
 م پینمالکو شناسیاصطالح اجتماعی با توجه به زبان مددکاربررسی 

 1مجتبی اسالمی

 انتشار یافته در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

 

پین در ابتدای کتاب نظریه نوین مددکاری اجتماعی، پیش از شروع مباحث اصلی 

بندی این افراد در دستهدهد: کتابش می شناسیتوضیحی درباره اصطالحکتاب، 

مشکالتی وجود دارد وجود دارد. بسیاری از مددکاران اجتماعی مایل نیستند با افرادی 

و یا استفاده کننده از  4، فرد مقیم3، یا بیمار2مددجوراجع یا مُکنند با عنوان که کار می

یا « مراجع»واژه  ،شود که آنان با اکراهاین امر باعث میگاهی اوقات  نام ببرند. 5خدمات

کاربرد  ممکن است را بکار برند و این واژه را مناسب ندانند. همچنین« استفاده کننده»

ها در موردشان به کاربرده افرادی که این واژه از هر یک از این اصطالحات برای برخی

یان ذکر است که در زبان انگلیسی شا (.25؛ 1396قابل پذیرش نباشد )پین،  شودمی

چه در ادامه شود و با توجه به آنبه کار برده می clientهر دو واژه مراجع و مددجو با 

جایگزینی را  ،پین در ادامه مراجع به جای مددجو بهتر است.آید، استفاده از واژه می

ام، زیرا را بکار برده« مراجع»من اغلب اصطالح » :دهدگان به دست میبرای این واژه

باشد. قابل فهم برای طیف وسیع خوانندگان این کتاب می فراگیر و عمومااصطالحی 

 ام. مثالمن از اصطالحات دیگر نیز در جایی که شرایط اقتضاء کرده است استفاده کرده

را « افراد مقیم»یا « 6ساکنان»های بهداشتی، واژه واژه بیماران را برای اشاره به موقعیت
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-استفاده»روزی، و واژه برای افراد تحت مراقبت در موسسات در موسسات شبانه

کنند، یا هنگام های خدمات را دریافت میرا برای اشاره به افرادی که بسته« 7کنندگان

هستند و این اصطالح  8دچار مشکالت یادگیریاشاره کردن به خدمات برای افرادی که 

این مسائل مطرح شده از   )همان(.« امشکل وسیعی درباره آنان رایج است، بکار بردهبه 

اجتماعی، تامل کنیم و به نقش  شود که بیشتر در زبان مددکارجانب پین باعث می

یفا کند، پی ببریم. اتواند که مددکار اجتماعی در سطح جامعه می ایسازیفرهنگ

 یا گروه ای که بین افراد محلهمحلی و خودمانیمددکاری اجتماعی به دلیل خصلت 

اجتماعی با زبانش  مددکاران. بپردازد سازی در بخش زبان،تواند به کار فرهنگدارد، می

گرایی، انسانی و مطابق با نژادپرستی، قومی های به دور از شانواژهتواند از بازتولید می

تا حد ها را برساند، طلبی بین انسانای که برتری هرگونه واژه ،و در کلگی زدهجنسیت

-، کار فرهنگترو اجتماعی انسانیهای دادن واژهجلوگیری کند و با جایگزین قرارامکان 

کند و آن فکر در سازی زبانی را پیش بگیرد زیرا که با زبان است که آدمی فکر می

گانش هکنندسازی زبانی که از خود استفادهو با فرهنگ زیست افراد، تاثیرگذار است

زیستی هتوان به بِاجتماعی منظور است، می انشود که در اینجا مددکارشروع می

 سوق داد. سوی عدالت را به کمک کرد و جامعه یاجتماع

ای و تحت ستم است. زبان های حاشیهمددکار اجتماعی، زبان و صدای افراد و گروه

ه و دولت که مددکاران سرمایگر برای ورود اعمال مددکاری اجتماعی نقش تسهیل

باشد. زبان دنبالش هستند، نمیبه طلب بیشتر اصالح-ای با دیدگاه فردنگراجتماعی

ها و مددکاری اجتماعی، زبانی اجتماعی در خدمت مردم است نه صاحبان شرکت
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-پایه از) بروندالشناس معروف فرانسوی از ویگر . روالن بارت نشانههای باالدستکرسی

انتزاعی  زبان موجودیتی صرفا» کند کهنقل می ،(شناسی کپنهاگمکتب زبانگذاران 

های ضروری ای از گونهگیرد، مجموعهاست که باالتر از افراد قرار میهنجاری است، 

( 4؛ 1401)بارت، « بخشدعینیت می هامختلف به آن نهایت انحاءبه بیاست که گفتار 

بان مددکاران اجتماعی برای مردم کار جا که زآن جه هنجاری بودن زبان، ازوبا توجه به 

زبان وارد ، بایستی مددکاری اجتماعی از هنجارهای غیرانسانی که از طریق کنندمی

های های باالدستی و فرهنگ، فراتر برود و با عبور از هنجارهایی که از طریق قدرتشده

 هابه مقابله با آن هنجار اعیفاده از زبانی اجتم، با استشدهنهادینه  پیشینی غیر انسانی

 بپردازد و اجتماع را در سطحی برابر به پیش ببرد. 

تگو از قبیل روانکاوی، گف اجتماعی از گفتار ناگزیر است، هم برای کارهای فردی مددکار

تواند مددکار اجتماعی می. ایو مشاوره و هم هنگام مدیریت کارهای گروهی و جامعه

های ها و زبانافراد را به سوی احترام به گویشای و جامعهدر هنگام کارهای گروهی 

مختلف وادارد حتی در صورت صالحدید بنای گفتگوی درون گروه را بر زبان اکثریت 

 ها حفظ شود. قومیت ها واعضاء آن گروه، بگذارد تا احترام به تمام زبان

و  چیندمیرا  شماتنگاه کند که در چه پازلی کل باید مددکار اجتماعی در درجه اول

ترین کند که مهمو اگر پازلش در آخر شکل هیوالیی را ترسیم می دهدبازی میها را آن

از آن ها در همان حالت است، داشتن آنمحروم و نگه ای/فعالیتش ستم به افراد حاشیه

را ها ( خارج شود و پازلی جایگزین را برای کلمات بهتر، بیابد و آنهنجار/ساختارپازل )

 . ردببکار ب، اشمددکاری هایدر میدان

دائمن در حال نرماالیز کردن افراد و ست که هاییها، پازل روانشناسییکی از این پازل

 مددکاراست.  داراختاللسالم/بیمار یا سالم/ هایبندی افراد جامعه تحت دوگانهدسته



از وضعیت علم روانشناسی، خودشان را  بایدبه دلیل همین اجتماعی بودنش، اجتماعی 

آید روبرو شود و نگاهی از آن می مراجع ای کهو با خود مراجع و جامعه جدا کند

از جانب مراجع در نظر ای که ، به آن پدیدهو همه جانبه ماندگارفرایندی و دورن

رواری از اجتماعی نبایستی خَ مددکار د.نجلوه کرده، داشته باش مددکار اجتماعی

احساس کند مراجع به یکی اصطالحات روانشناسی را در جیبش داشته باشد تا هرگاه 

بمالد و راه  او روان ها را بهیکی از آن سانه نزدیک است، فی الفوراز آن مفاهیم روانشنا

، ماعی، به سبب اجتماعی بودن امدادهایشدرمانی برایش تجویز کند. مددکاری اجت

یتی را که فرد در کشاکش قدرت و جامعه از قبیل خانواده و رود که وضعتوقع می

در  ناش دارد، پیدا کند و سریعشغلی های دوستی و سیستمنهادهای آموزشی و گروه

-طردشده. چه بسا گان روانشناسی نباشدواژه سیلی از ، باعادیصدد طرد فرد از جامعه 

که کارکردهای بسیار  شندبا پزشکانیو روان شناسانبه سبب تشخیصات روان گانی

داران یا قابل استفاده برای ازدیاد سود سرمایه یمفیدی برای جامعه دارند اما چون فرد

ات با استفاده از معاین ها به راحتی وهای مقتدر نیستند، آندولتمطیع تام و تمام 

مانند داشتن و از کارهای معمولی  شوندمیپزشکانه، به دور انداخته روانروانشناسانه و 

ناگفته نماند که کسی هم انتظار بازی کردن نقش  شوند.می شغلی رسمی بازداشته

روانشناس را برای مددکار اجتماعی ندارد. مددکار اجتماعی در درجه اول بایستی فرد را 

درک کند، بفهمد، گوش دهد و در حد امکان آن را توانمندساز تا خود فرد مسیرش را 

گان برای مددکار جدی بگیرد. پس در اینجا نیز استفاده از زبان و واژهیافته و آن را 

 کند. اجتماعی، اهمیت پیدا می



که به تازگی ، "های جوانآنارشیست یپزشکانهسرکوب روان"در نوشتار  9بروس لوین

ی که نپردازد که بسیاری از جوانابه همین مهم میدر مجله مروارید ترجمه شده، 

دهند اساسا ها را مبتال به اختالالت روانی تشخیص میروان آنت متخصصان بهداش

( از فلسفه اجتماعی آنارشیسم 1این متخصصان )های بداقبالی هستند. آنارشیست

مراتبی )مقابل آنارشیسم( را ( اغلب بدون آگاهی سیاسی، ایدئولوژی سلسله2اند، )غافل

 .(8؛ 1401گیرند )لوین، روانی اشتباه می( عالئم آنارشیسم را با امراض 3پذیرند و )می

های جمعی، آنارشیسم را با هرج و گوید که رسانهاش میاو در ادامه یادداشت درخشان

که، فلسفه اجتماعی آنارشیسم حکومت اقتدارگرا دانند. حال آنمرج و خشونت یکی می

کمک »به روش کند، کند، مخالف اجبار است، برای آزادی حداکثری تالش میرا رد می

بر آن است که افرادی که خود را بدون  کند، وو همکاری داوطلبانه کار می« متقابل

آفرینند. ترین نظم اجتماعی را میبخشکنند رضایتدهی میسلسله مراتب سازمان

از گذشته، در نبرد برای  اند )اگرچهپرهیزیها پیرو اصل خشونتبسیاری از آنارشیست

-ها شکاف انداخته است(. آنارشیستی خشونت بین آنارشیستمسالهمحو اقتدارگرایی، 

پرهیز موجب تقویت جنبش اشغال و دیگر مبارزان راه عدالت اقتصادی و های خشونت

کافی است که عبارات بیشتری را لوین  و همین عبارات درخشان .اند )همان(آزادی شده

شناس بالینی به مدت تقریبا سه روانی من به عنوان نقل کنیم: تجربه ی اونوشتهاز 

اند، پزشکی خوردههای رواندهه این است که بسیاری از جوانانی که برچسب تشخیص

ضروری و اقتدار نامشروع ی دارند که از اجبار، قوانین غیرای آنارشیستاساسا روحیه

های معظم داروسازی اقتدار اند... در حالی که شرکترنجیده، مضطرب و خشمگین
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و عضو هیات مشاوره پزشکی و  Ethical human psychology and psychiatryی ژورنال شماسی. دکتر لوین عضو هیات تحریریهروان

داروهای  مرکز آزادی برای ترک»راهنمای کاهش آسیب /Icarusی ی پروژهین مشاور تحریریهاست. او همچن« مرکز ملی حقوق جوانان»علمی 

-روان»و « قیشناسی اخالروان»المللی است. لوین که از فعاالن قدیمی جنبش اصالح درمان بهداشت روان است، عضو انجمن بین« پزشکیروان

 است. « آزادی ذهن پزشکی



ها دهند، صاحبان شرکتی افزایش فروش دارو گسترش میپزشکی را به عنوان رانهروان

تا وضع موجود را حفظ کنند. یکی از دالیلی که در کنند پزشکی حمایت میاز روان

ی عظیمی از ایاالت متحده فعالیت سیاسی بسیار کم است این است که ارتش بالقوه

توجهی، هایی مبنی بر اینکه بیای روانی و با نسبتهضداقتدارگرایان با تشخیص بیماری

زیست معیوبشان است نه بیگانگی آنها از ها ناشی از خشم، اضطراب و ناامیدی آن

 (. 8-12شوند )همان؛ زدایی میی غیرانسانی شده، سیاستجامعه

گوید کند و میرا مطرح می" سازیفرایند مراجع" در همین خصوص برای مراجع،پین 

یا « بیماران»متفاوتی است که آنان را تبدیل به  مراجعان طی یک فرایند نسبتا که

کند، اگر ما ترجیح دهیم آنان را به این نام بخوانیم. می« استفاده کنندگان از خدمات»

-در حالی که مراجعان، دنیای خارج را با خودشان وارد فعالیت مددکاری اجتماعی می

وقتی ما عنوان مددجو بودن دهند. تماعی را تغییر میکنند، آنان طبیعت مددکاری اج

ا وی دچار وقفه شده باشد یا حتی اگر فعالیت مددکاری اجتماعی برا به کسی بدهیم، 

میل به بقاء و ماندگاری دارد )پین،  ،به پایان رسیده باشد، بازهم این عنوان کامال

 و فرد باید آنعادی بشود گی برای او ، نبایستی این مراجع بودهباری(.  58-59؛ 1396

سازی، مرتبط با فرایند در یک فرایند و به صورت موقت دریابد و این فرایند مراجع را

ی در یک دوره ست که در صدد توانمندکردن فرداجتماعی ا یتوانمندسازی مددکار

 انسان به راحتی قابل تفسیربه این دلیل نامشخص است که زمانی نامشخص است )

اجع در وضعیت نداشتن مرو مرتبط با نگهاش مشخص باشد( توانمندی نیست که فرایند

بیشتر  اجتماعی این نباشد که پول بیشتری به سبب انامدادی است تا هدف مددکار

چنینی را مدنظر داشته د یا مواردی اینن، به جیب بزننزد خودشان مراجع داشتننگه

 د.نباش



اجتماعی جاافتاده و ناصحیح هستند که از طریق زبان بسیاری از همین الگوهای 

ایستی دقت بیشتری را به خرج ب هاو مددکار اجتماعی در کاربرد آن شوندبازتولید می

تشخیص مساله و کندن از وضعیتی او کار دشواری را در پیش دارد زیرا که  دهد گرچه

، مساله گزینی برای آنو جای داشتن( تربرای دیدی جامع)که مساله در آن قرار داد 

نکته »گوید طلبد. پین در این رابطه میهمت بیشتری را برای مددکار اجتماعی می

-دیگر آن است که هنگامی که ما در امور اجتماعی به مشاهده یا تجربه یا آزمایش می

خواهیم هایی را که ما میآفریند چیزای هستیم که میپردازیم، ما خود بخشی از جامعه

بینیم نیم. بنابراین دشوار نیست ترتیبات اجتماعی را که ما پیرامون خودمان مینگاه ک

ی ساختار ، مسالهزندبا مثالی که می(. پین در ادامه 53)همان؛  «مسلم و بدیهی بدانیم

شناسی های جامعه و علوم مختلف مانند جامعهزبانی مددکاری اجتماعی را که از سنت

مثال، همه ما عضوی از خانواده »دارد تجدید نظر وامی به ارث برده است به تامل و

های تشکیل خانواده را معلوم کرده است، همچون ازدواج زن و هستیم، و جامعه شیوه

مرد و داشتن فرزند یا فرزندان. بنابراین، اگر دو نفر مرد به عنوان زوج و یا خانواده باهم 

کنند؟ اگر آنان کودکانی را م زندگی میبازانه باهباشند، آیا آنان در یک رابطه همجنس

آیا بیشتر شبیه خانواده خواهند بود؟ این مثال توجه ما را به به فرزندخواندگی بپذیرند، 

با استفاده از این واژه، ما اغلب اشاره به یک کند. جلب می« خانواده»و به کلمه  زبان ما

فرزندانشان داریم. این توجه الگوی قراردادی از خانواده، یک زوج غیرهمجنس همراه با 

و « سازیممی»ای را درباره اینکه خانواده چیست دهد که ما چگونه عقیدهنشان می

کنیم. ، مقایسه می«خانواده نیستند»کنیم های دیگر که فکر میسپس ما آن را با نمونه

مکن باز و کودکانشان مهای همجنسگاه این ساخت پیامدهایی برای رفتار دارد: زوجآن

یافته، شناخته ساخت یتوانند به عنوان یک خانوادهاست آزرده شوند از این که نمی

از خانواده یک دارند ترتیباتشان کنند و اعالم میشوند. آنان احساس انزوا و تبعیض می



های افراد دیگر درباره مفهوم خانواده و بیانیه سیاسی است که در پی تغییر دیدگاه

استفاده از این مولفه زبانی، مثالی از یک اقدام اجتماعی است که باشد. درباره آنان، می

(. 53)همان؛ «. کند از طریق تغییر در بکارگیری زبان، به تغییر دست یابدتالش می

ی نهاد اجتماعی خانواده و مداخالت مددکارانه صحبت درباره ی پین،مطابق با یافته

به  ی نهاده شده در ذهنهافرضپیش تکیه بربا صرفن دارد و  ندپیودرون آن نیز با زبان 

را به ارتجاع  (لوم اجتماعیاعی مدرن رفتن، مددکاری اجتماعی )عهای اجتمسراغ پدیده

که به  در مددکاری اجتماعی طلباصالح-با دیدگاه فردنگردارد ت مطابقدارد گرچه وامی

و  که از طرف قدرت ی افرادی هستو همسویی افراد با بقیه کاریدنبال سازش

لوین  اند. مددکاران اجتماعی باید این گفتهتایید شده انسانی،عرفی ولو غیرهنجارهای 

شناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران پزشکان، روانروان»که را به خاطر بسپارند 

زدایی و امروزی بهتر است دریابند که چرا مورخان به متخصصانی که در انسانیت

 (. 13؛ 1401)لوین، « ای ندارنداند نگاه مهربانانهدی همکاری داشتهسرکوب نها
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