شناسی، به طور عمومی در شهرهای 
تاريخی سازمان كالبدی شهر، تحت ِتأثير رشد ارگانيك، دارای انسجام و تمركز بيشتری در مركز 
تاريخی و ساختاری آن است. اين مفهوم، بدون واردشدن مفاهيم مفصل ريخت شناسی شهری، 
می تواند به اين شکل ساده نيز توصيف شود كه اگر به سادگی به بافت شهر نگاه كنيد، در محدوده 
اين  می شود.  ديده  آن  بيرونی  حدود  به  نسبت  بيشتری  فشردگی  عمومی  به طور  شهر،  مركزی 

فشردگی، هم جنبه كالبدی دارد و هم در سازمان اجتماعی شهر قابل دريافت است.
تفاوت  نيز  و  اجتماعی  روزمره  زندگی  بافت  تلقی شهر،  نظر  از  اگر خصوصيت محليت  حال 
تجربه طبقات مختلف را در كنار خصيصه ريخت شناسانه يادشده قرار بدهيم، درخواهيم يافت كه 
برای يافتن تصوير كاملی از زندگی اجتماعی، انجام مصاحبه ها در خالل كار ميدانی بايد به گونه اي 
باشد كه كل اين نظام اجتماعی- فضائی را زير پوشش قرار دهد. از سوی ديگر، شهر و زندگی 
اجتماعی و تجربه افراد از آن، به طور چشمگيري در اثر تحوالت دوران نوين دچار دگرگونی شده 
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است كه در شيوه شناخت شهر، اثر مستقيم دارد. به طور مثال اگرچه در گذشته تجربه و تلقی فرد 
از شهر و زندگی اجتماعی به طور واضح متأثر از محله وی يا نيمه های حيدری و نعمتی بوده است، 
به طور طبيعی تجربه فرد در بخش حيدری می توانسته با فردی در بخش نعمتی كامالً متفاوت 
باشد؛ درحالی كه اين تفاوت به طور جدی در شهر كنوني تعديل شده است. با توجه به تفاوت های 
يادشده در سازمان فضائی– اجتماعی در شهر كهن و شهر متأثر از تحوالت دوران نوين، به طور 
افراد برای مصاحبه به گونه ای كه بتوان زندگی اجتماعی را نماياند، دارای  انتخاب  طبيعی روش 
تفاوت هايی است. شايد بتوان اين تفاوت را بدين گونه توضيح داد كه، تصوير كيفی ای كه كل شهر 
كهن را تشريح می كند، دارای قطعه های بيشتری نسبت به شهر نوين است، درحالی كه شهر نوين 

از نظر فيزيکی به طور طبيعی بزرگ تر از شهر كهن است.

مسجد جامع يزد، كاشی كاری ايوان اصلی.
نظام های متفاوت از نظر شکلی و ساختاری نياز به روش متفاوت برای شناخت دارند. هندسه نقش كاشی 
معرق )بخش باالئی(، نه تنها از نظر شکل بلکه از نظر سازمانی و اجزا، متفاوت با طرح موجود در پائين 

كاشی كاری است. 

با توجه به ويژگی های اجتماعی- فضائی شهر كهن، توزيع مصاحبه شوندگان بايد به شکلی باشد 
كه بتواند تصوير دقيقی از شهر و زندگی اجتماعی آن به دست دهد. در نتيجه با توضيحاتي كه قبال 
شرح داده شد، انتخاب افراد از ميان شهر نبايد به شکل يکنواخت از نظر جغرافيائی باشد، چراكه شهر 
چه از نظر سازمان محالت و چه از نظر ريخت شناسی، دارای يك بافت همگن نبوده است. پس به طور 
طبيعی توزيع مصاحبه شوندگان از نظر جغرافيائی در ميان شهر يکنواخت نخواهد بود. از سوی ديگر 
تفاوت تجربه طبقات مختلف از زندگی اجتماعی، باعث می شود كه توزيع آنان نه تنها متأثر از نظام 
محالت باشد بلکه مصاحبه ها و طبقات مختلف را دربر بگيرد. در نتيجه مصاحبه شوندگان به جای 
توزيع يکنواخت جغرافيائی در ميان شهر، بايد به شکلی انتخاب شده باشند كه كل سازمان فضائی- 

اجتماعی شهر را دربر بگيرند تا بتوان تصوير كاملی از شهر به دست آورد. 
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نمودار فرضی برای توزيع مصاحبه ها در ميان شهر.

مطالعه  تاريخی  دوره  كه  آنجا  از  برمی گردد.  به طيف سنی مصاحبه شوندگان  بعدی،  مسئله 
در حال انجام تقريبًا سه دهه اول قرن را دربر مي گيرد، پيش فرض اوليه آن بود كه بهتر است 
انجام شده در دزفول  انتخاب شوند. بررسی مصاحبه های  افراد مسن تر  از ميان  مصاحبه شوندگان 
در كار ميدانی اوليه، نشان داد كه فرض اوليه لزومًا درست نيست چون افراد در حدود سنی هفتاد 
هشتاد سال يا مسن تر، می توانند نکات و دقايقی از زندگی شهر را قبل از تحوالت تشريح كنند، 
در عوض مصاحبه افراد در حدود سنی شصت هفتاد سال، نکات مفصل تری از دوران گذار ارائه 
می دهد كه ممکن است در مصاحبه با افراد گروه اول به دست نيايد. اين، نشان می داد كه برای 
انتخاب شوند.  از ميان يك طيف سنی  افراد  بررسی يك دورۀ زمانی نسبتًا طوالنی، الزم است 
در واقع می توان گفت كه تجربه اين دوره به واسطه اثر عميق تر در خاطره افراد، دارای جزئيات 
بيشتری است و آنان، آن دوره را با دقت و عمق بيشتری تشريح می كنند. بديهی است كه اين 
امر درباره اين دوره و نسل صادق است و بدين معنی نيست كه در نسل های بعدی يا بسترهای 
اجتماعی ديگری نيز صحت داشته باشد، اما در هر صورت نشان می دهد كه برای بررسی يك 
دوره تاريخی، به جای تمركز بر گروه های مسن تر، بايد مصاحبه های يك دوره سنی را دربر بگيرد.

نتیجه گیری:
پارادايم  به  توجه  با  در مطالعات شهری  را  بررسی های كيفی  اهميت  تا  مقاله تالش داشت  اين 
نشان  شهری  توسعه  فعاليت های  از  به دست آمده  تجارب  دهد.  نشان  شهر  از  اجتماعی  فضائی- 
مي دهد كه نياز به فهم عميق تري از تحوالت شهری وجود دارد. در واقع مطالعات ميان دانشی يکی 
از روش های ممکن برای فهم بهتر اين تحوالت است، اما به كارگيری هم زمان روش های مختلف 
از ميان حوزه های مختلف پژوهشی، به معنی يك فعاليت ميان دانشی نيست، بلکه بايد روش ها و 

نظريه ها به شکل روشمند با هم درآميزند. 
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مطلب حاضر در پی آن است تا اهميت مطالعه اوليه و تحليل آن را برای يافتن شيوه صحيح 
نماياندن موضوع و انجام موفق كار ميدانی نهائی در مطالعه شهری نشان دهد. در واقع می خواست 
نشان دهد كه »نماياندن« به عنوان يکی از هدف هاي اصلی مطالعات كيفی مبتنی بر اطالعات 
شفاهی در بررسی تحوالت زندگی اجتماعی، به طور جدی به سه عامل اصلی وابسته است. اول 
به  توجه  با  بايستی  آن ها،  جغرافيائی  يکنواخت  توزيع  به جای  مصاحبه  برای  افراد  انتخاب  آنکه 
سازمان اجتماعی- فضائی شهر انجام شود. بديهی است كه نظام قبل و بعد از دوران نوين، به طور 
اجتماعی،  مختلف  گروه های  تجربه  تفاوت  به  توجه  با  همچنين  است.  كرده  تغيير  چشمگيري 
كافی  شهر  در  اجتماعی  زندگی  كيفی  دريافت  برای  نخبگان  و  مطلع  گروه های  به  اهميت دادن 
نيست و الزم است مصاحبه ها طيف طبقات مختلف را دربر بگيرد و در نهايت برای مطالعه هر 
دوره تاريخی، الزم است مصاحبه ها به جای تمركز بر گروه سنی سالخورده تر، يك طيف سنی از 

مطلعان را دربر بگيرد. 
قابليت  و  شده  انجام  شهرها  از  معدودی  تعداد  در  بررسی  انجام  براساس  نتايج  اين  اگرچه 
بايستی  كه  نشان می سازد  درعين حال خاطر  اما  ندارد،  به طور مستقيم  را  تمام شهرها  به  تعميم 
روش های مطالعه مطابق بستر مطالعه، مورد بازبينی قرار گيرد و روش های معمول نمی توانند فارغ 

از محلی شدن، ما را به هدف هاي مطالعه كيفی نائل كنند.
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