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 انتشار یافته در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

 

و عی اجتما هستیش با به مددکاری اجتماعی در ارتباطشناسانه هستیدر یک نگاه 

  یافت. "کالن واقعیِ"و  "خُرد واقعیِ" طحدر دو سآن را توان میمراجعان، 

 شامل دو وجهواقعیت  خُردقلمرو قلمرو کالن متعلق به ساحت گفتمانی هست و 

ده اما قابل مشاه یهست که اول( تجربی)غیر زیرین -و درونی (تجربی) رویین-بیرونی

در اولی به  هارویداد آید و به دلیل دست نیافتن به عللکه از دل اولی بیرون میدومی 

 ز خودشوجه بیرونی اتوسط آثاری که در شود و های وجه دوم روی آورده مینتببیی

-یرونیجه بو باشد.قابل مشاهده نمی البته توان بدان دست یافت وگذارد، میبرجای می

ای برود و از نهبه خا مددکار اجتماعی مانند اینکه با تجربه و مشاهده ارتباط دارد رویین

د و وجه ها رسیدگی کن، بدانکار و بارشانوجو ازپرسشدیدن وضعیت خانه و بعد از 

مددکار د و به مددکار اجتماعی رجوع کن ایدرمانده ، مانند آنکه مراجعِنزیری-درونی

ا دسترسی ببلکه  وجوی مستقیم او را توانمند سازدبا مشاهده و پرسش عی نتوانداجتما

-ریشهبه  عمراج کردنو روانکاویهایش پروندهدسترسی به های زیرین از طریق به الیه

 .ببردمشکالت او پی های 
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شناسی دانش که در دیرینه کنیماز فوکو استفاده می "گفتمان"مفهوم برای تشریح 

-ها، گاهی به عنوان گروه فردیتقلمروی عمومی همه گزاره»به گوید که گفتمان می

کننده مند که تبیینمنظم و قانونگاهی هم به عنوان روالی ها، و پذیری از گزاره

 . 2اشاره دارد« ها استشماری از گزاره

شامل )خرد  تواقعیدو ساحت یعنی ی مددکاری اجتماعی از این هامیدان

، (هست گفتمانی شامل قلمرو)کالن  تواقعی و (هست درونیبیرونی، غیر تجربی/تجربی/

 . باشدخالی نمی

 "گفتمانی، روانی، مادی"ست که در روابطی هایی طرف ه3ددکار اجتماعی با سوژهم

 یعنی واقعیت زبورمت ساحدو به همان  هاو برای پی بردن به مشکالت آن قرار دارند

 کند.مراجعه میخرد و کالن 

                                                           
درباره کرمانی و دالوری در پژهششان تحت عنوان "از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت"   2

این است که اصطالح « هاقلمرو عمومی همه گزاره»صود او از عبارت مق»نویسند: میاین عبارت 
هایی به کاربرد که به منظور افاده معنایی یا به ها و گزارهتوان برای اشاره به همه کالمرا می« گفتمان»

های گروه»شوند. عالوه برا این، گاهی از این مفهوم برای اشاره به ای بیان میقصد حصول نتیجه
بندی یا گروهی خاص رسد دستههایی که به نظر میکالم کند، یعنیاستفاده می« هاپذیری از گزارهفردیت

شناسی یا گفتمان نژادپرستی. گاهی اوقات هم او مفهوم گفتمان را دهند، از قبیل گفتمان شرقرا تشکیل می
برد، به کار می« ها هستندگزارهکننده شماری از مند که تبیینهایی منظم و قانونروال»برای اشاره به 

 (.127؛ 1395آورند )های خاصی را پدید میای که گفتار و گزارهها و ساختارهای نانوشتهیعنی قانون
 
 بنابراین .کنندپیدا میاطراف شوند و قدرت فاعلی و تاثیرگذار نسبت به کنشمند می ها با فکرشانانسان  3

 .باشندها مراجعان میوژهکاری اجتماعی، سدر مدد. در ارتباط است تفکربا  سوژه
گیرد و در بیرون ذهن در مقابل ماده قرار می .گیردریشه می ت(ذهنییته" )سوبژکتیوسوژه از واژه "

شود بلکه مجموعه کارکردهای غیر ارگانیک مغز است. روان کیفیتی از ذهن هست که در یافت نمی
های ذهنی شخص پیدا کرده است. به فراوردهتا پایدار در درون و نسب عادیحالت باشد و رفتار موثر می

آوری ها یا جمعچیزها یا تشبیه آن است که با قیاس روی مبحثیکه حاصل کنکاش و پردازش ذهن 
، اجباریمند و های غریزی، عادتانتخاب و شاملگویند تفکر یا اندیشیدن میآید، مشاهدات به دست می

 )اسالمی(. شودنمی



سروکار  مان ابتدا با سوژهبودنش، از ه گراعمل لیل پراکتیسی ومددکاری اجتماعی به د

شود و درصدد اش مواجه میمندی که مددکار اجتماعی با مسالهی مسالهسوژهدارد؛ 

ای دوسویه با مددکاری اجتماعی رابطه ،آید. سوژهتغییر آن سوژه از آن وضعیت برمی

ی گسوژهوجه گی، بژها وجه عالوه بر در مددکاری اجتماعی، دارد و از همین رو مراجع

از همین روست که قایل شد  افراد گیدرجاتی برای میزان سوژه توانگرچه می نیز دارد

 گی برخوردار است.هر انسانی از حداقل سوژه

-را می هاییو در نهایت گفتمان اجتماعی نهادها و هنجارهایسوژها هستند که  این 

ها را برای سایر سوژهای بخشند و قوانین نوشته و نانوشتهسازند و حالتی عینی بدانها می

شود زیرا که آن ساختارها به ابژه تبدیل می سوژه در درون آنحتی د و گیرندر نظر می

و افراد در آن سیستم  هایی را پیشاپیش گرفتهتصمیم و نهادها هستند که برای او

دام تا انهممکن است  و کنندمی کنند و حتی تفکراجتماعی، رابطه دارند و زیست می

 د.روسابق پیش ب گاناز آن سوژهو کنش مستقل تفکر مستقل 

فردی دیگر به فردی و کارکردهای روانی در روابط میاندر سطح  مددکار اجتماعیِ 

 پیشین را در همان وضعیت انو مراجع شزیرا که خودآویزد تواند دست ساختارها نمی

اجتماعی را ی ، امدادهاهبرایش تعریف شد از پیش ی کهقرار داده و طبق همان سیستم

اش گیقضیه را در پیچیده ،نگراما مددکاری اجتماعی کل گیردبرای مراجع در نظر می

-داند که بیمی نگرمددکار اجتماعی کل. و تن دادن به وضعیت سازیسادهبیند نه می

به و با این کار توجهی به ساختاری که مراجعان در آن قرار دارند، قبول سیستم هست 

اش های مسالهبیند و به ریشهکند. او مراجع را میکمک میستم سیبازتولید و حفظ آن 

فتمان که در گ ساختاری/کلیاش ممکن است هم روابط های مسالهکند. ریشهنگاه می

 .باشد فردیو یا روابط  داریسرمایهمناسبات مانند  یابد خاصی نمود می



دریچه روان  یا صرفن از تجربیبیند صرفن از دریچه چه میمددکار اجتماعی آن 

کند. او با می وریآلیسم دایده یا صرفن پوزیتیویسم و صرفن لذا از هر دو جبههنیست. 

، چه آن خرد و کالن استهای واقعیت هم شامل مکانیزم واقعیت سروکار دارد و

 توان بهاز آنچه قابل مشاهده است مید و ند چه نباشنقابل مشاهده باش هامکانیزم

عامل است اما ، افرادکه بر هایی و فرهنگاجتماعی نامشاهدات پی برد مانند ساختار 

 شود. دیده نمی

ر ، ارتباط مددکار اجتماعی با هستی اجتماعی را دشناختیلحاظ هستیاز تا بدینجا 

ها را در سه قلمرو مادی، روانی، گفتمانی یت و ارتباط سوژهقلمر خرد و کالن واقع

 یافتیم. 

 دیگر سه حوزهبا اش مل مددکاریدر فرایند عجدای از این موارد  مددکار اجتماعیاما 

مددکاری های ی نظری مربوط به دانش: نظری، واقعی، عملی. حوزهسروکار دارد

مددکار و  هستمختلف های علوم ها و رشتهکه شامل پارادایمشود میاجتماعی 

ایدئولوژی )آگاهی  کند و نیز امکان رهایی ازاش آگاه میاجتماعی را نسبت به حرفه

و در  کندفراهم میبا واقعیت ش برخورد هنگام دررا برای مددکار اجتماعی کاذب( 

و حوزه واقعی، مربوط کند نایی پیدا میشهای مختلف، آهمین سطح نظری با گفتمان

. حوزه ذشتاست که تفصیلش گ و کالن خرد به روبرو شدن مددکار اجتماعی با واقعیت

ه عمل مددکار اجتماعی هست که درصدد برطرف کردن مشکالت مربوط ب نیز عملی

های را از دیگر گرایش یسی مددکار اجتماعی هست که آنمین وجه پراکتباشد و همی

 کند. علوم اجتماعی، ممتاز می

-توان یک هستیمددکاری اجتماعی نمی ای که نباید مغفول بماند این است که ازنکته

ند بدان تجاوز کند که هر جناحی بتوارا ارائه داد  و بدون تعهد طرفشناسی لُخت و بی



ی بر مبتناجتماعی از هستی  شناخت مددکاری اجتماعیببرد زیرا که  بهرهو از آن 

از این . 4داردتوسعه و تغییر اجتماعی است و در جهت امحای ظلم و نابرابری گام برمی

 که در تضادش با واقعیترو با در دست داشتن دو وجه عملی و انتقادی، سنتزی را 

ی سویهسنتز، و به آن اعمال کند تواند در جهت دگرگونی می، به دست آورده موجود

-روبرو می "رئالیسم دیالکتیکی پراتیکی"عملی ببخشد. در این جاست که ما با یک 

 شویم.

دل م شناسی وهستی یکی ارائه در فلسفه علوم اجتماعی، ته نماند که پیشترناگ

ی باسکار توسط رو "دیالکتیکی-رئالیسم انتقادی"تحت نام  شناسانهپارادایمیک و روش

ای مددکاری را بر "پراتیکی-رئالیسم دیالکتیکی" در این نوشتار، اما ماارئه شده بود 

این  ودیدیم  ترمناسبمددکاری اجتماعی  حرفهبرای تنظیم کرده و آن را  جتماعیا

های گوناگون تعبیر فیلسوفان تنها جهان را به شیوه» تحقق این تز در جهترا رئالیسم 

 .فتیمیاگویاتر  )تز یازدهم(« اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان استکرده

                                                           
المللی مددکاران اجتماعی از حرفه مددکاری توسط فدراسیون بین 2014در تعریفی که در جوالی   4

خوریم: مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر اقدام و یک می ه، به همین نکته براجتماعی ارائه شد
ها رشته دانشگاهی است که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی و آزادسازی انسان

کند. عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها از اصول اساسی را تسهیل می
های باشند. مددکاری اجتماعی، با تکیه بر نظریهباشند. مددکاری اجتماعی میددکاری اجتماعی میم

ها و ساختارها را برای مواجهه با مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، انسان
 کند.چالشهای زندگی و ارتقاء رفاه و بهزیستی درگیر می

اصل را برشمرده که  9آمده،  2018اخالقی مددکاری اجتماعی که در جوالی در بیانیه جهانی اصول 
رساند، این اصول عبارتند دیدگان را میاش به سمت ستمطرفی حرفه مددکاری اجتماعی و سوگیریبی

توسعه عدالت اجتماعی که این  -3ها. توسعه حقوق انسان -2ها. احترام به کرامت ذاتی انسان -1از: 
شود؛ الف( به چالش کشیدن تبعیض و ظلم نهادی. ب( احترام به پنج بخش را شامل می مورد خودش

ها و اقدامات ناعادالنه. ه( ایجاد انسجام. ها. ج( دستیابی به منابع برابر. د( به چالش کشیدن سیاستتفاوت
 -7ی. احترام به رازداری و حریم خصوص -6توسعه حق مشارکت.  -5گیری. توسعه حق خودتصمیم -4

صداقت  -9های اجتماعی. استفاده اخالقی از تکنولوژی و رسانه -8رفتار با افراد به عنوان انسان. 
 ای. حرفه

 


