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 «تیواقع یو ساخت اجتماع یعموم یگذاریمشخط»
 فردییدكتر حسن دانا

 آذریجوانعل یدكتر مرتض

اسییو ت در « مشییع ومیمعخط»پردازیح مطالعهح بررسییع ت ییی ن یدهده مشییع ومیمعح حوزه مومی حوزه مطالعات خط
ای نسیییییی ا  گیری ح یمو داردح به ونیان هک حوزه مطالعایعح رشییییی هكه به ونیان هک وملح ومری به قدمو شییییی ل عحال

كه با ا گ ر « عدمیكراسیی یع برامشییخطولی  »بر  عالسیییم مین یدههجیان اسییو  ت از دامن ولم سیییاسییوح قد براتراشیی ه ت در 
گرت ه اسو. ا حزمان كم بر محاتل ولم ععیار طییی بساگینهن حوزه به یهوه ع مس قل به خید  دوران  عت م ناسب با جی حا
 عذای یی ارزش محورتاسطهبهكه  عنهادیی چالش بنتاسطهآغاز شده ت بعدها به  انههگرااثیات یین خید با حام ت هیایآغاز

كه سیییه احوزهل شیییده اسیییو. ییید« عمشیییخطمطالعات »ی حوزهرت بیده به خید در همان تضیییا با آن روبه ند هی ترآورصیییهی 
 عت اثیای یهنجار یهاها ت مدمههع را در درتن خید پرورانده ت نظرمشیییییخط یابیع ت ارزشیییییمشیییییخطل یعح یحلمشیییییخط

گین كرده ت بسط نظریز ییلیرا ن عگینا كرده اسو. پ عقابل ییجم ید   دا 

ولی   یو تلسوههع ولم ت در نماشناسجامعهخ ولمح هولمح یار یتلسوه یبا یحیالت به تجید آمده در ورصه زمانهم
 ت شناسانهارزش شناسانهحانسان شناسانهحمعرتو هحشناسانعهس  عمیان ععنه-خید را  ینظر عن حوزه میانیح اعماواج 

ها ت ههاد شییده در نظره عشییهج حاصییل از بازاندهن ا یسییازعم جل یقرار داده ت با یالش برا عشییهمورد بازاند - شییناسییانهرتش
گرت ه در  عتلسیییو یهابه پژتهش ای اكه هنوز هم با  عات ه اسیییوس بسیییطهگر دسیییو هد عن حوزهح به بسیییطیا یهامدم شییی ل 
 ها در حام ییسعه اسو.ن پژتهشیع ادامه داش ه ت به میازات ااج ماوی ولی  تلسوهی حوزه

گسیی رش تلسییوه یوسیییری ت سییاخون راسیی ا در سییامیدر هم ورصییه ولی  اج ماوعح ییجه  گرایی درهای اخیرح رشیید ت 
كرده اسیییییو. این نظرههپردازان حوزه مطالعات خطنظرهه سیییییاخو »نظرهه پردازان در پریی مشیییییع ومیمع را نیز به خید جلب 

كرده «اج ماوع تاقعیو ر یمشع ومیمع )از ساخو مسئله یا ساخو راه حل( را به ونیان تاقعی ع یصوند خطهاند ترآیالش 
كه به صورت اج ماوع سا گوو ی تیق معبا ییجه به مقدمهشید. خ ه معكنند  گرا گ اری ساخوعمشتمم مدم خطییان 

گرت تمم نظرهه كارگ عقیر ومیه یأثهن نظریق ایی سیییییاخو اج ماوع تاقعیو بیده ت تمم دقدر  ن یح ایصیییییح یریبر تمم ت به 
گ اری ت ...( خیاهد عمشیییت مجاز خطهای مقییم های یحقق آنح یعی ن حوزهگ اریح ابزارعمشیییی خطمدم )اوم از شیییییه

 داشو.



گینهساخو یگ ارعمشخط -ی هامدم یرقیدق یریت به یعی –كه مدم  یت نیید آثار ییضرورت تیق از سو  یاگرا را به 
كنندح نگارندگان را بر آن داشییو یا با مروری یی – عاییومل یهاکییا ی ن عتلسییو عاز میان ععنه  -جامع  ت نسییی ا  جامع  ین 

گین نظر عالی ه میجز ضییییمن بررسیییی گینا  یگ ارعمشییییخط ین مدم مطرح در حوزهیو ایتاقع عسییییاخو اج ماو یههابعاد 
كرده ت م نی را یی عومیم گ عن  كارگ یرینسیییی ا  منسیییجم را جمو ترا  عومیم یگ ارعمشیییخط ین نگاه در حوزهیا یریت به 

 تراهم آورند.

وح یعتاق عسییاخو اج ماو یههنظر عت اج ماو عمعرت  یهانهیزمانه ت زم عن راسیی ا در تصییل اتم جمو بررسیییدر هم
گینه  یهاویبه تاقع عن نگاه تلسویل ورتد این شده ت سپس دالی ه ییهن نظریا ینظر یهاشههت ر خچههح یارعاجمال یابه 
سیییاخو  یههنظر یالز  جمو تمم جیهره ینهیزم رهگ رن یان خیاهد شییید ت از ا ب عولی  اج ماو یبه ورصیییه عاج ماو
ح ابعاد عت چگینگ ییح چراعس یچ عی از قالب تلسوریگبمرهسه تصل ت با  عو تراهم خیاهد آمد. سپس طیتاقع عاج ماو

گین نظر گرت ه ت یییتاقع عسیییاخو اج ماو یههگینا  عسییی ین رت در تصیییل دت  )چین خیاهد شییید. از همی و مورد ییجه قرار 
گینهیعار عو( یس از بررسیتاقع عساخو اج ماو گینا ن خیاهد ی من خب آن یی ین مومی  ارائه شدهح معنایا یكه برا عف 

كرده ت ما را به ارائهیو( را یسمیتاقع عساخو اج ماو ییكه ورتد به تصل سی  )چرا عشدس میضیو یر از قیدق علییحل یل 
با معنایتاقع عسییییییاخو اج ماو ییچرا ز ین ام داد در تصییییییل چمار  نیمورد نظر از آن رهنمین خیاهد شیییییید. در هم یو 

 عاز میان عكه به تجم یایگ ارعمشیییخط یهاز مدمین بخش نیشیییده ت در ا عو بررسییییتاقع عسیییاخو اج ماو عچگینگ
 خیاهند شد. عكنندح معرتعانه اس واده مهگراساخو ینظر

 عه بیده ت در تصیییل چگینگهن نظریا ین ابعاد نظری شییی ر م  ول یی ب حییت چرا عسییی یع ا  دت تصیییل چیان طیین میدر ا
گرت ه اسو. در تصل ینجم ن عومیم یگ ارعمشخط یه در حوزههن نظریكاربسو ا ییهیش ز جمو اهجاد یمورد ییجه قرار 

 عوح به میانیتاقع عسییاخو اج ماو یههنظر عت تلسییو ینظر عمیان -انا  نقد یت اح –شییدن  یررتشیینیر ت شییدن تممع ومیق
شناسع ت شناسعح انسانشناسعح معرتومعرتف هس ع یدر قالب چمارگانه عن میانیه پرداخ ه شده ت اهن نظریا عتلسو
كه نظرههن شییدهی شییناسییع ییارزش  یهابه ونیان مینای نظری نظرهه –ی سییاخو اج ماوع تاقعیو اند. الز  به ذكر اسییو 

مورد نقد ت بررسع قرار داد. ه ع نقد از منظر ح مو  حییان حداقل به دت شییهرا مع –گ اری مشعی خطحوزهگرا در ساخو
ت دهگری از طریق نشان دادن ود  انسجا  درتنع این نظرهه در  ی او یارهات والمه طیاطیایی؟توضر؟اسالمع ت به ویژه نظرهه

هه كه نقد ت بررسیییییع این نظر هه مورد برخع از مدویات آن. نظر به این  كتاب از منظر نظر هات ترایر از اهداف این   –ی او یار
بیده ت پژتهشع مس قل را  -گ اری مشعی ساخو اج ماوع تاقعیو ت ییی ن یأثیرات آن بر خطهعنع معرتع اجمالع نظرهه

ههمع ز از رهگ ر ییی ن ود  سیییییازتاری برخع ا «سیییییاخو اج ماوع تاقعیو»ی طلیدح در این تصیییییل به نقد اجمالع نظر
كتوا شیییده اسیییو. در نما ت  «ویتاقع عسیییاخو اج ماو»ی ههنظراز  یرقیوم عو ت یس از حاصیییل شیییدن تممهمدویات آن ا



كییاه شیییایریگجهین گراح در تصیییل شیییشیییم ت در قالب سیییاخو یگ ارعمشیییی خطیهیشییی سیییاخو »ی ههنظریه ارییاط یی 
 یگ ارعمشییخط یهار مدمیبا سییا یگ ارعمشییخطن مدم یگراح نسیییو اسییاخو یگ ارعمشییت خط «ویتاقع عاج ماو

ران مورد ییجه قرار یا عاسیییییالم یدر جممور عومیم یگ ارعمشیییییخط ین نگاه برایا یهاداللو عو برخهت در نما عومیم
گرتو.  خیاهد 


