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 This study is aimed to achieve the foundations of 

social constructionism by using analytical method. 

Using analytical method, dissection of the social 

constructionism’s foundations will be the main aim of 

this study. To achieve social constructionism’s 

foundations, after preparing a definition, its differences 

with constructivism, its types, features, and roots were 

examined. The results showed that despite being 

realistic with regards to ontology, as soon as talking 

about the reality, social constructivism changes to a 

constructed phenomenon, which adopts a critical and 

pluralistic stand. Knowledge, in this perspective, is the 

product of social interactions. Furthermore, 

constructionism, regarding ethics and values, treats 

with respect to the values of other cultures and 

believes in toleration. Thus, social constructionism is 

based on a relative and pluralistic ontology, 

epistemology, and axiology. Viewing from an 

anthropological point of view, social constructionists, 

are also known as anti-essentialism and anti-

individualism and the human is considered as a social 

animal. Finally, they assign both individual and 

society as the origin of effect. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
 صهرر  اجتمهایی گدایهیبدسهات  رویکهدد مبهایی به  دستیابی هدف با پژوهش این

 ههدف  ایهن به  رسهید  بهدا . اسه  تحلیلهی−ترصیفی پژوهش روش. اس  گدفت 
 ایههرا  گدایههی سههادید  بهها آ  تفههاو  اجتمههایی  گدایههیبدسههات  تعدیهه  بهه  یخسهه 
 مبهایی تحلیه  سپس. شد پدداتت  آ  ها سدچشم  و هامشخص  و گداییبدسات 

 در گدایهیبدسهات  گدچه  ک  اس  آ  یشایگد هایافت . گدف  قدار مدیظد رویکدد این
 دربهار  گفهتن سهخن محه  به  که  دارد باور اّما گداس  واقع شناسیهستی دمین 

 . شردمی مبدل بدساتت  امد  ب  آ  واقعی  
 ایهن در. کنهدمهی اتخها  واقعیه  ب  یسب  تکثدگدایای  و ایتقاد  مرضعی یتیج   در

 اتهال  حرد  در. اس  اجتمایی تعامال  محصرل و بدساتت  امد  معدف  رویکدد 
 و( فدهنگهی گهدو یسهبی ) ههافدهنه  ساید ها اردش بدا  احتدام ب  ها اردش و

 یهه  بههد مبتنههی اجتمههایی گدایههیبدسههات  رو  ادایههن. دارد بههاور آیههها بهها کههدد  مههدارا
. تکثدگداسههه  و گهههدایسهههبی شناسهههیاردش و شناسهههیمعدفههه  شناسهههی هسهههتی
 بههاور فههدد ضههد و بههاور ا  ضههد شناسههیایسهها  دمینهه  در اجتمههایی گدایههیبدسههات 

 .هستند اثد منشأ دو هد جامع  و فدد رویکدد این در اینک  آتد دس . باشد می

  
 25/6/1397دریافت: تاریخ 
 18/4/1399 پذیرش:تاریخ 

 
 
 

 واژگان کلیدی:
  اجتمایی  گداییبدسات 

  فلسفی  مبایی
  شناتتی جامع  مبایی
 تحلیلی روش

 مقال  یلمی ه پژوهشی
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 مسئله بیان و مقدمه .1

 ایی . شیو میی تعریف اشاصلی فلسفی قضایای با فکری جنبش هر
 واقعیی چیییی چیه فکیری جنیبش آن  یید از کیه کنندمی بیان قضایا

 اسیت، ارزشمند چییی چه است، انسانی چییی چه شو ،می قلمدا 
  ارای فکیری جنیبش هیر روازایی . آییدمی  ست به چگونه معرفت و

 نیوعی و انسیانی، هیایارزش و ماهییت از  رییافتی متافیییک، نوعی
 (.  18ص ،1394 هیکس،) است شناسیشناخت

 خبری هایگیاره  سته یک  ارای فکری جنبش هر برای ، افیون
 مبیانی ذیی  باشید کیهمیی نییی جامعه با انسانی افرا  رابطۀ  ربارۀ
 و فلسیفی قضایای ای  مجموع. شو می یا  آنها از شناختیجامعه

.  هنییدمییی شییک  را فکییری جنییبش آن مبییانی شییناختیجامعییه
 و محکمیات نقیش  یی ، و فلسیفه علی،،  ر مبانی  یگرسخ ، به

 صیورت بیه را آنهیا پیر ازان،نظریه که کندمی ایفا را آنها مسلمات
 نماینیدمیی بییان خو  پذیرش مور  هایچارچوب و هافرضپیش

 (. 48ص ،1390 صفت، نیک)
 علیوم هیایحیوزه  ر اخیر سالیان  ر که رویکر هایی از یکی
 مشیاجرات و بحث و کر ه نفوذ شدت به انسانی علوم و اجتماعی

 اسیت 1«اجتمیاعی گرایییبرسیاخت»  اشیته، همیراه بیه بسیاری
 حجی، بیه اسیت ا عا کیافی ای  تصدیق برای(. 2014 2وینبرگ،)

 مختلف هایحوزه  ر عنوان ای  با کر  که توجه مقاالتی و هاکتاب
 . اندیافته نشر و نگاشته −غرب جهان  ر ویژه به−

 بیه اکنیون اجتمیاعی گرایییبرسیاخت که است باور بر ای  ِبر
 4بیر،) اسیت رسییده جهیانی موضیوع ییک ییا 3عی  یک جایگاه
 مختلف هایحوزه  ر اجتماعی، گرایانبرساخت(. 13ص ،1995

. اند برخواسیته مخالفیت بیه 5پوزیتیویست اندیشمندان نظریات با
 هیایحیوزه از بسییاری  ر رویکیر  ایی  روزافیوِن  گسترش و نفوذ

. کنیدمیی ایجیاب را آن پیرامیون جدی پژوهشی ضرورت علمی،
 رو، ایی  از. است گرفته صورت هدفی چنی  یک با حاضر پژوهش
 : از اند عبارت شوندمی  نبال پژوهش ای   ر که هاییپرسش

 هیاییمشخصیه ییا تعریف چه از اجتماعی گرایی. برساخت1
 است؟ برخور ار

                                                           

1. social constructionism 

2. Weinberg 

3. object 

4. Burr 

5. Positivist 

 کدامند؟ اجتماعی گراییبرساخت رویکر  های. سرچشمه2
فلسییفی  مبییانی چییه بییر اجتمییاعی گرایییی. برسییاخت3

 ،(شیییناختیارزش و شیییناختیمعرفیییت شیییناختی،هسیییتی)
 است؟ استوار ایشناختیجامعه و شناختیانسان
 

 پژوهش روش .2

. اسیت تحلیلیی−توصیفی نوع از و کیفی جنس از حاضر پژوهش
 مبیانی تحلیی  روش  ر. است مبانی تحلی  تحلی ، انواع از یکی

 بررسیی و تحلیی  بیه مفهیوم، ییک بررسیی عیوض  ر پژوهشگر
 آشیکار مبانی و هامفروضه که هاییگیاره. شو می پر اخته هاگیاره

شیوند؛ میی محسوب خاص  یدگاه یا نظریه رویکر ، یک پنهان و
 هیایمفروضیه و مبیانیبیه   سیتیابی برای پژوهش ای   ر رو ازای 
از  یاجتمیاع گرایییبرسیاخت رویکیر  شیناختیجامعهو  یفلسف

 بر .  ی،خواه بهره یمبان ی روش تحل
 
  یاجتماع ییگرابرساخت یاصطالح فیتعر .3

 ایی  بیه گیویی،میی سیخ  چییی برساخت از وقتی طورمعمول به
 کیر ؛ «کشیف» ییا «یافت» صرفا   تواننمی را چیی آن که معناست

گاهانیۀ فعالییت کیه است «شدهساخته» امری آن بلکه  از برخیی آ
 نتیجیه،  ر. اسیت آور ه پدیید را آن زمان از خاصی نقطۀ  ر افرا 

 گییر ؛میی قرار «کشف» یا «یافت » مقاب   ر برساخت یا ساخت 
 ایی  معنای به است، اجتماعی ایبرساخته چیی آن اینکه گفت  اّما،

 بیه کیه افیرا  از گروهی یعنی خاص، اجتماعی یا جامعه که است
 سیازمان خاصیی نیازهیای و عالییق هیا،ارزش با و خاص نحوی

 (. 34ص ،1395 بوغوسیان،) اندساخته را آن اند،یافته
 یاجتمییاع ییییگرابرسییاخت کییه گفییت تییوانیمیی جییه،ینت  ر

 از ینحیو بیه یییهیایچ ایی یییچ است معتقد که است یدگاهی 
  ییا قییطر از و هسیتند یاجتماع عوام  معلول ای برساخته انحاء

  ییا باشید معتقید کیه ر عوض آن شوند؛یم کنترل و مهار عوام 
 قیطر از و هستند یعیطب عوام  معلول مسائ  و موضوعات  ست

(. 2013 6،)ران گر نییدیمیی کنتییرل و مهییار یعیییطب عوامیی   یییا
 اگیر کلمیه، ایی  از نظر مور  اصطالحِی  معنای به و  یگرسخ ، به

 برسیاختۀ باید بنامی،، «اجتماعی ایبرساخته» را چییی باشد قرار
                                                           

6. Run 
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 به(. 1395 بوغوسیان،) باشد آن بخش قوام ویژگی بو ن اجتماعی
 شده تولید اجتماعی ایشیوه به چییی اگر تنها و اگر منطقی، بیانی

 .  است اجتماعی برساختۀ یک آن نتیجه  ر باشد،
 

 اجتماعی گراییبرساخت انواع .4

 نوع  و بی   ار  ضرورت اجتماعی، گراییبرساخت تعریف از پس
 تمیایی آن 2اکثری نوع و 1اقلی نوع یعنی اجتماعی، گراییبرساخت

   3شد. قائ 
 برسییاخته واقعیییات کییه اسییت معتقیید اقلییی گراییییبرسییاخت

 واقعیییات بییه نسیبت هییابازنمییایی و معرفیت فقیی  بلکییه نیسیتند؛
 گرایییبرسیاخت اقلیِی  صیورت  ر بیرای مثیال،. اسیت برساخته

 اسیت اجتماعی ایبرساخته 4«جنسیت» بگویی، اینکه اجتماعی،
 جنسییت از افیرا  هیایتلقیی ییا هیابازنمیایی کیه معناست بدی 

(. 41ص ،1395 ُگلییدم ،) هسییتند اجتمییاعی هییاییبرسییاخته
 گراییییبرسییاخت» را گراییییبرسییاخت نییوع اییی  تییوانمییی

 .  نها  نام 5«شناختیمعرفت
 و هیامعرفت تمام تنهانه که است معتقد اکثری گراییبرساخت

 ییا معرفیت که واقعیات آن خو  بلکه هستند، برساخته هابازنمایی
 توانمی. هستند برساخته نیی شو می  ا ه ارجاع آنها به هابازنمایی

 گراییییییبرسییییاخت» را گراییییییبرسییییاخت از قسیییی، اییییی 
 7نامید. 6«شناختیمعرفت−شناختی هستی
 

  گراییسازنده با اجتماعی گراییبرساخت تفاوت .5

 از و است یکی 8گراییسازنده و گراییبرساخت اصطالح  و ریشۀ
 «سیاخت » ایمعنی بیه انید کیهشیده مشتق to construct مصدر
 علییوم  ر ریشییه اجتمییاعی گراییییبرسییاخت  یییدگاها، اّمیی ؛اسییت

                                                           

1. weak 

2. strong 

 یدشدد ییگراهمچون برساخت یرا با اصطالحات ییگراانواع برساخت یزن یبرخ. 3
  اند.عنوان کرده یجهان یا یمحل ییگرابرساخت یف،ضع یا
 کد  درحالی دانندد مدی شدناخییزیسدت ایمقولد  را( sex) «جنس» گرایان. برساخت4

 .است تاریخی و اجیماعی فرهنگی، ایمقول ( gender) «جنسیت» معیقدند
5. Epistemology constructionism 

6. Ontology- Epistemology constructionism 

 کد  کد  اسدت افراطدی ایدئالیسد  ندوع ۀکنندد تداعی گرایدیبرساخت نوع . این7
 در. نددارد بداور ذهدن از بیرون واقعییی ب  و داندمی بشر ذهن آفریده را واقعیت

 .                                                      کرد نخواهی  تمرکز چندان رادیکال گراییبرساخت از نوع این بر پژوهش این
8. constructivism 

 از مسیائ  و موضیوعات از وسییعی طییف بیرای و  ار  اجتماعی
 12،«واقعییت» 11،«کو کی  وران» 10،«نژا » 9،«جنسیت» جمله

 (.1ص ،2013 ران،) رو می کاربه  غیره و 13«معرفت»
 را اجتمییاعی گراییییبرسییاخت اصییطالح اندیشییمندان برخییی

 از هاییصورت چنی  اّما، اند؛گرفته گراییسازنده  یدگاه با مرا ف
 تیییریر مشییلول ل طورعمییده به کییالن سییط   ر گراییییسییازنده

 یشناسیی روان یییک معنییای برسییاخت بییر اجتمییاعی فراینییدهای
 مقابییی ،  ر. هسیییتند 15(پدیدارشناسیییانه ییییا) 14فر گرایانیییه

 کیه شیو  فهی، ایشیوهعنوان  به تواندمی اجتماعی گراییبرساخت
 جامعیه ییک اعضیای بیی  روزمیره تعامالت و مباحثات  ر  انش

 نظرییه  و هیر مبانی گرچه،(. 2001 16هاربی،) شو می برساخته
 روش تیری سیا ه شیاید اّمیا شیو ،می منجر 17«گرایینسبیت»به 

 تعریییف گراییییسییازنده از اجتمییاعی گراییییبرسییاخت تمییایی
 و  انیش از شیناختیجامعیه تفسییر ییکعنوان  بیه گراییبرساخت

 کیه  رحالی باشید؛ یعنیی،  انیش از شناختی روان توصیفی  ومی
 کنید،میی بررسی فر  ذه   رون را  انش گیریشک  گراییسازنده

 میان و ذه  از بیرون را  انش گیریشک  اجتماعی گراییبرساخت
 . کندمی بررسی اجتماعی رواب   ر کنندگانمشارکت

 
 اجتماعی گراییبرساخت هایخاستگاه .6

 فلسفه در اجتماعی گراییبرساخت خاستگاه
 لسیوفانیف ِی فلسیف یهیانیهیزم رِ یتیر تحت یاجتماع ییگرابرساخت

 یییگرابرسیاخت گفت توانیم یفلسف لحاظ از. است بو ه یمتنوع
 یهییافلسییفه و انییهیگراواقیی  یهییافلسییفه  رمقابیی  یالعملیی عکییس

 یفکیر ی ر کی  مبیان و گیراابطیال چه و گرااربات چه انه،یگراتجربه
 مخالفیت کیی اجتماعی، گراییبرساخت  رنتیجه،است.  س،یمدرن
 آشیکار یییگراتجربیه و سیتیویتیپوز یسینت یهادگاهی  با را دیشد

 اسیت آن انسانی علوم و اجتماعی علوم  ر رایج  یدگاه یک. کندیم
                                                           

9. Gender  

10. race 

11. childhood 

12. reality 

13. Knowledge 

14. Individual 

15. phenomenological 

16. Hruby 

17. relativism 
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  ییدگاه ایی   ار ، وجیو  انسان ذه  از مستق  و بیرونی واقعیتی که
 بیر مشیتم  فیرض ای .  هدمی تشکی  را پژوهش و شناخت مبنای

کیه هیر فیر ی  خو کفاسیت فیر ی عیامالن با اجتماعی جهان یک
رسد و تصاویر ذهنی و فهی، مستق  نسبت به آن به آگاهی میطور به

 (.  2008 1، هد )کانلیفطور  قیق از آن گسترش می خو  را به
طور  قییق و عینیی از ایی   است که به آن رو،  انش معتبرازای 

کند یا هرچه بیشتر با ای  واقعییت مطیابق باشید.  واقعیت حکایت
 ر ای  میان، زبان از شفافیت و وضوح برخور ار است و سنخیتی 
بی  زبان و واقعیت وجو   ار ، ماننید عکیس و صیاحک عکیس. 

ییت کنید کیه از ایی  واقعای عمی  مییمثابه آینیه  رنتیجه، زبان به
اّمییا اییی  مفروضییات توسیی   ؛کنییدمسییتق ، تصییویرگری مییی

 اند. های مختلف به چالش کشیدهانی چند از رشتهاندیشمند
گرایی اجتماعی تحت تیریر فیلسیوفانی  ر ای  زمینه برساخت

میدرن و همچون فوکو و  ریدا و  یگر مدافعان جهان فکری پسیت
بو ه اسیت.  3ی و ویتگنشتا 2متفکران  یگری از جمله ویگوتسکی

ن موجک شده تیا بیر نقیش زبیان  ر علیوم اندیشمنداتیریرات ای  
کیید اجتماعی به عنوان سازنده  انش و نه تصویرگری از واقعیت تی

ییا   4«چرخش زبیانی»عنوان شو . از ای  تلییر کارکر  زبان گاه به
شو . ای  چرخش زبانی حرکتی بو  بیرای نگریسیت  بیه تمیام می

مرجعیی  حاصیطال رنوان محصیوالتی زبیانی. زبیان ع بیه مفاهی،
غیرشفاف است و هیچ تضمینی وجو  نیدار  کیه زبیان بتوانید بیا 

 (. 2004 5،) یکنی واقعیت مطابقت کند
 

یخی خاستگاه  اجتماعی گراییبرساخت تار
 معرفت شناسیجامعه

 میاکس کارهیای بیه اجتمیاعی گراییبرساخت تاریخی هایریشه
 توسیییعه از پیییس ،(1991) 7مانهیییای، کیییارل و( 1980) 6شیییلر

 معرفیت شناسیجامعه شلر. گر  برمی 8«معرفت شناسیجامعه»
 میان پیوندهای و رواب  بررسی آن موضوع که  انستمی  انشی را

                                                           

1. Cunlillfe 

2. Vygotsky 

3. Wittgenstein 

4. Linguistic turn 

5. Dickins 

6. Max Scheler 

7. Karl Mannheim 

8. sociology of knowledge 

 آشیتیانی،) اسیت معرفیت گوناگون اقسام و اجتماعی زندگی انواع
 9اتوپیدد  و ایددولوژو  مانهییای،  ارییر مشییهورتری (. 34، ص1383

 اجتمیاعی منشییهای کیه روشیی بیه  ستیابی برای است کوششی
 صیورتی  ر فقی  میا کیه بو  معتقد مانهای،. کند کشف را معرفت

 بیر زنیدگی تیریرات به که شد خواهی، جامعه صحی  ا اره به موفق
  یگرسیخ ، به. ببیری، پیی صیحی  نحوی به خو  تفکر هایشیوه

 زیسیِت  علمی راهنمای باید معرفت شناسیجامعه نهایی محصول
 (. 5−4، ص1991 مانهای،،) باشد سیاسی

 و نیوز ه، قیرن فلسفۀ شالو ۀ از را هایشانایده مانهای، و شلر
 میارکس، 10تیاریخی ماتریالیسی، یعنیی آلمیان، بیسیت، قرن اوای 

 13هرمنیوتیکِی  گراییتاریخ 12نیچه، 11یدئالیستیا ضد انتقا گرایی
 16 ورکی،، امی  15شناسیانسان سرانجام،. کر ند کسک 14 یلتای
 جیور  18اجتمیاعی یشناسی روان و 17وبر، ماکس شناسیجامعه

  ر همییه 20مرتییون شناسیییجامعییه و آمریکییا،  ر 19مییید هربییرت
 مختلیف هایحوزه  ر معرفت شناسیجامعه کاربر  اربات تکوی 
 کیار (.1995بیر،  ؛1966 لوکمیان، و برگیر) انیدکر ه نقش ایفای

 اییدئولویی، همچیون مفیاهیمی بر معرفت شناسیجامعه ابتدایی
گاهی»   انیش مقابی   ر  رسیت  انیش سیاخِت  بر و 21«کاذب آ

 (. 2001 ی،)هارب بو  متمرکی نا رست
، ( 1962) 22علمدد  هدد  اتقدد   سدد ار   کتییاب از عمومییا 

 24«واقعیییت اجتمییاعی برسییاخت» رسییالۀ و 23کییوه  تومییا 
  ر عطفیییی نقیییا عنوان  بیییه 26لوکمیییان و 25برگیییر( 1966)

 . شو می یا  اجتماعی گراییبرساخت
                                                           

9. Ideology and Utopia 

10. historical materialism 

11. Anti-idealist critique  

12. Nietzsche 

13. historicism hermeneutic 

14. Dilthey 

15. anthropologist 

16. Emile Durkheim  

17. Max Weber 

18. social psychologist  

19. Herbert Mead  

20. Merton 

21. false consciousness 

22. the structure of scientific Revolutions 

23. Thomas Kuhn 

24. the social construction of reality 

25. Berger 

26. lucmann 
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 کیار پیارا ای، ییک  رون علمیی، جامعیۀ که بو  معتقد کوه 
 اّمیا نیست؛ آسانی کار چیست،  قیقا   پارا ای، اینکه تعیی . کندمی

 و نظرییات از ایمجموعه پارا ای، یک که گفت توانمی کلیطور به
 کی ،  ر و خیاص پژوهشیی هیایشییوه شده، پذیرفته هنجارهای

 آن  رون  انشیمندان، کیه اسیت مناسیبات و رواب  از ایمجموعه
 و کلییدی نکتیۀ. کننیدمیی کار آنبراسا   بعدها، اند،شده تربیت

 جیایگیی  و تلییر چگونگی  رباب کوه ، آرای برانگییبحث البته
 بیر کیه عینیی و عقالنیی عوامی  بر نه که هاستپارا ای، ای  شدن

 (. 1387 چاپرک،) است استوار اجتماعی عوام 
 برسییاخت» اصییطالحات لوکمییان و برگییر ارییر انتشییار زمییان از

 علیوم  ر فراگییری رشید ،«اجتمیاعی گرایییبرساخت» و «اجتماعی
 و مهی، آریار از یکیی لوکمیان و برگیر اریر. انید اشیته فلسفه و انسانی

  اروام ارییر اییی . اسییت معرفییت شناسیییجامعییه سیینت ترِ  جییدی
  ر میید هربیرت جیور  کیه مکتبیی. اسیت 1«نما ی  گراییتعام »

 نمیا ی  گرایییتعامی   یدگاه اسا . کر  گذاریپایه شیکاگو  انشگاه
 بییا را  یگییران و خو مییان هییایهویییت هییاانسییان مییا کییه اسییت اییی 

 اجتمییاعی تعامیی  رونیید  ر و یکییدیگر بییا روزمییره برخور هییای
 زنیدگی  ربیارۀ لوکمان و برگر باورانۀ ذات ضد شرح طبق. سازی،برمی

 و کننیدمیی خلق ه، با هاانسان را اجتماعی هایپدیده تمام اجتماعی
 (.1995 بر،) بخشندمی استمرار اجتماعی هایرویه با را آنها سپس

 هیاهوییت و اجتماعی واقعیات که است ای  آنها اصلی فرض
  ر شیوند،میی حفی  و خلیق  یگیران بیا گفتگوها و مکالمات  ر

 و برگیر) شوند گرفته نظر  ر رابت ساختارهاییعنوان  به آنکه عوض
 (. 1966 لوکمان،

  ر اندیشیمندانی طرییق از اجتمیاعی گراییبرساخت رویکر 
 ایی  ازپیش بیش و است شده  نبال  یگر هایرشته از زیا ی شمار

  انیش و هوییات اجتماعی، واقعیت که است یافته گسترش مفهوم
. هسیتند زبیان و تیاریخ و اجتمیاع فرهنی،، تییریر تحت به شدت

 مفیید شیروع نقطیۀ ییک کننیدۀ فراه، لوکمان و برگر رسالۀ گرچه
 را رویکیر  ای  مختلف هایرشته از معاصر اندیشمندان اّما است،

 . اند ا ه بس  و برگییده پیش از بیش
 

                                                           

1. symbolic interactionism 

 یشناس در روان یاجتماع ییگرابرساخت خاستگاه
 بیا ِگیرِگ  مقالۀ به شناسیروان  ر اجتماعی گراییبرساخت پیدایش
 بیر،) گیر  برمیی «تیاریخ همثابی به اجتمیاعی یشناسی روان» عنیوان
 اجتمیاعی گراییانبرسیاخت تری  مه، از یکی 2ِگرِگ  ِکِنت(. 1995
 1970 سیال از او. است اجتماعی یشناس روان حوزۀ  ر مدرنپست

 بیه اشیاره بیرای را اجتمیاعی گراییبرساخت اصطالح مرتکطور  به
  ر گیرگ . اسیت گرفته به کار مشربانشه،  یگر و خو  های یدگاه

  انیش جملیه از هیا انیش تمیام کیه کنیدمیی اسیتدالل مقالیه ای 
 (.  2001 ی،)هارب هستند خاص تاریخی لحاظ از یشناس روان

 که است ای  شناسیروان حوزۀ  ر گراییبرساخت اصلی مفهوم
 اصیلی جرییان سوی از رفتار منب  یکعنوان  به اجتماعی فرایندهای

 معتقدنید اجتمیاعی شناسیانروان. اندشده گرفته نا یده یشناس روان
 ی رونی یو عملکر هیا یفیر  تییتمرکیی بیر عامل یطور سینت به که

 دهینا  یاجتماع ۀعمد یندهایفرا ک،  ستبو ه است و  3ی()شناخت
 ؛اسیت ریناپیذ جبیران ییخطا امر،  یا آنان باور به. ستگرفته شده ا

وجو  ندار ، همیه آن عوامی   یبه نام عوام  شناخت یییچ چیه رایز
 ییییگرابرسییاخت جییه،ینت  ر(. 2004 کنییی،یهسییتند )  یاجتمییاع
را  یشناسی و غالیک روان یاصیل انیجر ۀپروی ک  گونه یا یاجتماع

 طرییق از اسیت کیر ه سیعی گذشته قرن طی که کشدیم چالش به
 .  کند مطالعه را فر  رفتار و ذه  علمی روش

 از زبان که نویسدمی زبانی چرخش منطِق  چارچوب  ر گرگ 
 (،2001) گیرگ   لیی  همیی  بیه. کندنمی تصویرگری مشاهدات

 یشیناخت عل، همچون ییهارشته  ر ییگرااز آن سنخ واق  آشکارا
 زبیان گیرگ  نظر از .رندیپذینم را یزبان چرخش کند کهیم انتقا 

 را 4هیاآبیژه آن طرییق از میا کیه کندمی عم  فیلتری یا لنیعنوان  به
 کیه اسیت معتقید وی (.2ص ،1987 گیرگ ،) کنیی،میی تعریف

 او. گیییر مییی شییک  گفتمییانی توافقییات و زبییان توسیی  واقعیییت
 ا   آن چیییی توسیعه از بیشیتر مراتک به را  یدگاه ای  های اللت

 از جهیان فهی، گرگ  نظر از. شو می ارائه الکم  و برگر توس  که
 زبیانی، امکانیات طرییق از بلکه شو ؛نمی حاص  مشاهده طریق

 اجتماعِی  منب  نتیجه، زبان  ر. آیدمی به  ست تاریخی و فرهنگی
                                                           

2. Kenneth Gergen 

3. Cognitive 

4. Objects  
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 بیر،) اسیت جهان و رویدا ها  ربارۀ گوناگون هایشرح برساخت 
 هیامیدرنپست  یدگاه ای  از باز روی با گرگ  نحو،بدی (. 1995

 ییک گیرتوصییفعنوان  بیه زبیان نقیش منکیر کند کهمی استقبال
 .  هستند ذاتی و ضروری واقعیت

 ر  را یتجربی مفهیوم  ییا گیرابرساخت یشناس روان رو، ازای 
 بیدون زبان. کنند مطابقت تیواقع با توانندیم هاهینظر کند کهیم

 ییا عیا چیهی بدون حالت،  یبدتر ای  یبهتر  ر ،یارجاع وضوح
 یزبیان عمی   ر ییمعنیا منبی  کیی  نبیال بیه را میا ارجاع، یبرا
 افرا  شو ،یم ظاهر اعمال انجام یبرا چگونه زبان اّما،. کشاندیم

  ر سیازند؟یمی ممکی  را گفتگیو عمی  میثرر ینحیو بیه چگونه
 یمنطقیی از برگرفتییه کییه گییرابرسییاخت مفروضییات چهییارچوب

 ر توافقییات  دیییبا ،پرسییش  یییا پاسییخ اسییت، 1پساسییاختارگرا
خاص  نبیال شیو . از  2«یزبان یهایباز» رشی ر پذ ای یاجتماع

 یشیناختزبیان هینظر 3،«یشناختنشانه» هیتحوالت  ر نظر قیطر
علی، و  خیتیار  ،یتگنشیتایو ۀفلسف و سمت کی  ر پساساختارگرا

 یییعنوان  ارا  انیش نیه بیه گر،ی  یمعرفت  ر سمت یشناسجامعه
 .شو یشناخته م یعنوان محصول رواب  انسان بلکه به ،یذه  فر 

 
 اجتماعی گرایانبرساخت مشترک هایمشخصه .7

 بیرای واحیدی مشخصیۀ ییا توصییف هییچ، کیه اسیت شده گفته
 5،و اسییترن، 4)الک نییدار  وجییو  اجتمییاعی گرایییانبرسییاخت

 تمیییام کیییه آنچیییه گفیییت بتیییوان دیشیییا  ،یاوجو بیییا(. 2010
 شیباهت» ینوع  هد،یم وندیپ ه، به را یاجتماع انیگرابرساخت

 یهیایژگییواحید و ۀخانوا  یاز اعضا کیباشد. هر 6«یخانوا گ
 یاعضیا تمیام  ر تیوانینم را یواحد یژگیو چیه.  ارند یمتفاوت

 مشترک یتکرار یهایژگیو  ،یباوجو ا. کر  دایپ خانوا ه گوناگون
  ر را اشیخاص  ییا بتیوان کیه هسیت قدر آن خانوا ه یاعضا  یب

 ، یاوجو (. بییا1995)بییر،   انسییت واحیید یاخییانوا ه از اصیی 
 یکر هیایرو  ییا کیه افیتی  سیت هایژگیو از یبه برخ توانیم

                                                           

1. Post-structuralist 

2 .Language games محدوری زبدانی های بازی اصطالحفلسدۀ  موضدوع تدرین 
 . است میأخر وییگنشنیاین

3. Semiotic 

4. Locke 

5. strong 

6. family resemblance  

 .  هدیم وندیپ و رب  ه، به را انیگرابرساخت متنوع
 گراییانسیاخت بیر انتقیا ی گییریموضی  :نخستت ویژگی

 بایید کیه کنیدمی تیکید اجتماعی گراییبرساخت. است اجتماعی
 کیه را خو میان  رک جملیه از جهیان  رک هیایشییوه از  سته آن

(. 3ص ،1995 بیر،) بنگری، انتقا ی  یدۀ به ای،کر ه تلقی بدیهی
کشید می چالش به را  یدگاهی همچنی  اجتماعی گراییبرساخت

  انیدمی جهان از طرفانهبی و عینی مشاهدات بر مبتنی را  انش که
 نا ییده را علی،  سیتاور های آنهیا البتیه، ؛(2ص ،1985 گرگ ،)

 توانیدمیی علی، که گیرندمی انتقا  با  به را باور ای  اّما گیرند؛نمی
  ر(. 12ص ،1394 گیرگ ،) کنید آشیکار را جهان غایی حقیقت

 طبیعیی، امیر چیون مفیاهیمی از انتقا  و طر  و اعتناییبی نتیجه،
  ر تصیا فی و تلییرناپیذیر رابیت، مفیروض، بدیهی، غایی، ذاتی،
 است؛ گراییبرساخت ایپایه اصول از هاپدیده و واقعیات حوزۀ
 7،«معنیا»بیه  یاجتمیاع انییگرابرسیاخت ۀعالقی :دوم یژگیو 

 اجتمیاعی گرایییبرساخت رویکر   راست.  9«گفتمان»و  8«زبان»
 بیه زبان نتیجه،  ر.  است انسانی هایفعالیت مرکیی مشخصۀ معنا

 نظیر از. شو می تبدی  اجتماعی گراییبرساخت برای مبنایی ابیاری
 ییا گیریتوصییف وجیههییچ بیه آن کیاربر  و زبان گرایان،برساخت
 ساز برمی هنگامی را جهان ه، زبان بلکه نیست؛ جهان از بازنمایی

 بار به ما برای واقعی پیامدهای آن از پس ه، و کنی،می  رک را آن که
 ارتباطیات بیرای ابییاری  یگیر زبان بنابرای ،(. 1995 بر،) آور می

 بیر پاییۀ جهیان از میا هیایبرساخت بلکه نیست؛ اجتماعی و فر ی
 و هوییت و معنیا سیاخت شالو ۀ و اسا  زبان رو است؛ ازای  زبان

 .  ماست ممک  اجتماعی هایکنش
 زنییدگی کییه اسییت بییاور اییی  بییر اجتمییاعی گراییییبرسییاخت

. شییو مییی تولییید گفتمییانی تعییامالت طریییق از انسییان اجتمیاعی
)الک و  اسیت واقعییت اجتمیاعی برسیاخت اصلی ابیار گفتمان،

 بیه کیه هاستگیاره از ایمجموعه» ،«گفتمان»(. 2010استرن،، 
 تیاریخی لحظیۀ  ر خاص موضوعی  ربارۀ تا  هدمی امکان زبان

 ایگونیه به را موضیوع آن بیه مربیو   انیش یا بگوید سخ  خاص
 شید بییان آنچیه به توجه با(. 85ص ،1391 هال،) «کند بازنمایی

                                                           

7. meaning 

8. language 

9. Discourse 
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 گفتمیانی روابی  و معنیا زبان، بر اجتماعی گرایانبرساخت تیکید
 شو ؛می آشکار
 معنیا خاستگاه یاجتماع انیگرابرساخت نظر از :سوم یژگیو 
 و یاجتمیاعتعیامالت  ایی ر روابی  متقابی   یعنیی اسیت؛ ارتبا 
 ی؛جمع یهاتوافق
 کیه باورنید  ییا بیر یاجتمیاع انییگرابرسیاخت :چهارم یژگیو 

 یفرهنگی−یاجتمیاع یندهای ر فرا یطور ذات ساخت معنا به یهاوهیش
.  ارنید اختصاص خاص یهامکان و هازمان به که اند،شده یجاساز

  ر آنهیا فهی، و  رک یهیاوهیشی و خاص یدا هایرو یمعان جه،ینت  ر
 مختلف متفاوت است.  یهاتیموقع و  یشرا

و  ینگرانی کیی ،یاجتماع انیگرابرساخت اکثر :پنجم یژگیو 
 دگاهیی   ییا یعنی ؛ ارند 1«ییگراذات» ر ارتبا  با  قیعم ینیبدب
و   ار وجیو   یذاتی یهایژگیو  سته کی انسان ایجهان   رونکه 

 یذاتی یهیایژگیو  یا کشف یشناس روان هدفانسان  ۀ ربار مثال  
 ضید شیگیرا  یا جه،ینت  ر(. 2010افرا  است )الک و استرن،، 

 بیا قییعم ینگرانی ل کیی یاجتمیاع انییگرابرساخت ۀباورانذات
 بیه اغلیک که آور یم وجو  به عل، رو  یا از و ییگراواق  یهادهیا

 .شو یم امعن «ییگراینسب»
 

 اجتماعی گراییبرساخت رویکرد فلسفی مبانی. 8

 شناختی، معرفت مبانی شناختی، هستی مبانی فلسفی، مبانی از منظور
 .  است شناختیانسان مبانی و شناختیارزش مبانی

 
 اجتماعی گراییبرساخت شناختیهستی مبانی

 بیرون  ر سا گی به که نیست چییی جهان گرا،برساخت یک برای
 زبییان طریییق از را آن مییا کییه اسییت چییییی بلکییه شییو ؛ یافییت
 اّمیا  ار ؛ وجیو  میا از مستق  جهان  یگر عبارت به. سازی،برمی

 بگیویی، سیخ  آن از و بیندیشیی، آن  ربیارۀ خواهی،می همی  که
 :گویدمی باره ای   ر ا وارز. شو می برساخته

به  محهه  ایدیشههید  دربههار  جههها  یهها سههخن گفههتن اد آ  »
کنیم ... سخن گفتن مستلزم آفدید  یاگزید آ  را بادیمایی می

« هایی تاص در مررد چگریگی جها  اسه یا بدساتتن شدح
 (.92  ص1997 2)ادواردد 

                                                           

1. essentialism 

2. Edwards 

 پیذیرفت  بیا را واقعییت میا اجتمیاعی گرایانبرساخت باور به
 آن توصییف به سازی، کهاندیشیدن برمی یا گفت  سخ  از اینحوه

 بییرای اسییت کلیییدی زبییان  یگرسییخ ، به. پییر از مییی واقعیییت
 توصییف بیرای ابییاری نیه ،اجتمیاعی جهیان خلیق و گیریشک 
 (.2012 3اندرو،)  ارند وجو  ما از مستق  که هاییپدیده
  ار  قیرار «جیاآن» کیه بیرونی امری صرفا   واقعیت آنها نظر از

 زبیانی هیایروایت و زبان توس  واقعیت آن بر افیون بلکه نیست؛
 از اینقشیه با همواره هاانسان ما. شو می ساخته آن از هاانسان ما

 جهییان فهیی، بییه نقشییه همییان  امنییۀ  ر و هسییتی، رو روبییه جهییان
 ایی  (.1966 لوکمیان، و برگیر) کنی،می تعام  آن با و پر ازی،می

 4«زبیان تصیویری نظریه» سنتی استعاره با تقاب   ر آشکارا  یدگاه
  قیقییا   ذهیی  کییه شییو مییی فییرض آن  ر کییه اسییت 5«آیینییه» یییا

 بیرای زبیان از(. 1999 گیرگ ،) اسیت واق  جهان  هندۀ انعکا 
 شیو ؛ اّمیامیی اسیتفا ه جهیان از تجارب بندی سته و بندیمقوله
 ترتیک، ای  بیه. اسیت نشیده بنیدیمقولیه میا بیرای پیش از جهان

 ر  را جهیان از گرایانیهذات هیایتبییی  اجتمیاعی گرایانبرساخت
 شیک  هنگیامی افرا  توس  جهان آنها، باور به عوض  ر. کنندمی
  ر زبیان طرییق از عمی  انجیام فراینیدهای  رگیر آنها گیر  کهمی

 .هستند همدیگر با ارتبا 
 از اولییه نظیری هیایگیاره توضیحات، لوکمان، و برگر باور به
 حکیمانییه، گفتارهیای و اخالقیی پنییدهای هیا،المث  ضیرب قبیی 
 همچیون نما ی   نیاهای یا قلمروها و روش  یا صری  هاینظریه
 آنهیا به واسطه که هستند زبان سط  چهار هنر و عل، فلسفه،  ی ،

 لوکمان، و برگر) سازی،می معنا ار و تجربه را خو  زندگی و جهان
 بیا فصیلی  ر سیازیجهان هاِی راه خو  کتاب  ر گلدم (.1966
 میا : ...نویسیدمیی چنیی  بیاره ای   ر ،«واقعیات ساخت » عنوان
 گیو م ، نظیر  ر... . سیازی،برمیی هاروایت پروراندن با را جهان

 از کیه توصییفاتی مجموعیه از اسیت عبیارت عم   ر 6«روایت»
 بوغوسییان،) شیو می  ا ه  ست به کلمه، وسی  معنای  ر جهان،
 (.  48ص ،1395

 کیه اتهیام ایی  بیه پاسیخ  ر گیرابرسیاخت یکعنوان  به گرگ 
                                                           

3. Andrew 

4. The picture theory of language 

5. mirror 

6. narrative 
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 بیر موض »: نویسدمی شو ،می منجر واقعیت انکار به آنها موض 
 هییچ» ییا «نیدار  وجیو  چیییی هییچ» که نیست ای  گراساخت
 حیی   ر میا کیه است ای  آنها موض  بلکه، «ندار  وجو  حقیقتی
 زنیدگی آن  ر کیه سیازی،میی را جهانی یکدیگر، با رابطه برقراری

 (.4ص ،1394 گرگ ، و گرگ ) «کنی،می
 فوکیو آییا کیه بیاره ای   ر «گفتمیان» خیو ، ارر  ر میلی همچنی ،

 بیو ه گفتمیان از بییرون واقعیتی وجو  منکر گرابرساخت یکعنوان  به
 زییرا شده، فهمیده بد فوکو هدف که کندمی خاطرنشان خیر؟ یا است

 چگونیه کیه کنید جلیک نکتیه ایی  به را ما توجه خواستهمی  رواق  او
 قیرار میا چش، پیش هاییابژه مانند را جهان هایجنبه از برخی گفتمان

 :  کندمی پنهان ما چش، از را  یگر هایجنبه برخی و  هدمی
 برسیاخته گفتمیانی ایابیژه همثابی به ابیژه هیر کیه واقعییت ای »

 تقابی  بیه ربطیی ییا اندیشه از بیرون جهانی وجو  به ربطی شو می
 آجییر پییاره یییک سییقو  یییا زلیلییه. نییدار  ایدئالیسیی،/  رئالیسیی،

 کیه معنیا ایی  بیه نیسیت وجو شیان  ر تر یدی که اندرویدا هایی
 اینکیه اّمیا  هند؛می روی م  ارا ۀ و خواست از فارغ و اکنون اینجا،

 «طبیعیی هیایپدییده» چیارچوب  ر خیاص ایابیژه منیلیۀ بیه آییا
 اسیت امری الهی خش، هایجلوه چارچوب  ر یا شوندمی برساخته

 وجیو  رکیمن میا. خیاص گفتمانی حوزۀ یک ساختاربندی به وابسته
 اساسیا   نظیر ایی  بیا بلکیه نیسیتی،؛ اندیشه از بیرون چییها قبی  ای 

 تجلیی شیر  هرگونه ورای توانندمی چییها ای  که مخالفی، متفاوت
 میلیی، اسیتدالل طبیق بنابرای . شوند برساخته آبژه همثاب به گفتمانی،

 کیه است معتقد بلکه نیست؛ گفتمان ورای واقعیت وجو  منکر فوکو
 را هیاپدییده از ایگسیتر ه طییف ما  ید میدان تحدید با»هاگفتمان

 قابی  واقعی، اموری همثاب به را آنها  هندنمی اجازه و گذارندمی کنار
 بیه ؛51ص ،1997 میلیی،) «کنیی، مالحظیه موجو  حتی یا و توجه
 اینکیه فیرض بیر فوکو نظر از بنابرای ،(. 136ص ،1394 بر، از نق 

 اّمیا باشید؛  اشته وجو  ه، انسان ذه  از مستق ( واقعیتی)جهانی 
 معنیا جهان ای  به که است خو  شناخت فرایندهای طریق از تنها ما

 (.61، ص2015و همکاران،  1یس)هن بخشی،می
 گرایییبرسیاخت نگیرش از بحث  ر که چییی نخستی  پس،
 کیه است بیان ای  اهمیت از عبارت گرفت، نظر  ر باید اجتماعی

 جهان از عبارت جهان اولی . کنندمی زندگی جهان  و  ر هاانسان
                                                           

1. Haynes 

 ایی  برای ما که است معنایی از عبارت جهان  ومی  و است ما ی
 بایید نگیرش ای   ر که اینکته  ومی . کنی،می خلق ما ی جهان

 ییا شیرای  امور، عینی هایویژگی میان که است آن گرفت نظر  ر
 از افیرا  و شیرای  امیور، آن از ما ذهنی ا راکات و سو یک از افرا 

 نییدار  وجییو  ناپییذیر اجتناب و ضییروری روابطییی  یگییر سییوی
 (. 193ص ،1388 لوزیک،)

 کننید،می تعریف را واقعیت افرا  هرگاه که است ای  مه، نکتۀ
 آنها برای که نیست شکی. گویندمی سخ  فرهنگی سنتی  روِن  از

 افییرا  تعرییف. کننیید توصییفش خواهنییدمیی کییه  ا ه رخ چیییی
 بیه که گرفته شک  خاصی فرهن،  رون  ر واقعی، امر از مختلف

 بگویند سخ  چییی از خواهندمی آنها شک بدون.  ارند تعلق آن
 از بایید تجربیه ای  که اینجاست نکته اّما اند؛کر ه تجربه را آن که

 طریییق از یییا خییاص، زبییانی قالییک  ر− خییاص فرهنگییِی   یییدگاه
عنوان  به ما آنچه اگر پس. شو  بیان −تصویری یا شفاهی هایشیوه

 پیس باشد، جمعی هایتوافق از برگرفته آوری،،می شمار به واقعی
 حقیقیت با مرتب  های اوری و نظریات منشی باید اجتماعی رواب 
.  ار  وجیو  اجتمیاع  رون فق  حقیقت  یگر، عبارتی به یا باشد؛

 تعبیییر، اییی  بییه. نیسییت سییکوت جییی چییییی اجتمییاع از خییار 
 گیاه ندارنید کیه عنیایتی کلیی حقایق به اجتماعی گرایانبرساخت

 اّما  ار ؛ وجو  حقیقت تر یدبی. شوندمی نامیده ه، غایی حقایق
 ییک جمعیی زنیدگی محصیول که حقیقتی بلکه مطلق حقیقت نه

 اییی   ر (.10ص ،1394 ِگییرِگ ، و ِگییرِگ ) اسییت معییی  گییروه
 هیااندیشه یا هاایده برخی کر  ا عا بتوان مشک  بسیار چارچوب،

 .  اندکاذب مابقی و صا ق جهان  ربارۀ
 
 اجتماعی گراییبرساخت شناختیمعرفت مبانی

 بیه معرفیت اجتماعی وابستگی ایدۀ به مربو  هایروایت مثررتری 
. کیر  مشاهده اجتماعی گراییبرساخت رویکر   ر توانمی را زمینه

 جامعیه بیه وابسته معرفت انواع تمام که شو می گفته رویکر  ای   ر
 جامعیه برسیاختۀ باشیند کیه نوعی هر از هامعرفت تمام زیرا است؛
 خواهد محیطی تاب  همیشه باور یک بو ن معرفت نتیجه  ر. هستند

 بر اشیت  ر(. 1395 بوغوسییان،) آییدمیی پدیید آن  ر باور که بو 
 بییا تنگاتنیی، پیونییدی  انییش جسییتجوی معرفییت، از کالسیییک
 کالسییک، شناسییمعرفیت بیا تضا   ر.  اشت حقیقت جستجوی
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 خیاص اجتمیاع ییک محصیول را  انیش اجتماعی گرایانبرساخت
 هیدایت خاصیی معیارهای و اعتقا ات ها اوریپیش با که  انندمی
 (.  45ص ،1394 ِگرگ ، و ِگرگ ) شو می

 ناپیذیرِ اجتنیاب چهیارچوِب  یک  رون  ر گراییبرساخت ای 
 گراییانبرسیاخت. گییر می صورت فرهنگی−اجتماعی و تاریخی

 و تیاریخ بیه توجیه بیا کیه کننیدمیی اتخاذ را موض  ای  اجتماعی
 هییچ اّمیا اسیت؛ متکثر واقعیت از هابر اشت خاص هایفرهن،

 بیه نسیبت بر اشیت کیدام کنید تعیی  ندار  که وجو  عینی معیار
 هیایبر اشیت بیاوجو ای ،. اسیت معتبرتیر  یگیر هیایبر اشت

 کسییانی خییاص  ییدگاه توسیی  ضیرورت به واقعیییت، از چندگانیه
  ر(. 2012 انیدرو،) هستند  رگیر گفتمان  ر که شو می برساخته

 معییار ییک اّمیا  ار ؛ وجو  زیا ی بدی  معرفتِی  هاینظام نتیجه،
. کنید بقییه از تیر رست را هانظام ای  از یکی که ندار  وجو  کلی
 .  است معرفتی «تکثرگرایی» یا معرفتی «گرایینسبی» همان، ای 

 
 اجتماعی گرایانبرساخت شناختیهای معرفت گرایش

 قاب  ه، از گرابرساخت شناختیمعرفت گرایش نوع  و کلی،طور به
 :است تفکیک

 
رد سطح اجتماعی گراییبرساخت .1

ُ
خ

1
  

 هیاانسیان روزمرۀ تعامالت میان اجتماعی گراییبرساخت نوع ای 
 تعیامالت آمیخیت  ره، از معرفت رویکر  ای   ر. گیر می شک 

 برسیاخته گفتگیو و بحث هنگام  ر آینده و حال گذشته، اجتماعی
 سیط  اجتمیاعی گرایییبرساخت  ر(. 2008 کانلیف،) شو می

شیو ؛  حاصی  جهان از متعد ی هایبر اشت است ممک  خر ،
 میا.  انسیت تیرواقعیی  یگیری از را بر اشیت ییک تیواننمی اّما

 مطیرح را ا عایی واقعی جهان  ربارۀ توصیفاتمان ورای توانی،نمی
 .شو منجر می ه، شکاکیت نوعی به ای  نتیجه  ر. کنی،

 
کالن سطح اجتماعی گراییبرساخت. 2

2
  

 آریار تییریر تحیت شیدت به کیالن سط  اجتماعی گراییبرساخت
 ییا گفتمیان، ییک چگونه که کندمی تمرکی امر ای  بر و است فوکو

                                                           

1. micro level 

2. macro levels 

 کرییک) سیاز برمیی را فیر  رفتیار و  انیش 3قدرت،− انش پیوند
 منکییر کییالن سییط  اجتمییاعی گراییییبرسییاخت(. 2012 شیِنک،

 سییاختارهای از ناشییی را آن اّمییا نیسییت؛ زبییان سییازندۀ نیروهییای
 اجتمیاعی گسیتر ۀ هیایبافیت  ر اییدئولویک نهیا ی، فرهنگی،

 گرایییبرسیاخت نوع ای  ذی  نیی  ریدا 4واسازی رویکر . بیندمی
 نویسیندگان توجیه میور  گرایییبرسیاخت نیوع ای  .گیر می قرار

 هاییبندیمقوله چطور که  هندمی نشان آنها. هست نیی فمنیست
 نتیجیه،  ر. اسیت شیده برسیاخته اجتماعیطور  به جنسیت مانند

 بییر تمرکییی بییا کننییدمییی تییالش کییالن سییط  گرایییانبرسییاخت
 چیالش بیه را آنها طبقه نژا ، جنسیت، نظیر اجتماعی هاینابرابری
 تیوانمیی شید، بیان آنچه به توجه با(. 22ص ،1995 بر،) بکشند
 :برشمر  گرابرساخت معرفت برای را زیر هایویژگی

 
یخی خاص منش .1  دانش فرهنگی و تار
 فهی، معمیول هایشیوه یا  انش اجتماعی گرایانبرساخت منظر از
  انیش بیه نتیجیه  ر و بیو ه اجتمیاعی و تاریخی همه جهان از ما
 ترتیک، ای  بیه. شیو می نگریسته فرهن، و تاریخ محصولعنوان  به

  ارنیید، روا  فرهنگییی هییر  ر کییه  انییش از خاصییی هییای شییک 
 لیومیا   ما  رک شیوۀ که کر  تصور نباید و اندفرهن، آن هایساخته

 رو، ازایی (. 1995 بر،) است ترنی یک حقیقت به هاشیوه سایر از
 منشییهای کیه کننیدمیی تشیویق را میا اجتمیاعی گرایانبرساخت

 و ایی،کیر ه قلمیدا  بیدیهی کیه مفروضیاتی اجتمیاعی و تاریخی
 و تداوم را آنها که اقتصا ی و سیاسی اخالقی، اجتماعی، نها های
 (. 1985 گرگ ،)  هی، قرار ویژه توجه مور  را اندبخشیده استمرار

 
 دانش استمرار و حفظ در اجتماعی فرایندهای اهمیت .2
 هیایشییوه یا جهان از ما  انش اجتماعی، گرایانبرساخت باور به

 آیید؛نمیی به  سیت جهان واقعی ماهیت از آن، از ما  رک معمول
 سیازندبرمی را آن خو  روزانۀ تعامالت و زبان طریق از مر م بلکه

. نیدار  وجیو  عینیی حقیقت نام به چییی بنابرای ،(. 1995 بر،)
 روزانیه تعامالت طریق از که  ار  وجو   انش مختلف اشکال تنها

 زمیان طیول  ر کیه هیاییفهی، ییا  انیش. شوندمی برساخته افرا 
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 و مشیاجرات گفتگوهیا، اجتمیاعی، فراینیدهای به آید،می حاص 
 بیرای زبیان شد، بیان طورکه همان نتیجه،  ر .هستند وابسته بیانات

 است ابیاری زبان.  ار  بسیاری اهمیت اجتماعی گرایانبرساخت
  انیش حف  منظور به خواه رواب ،  رون معنا تولید برای آن از که

. شیو میی استفا ه جدید معانی تولید برای خواه یا( پیشی ) سنتی
 تفسییر جدید هایشیوه بروز به اجتماعی گراییبرساخت بنابرای ،

 و اسیت سینتی هایبر اشت کشیدن چالش به شام  ه، که جهان
 کنیدمیی تشیویق است جدید ممک  هایبر اشت ارایۀ شام  ه،

 (.1985 گرگ ،)
 
 اجتماعی کنش با دانش مالزمت .3

 اجتمیاعیطور  بیه ا راکات است، معتقد اجتماعی گراییبرساخت
 اجتمیاعی هیایکینش با جهان از ما بنیان مذاکره یا شده برساخته

 از ما هایبرساخت یا هاتوصیف بنابرای ،. هستند مالزم گوناگونی
 حیذف و اجتمیاعی کینش الگوهای از برخی حف  موجک جهان
 بیه منجر اجتماعی، کنش به گذار. شو می هاکنش از  یگر برخی

 ظهییور همچنییی  و شییو مییی جهییان از مختلفییی تفاسیییر ظهییور
 سینتی هیای انیش کیه  اشیت خواهد پی  ر را مولد هاییگفتمان
 کینش بیرای را جدیید هیایگیینیه و کشندمی چالش به را موجو 

 (. 1995 بر،) کنندمی عرضه اجتماعی
 

 معرفت از انگارانهبرساخته روایت
 رأی،  و−یکیی بیا انگاریبرساخت مختلف هایروایت نتیجه،  ر
 مخالفت به معرفت از کالسیک تصویر رأی سه هر با موار ی  ر و

 . اندپر اخته
 
 واقعیات انگاری  برساخت. 1

 کیه نیسیت جهیانی هسیتی،، آن شیناخِت  و فه،  رصد  که جهانی
 تمیام عکیس، بیه بلکیه باشید؛ میاناجتمیاعی زمینۀ و ما از مستق 

 میا امکانِی  مناف  و نیازها که ایگونه به است جامعه برساختۀ واقعیات
 کیه جهیانی(. اکثیری اجتمیاعی گیرایبرسیاخت)  هدمی نشان را

 و زمینییۀ تییاریخی از مسییتق  هسییتی،، آن شییناخِت  و فهیی،  رصیید 
 (.  اقلی اجتماعی گراییبرساخت) نیست شناخت قاب  ما اجتماعی

 توجیه انگاریبرساخت .2

 موجیه را «ب» بیاور «الیف»  ا ۀ میثال   کیه نیوع ایی  از واقعیاتی
 تمیام برعکس، نیست؛ ما اجتماعی زمینۀ و ما از مستق  ساز ،می
 و نیازهیا بازتیاب کیه ایگونهبه است، جامعه برساختۀ واقعیات ای 

 .ماست امکانی مناف 
 
 عقالنی تبیین انگاری  برساخت .3

 میانکنونی باورهای چرا کر  که تبیی  را موضوع ای  تواننمی هرگی
 ایی،.گرفتیه قیرار شواهد معرض  ر که اسا  ای  بر صرفا    اری، را

 فرهنگی و اجتماعی تاریخی، هایزمینه به باید امر ای  تبیی  برای
 جییویی، توسیی  نیییی مییانامکییانی منییاف  و نیازهییا بییه همچنییی  و
 (. 1395 بوغوسیان،)

 گرایانییه،واقیی  شناسیییمعرفییت بییا شناسیییمعرفییت نییوع اییی 
 بیه تیوانی،میی ما که هستند مدعی که پوزییتویستی و گرایانهتجربه
 نائی  تجربیی جهیان از واسطه بدون یا راست سر و مستقی،  رکی

  نییای  ر کیه آنچیه صیرفا  ( ذهی )معرفیت  کیه ا عا ای  با و آیی،
 اسییت مخییالف  هیید،مییی نشییان یییا انعکییا  را اسییت بیرونییی

 نگییاه شیید،  ا ه توضییی  طورکییه همان(. 1394 فییر ،بابییایی)
 اسیت؛ اجتمیاعی پدییدۀ ییکعنوان  به معرفت به گرایانبرساخت

  ر جامعیه آن فیر  بیه منحصیر هیایویژگی ایهرجامعه  ر یعنی
 . است مثرر معرفت محتوای تولید

 
 اجتماعی گراییبرساخت شناختیارزش مبانی

 گیروینسیبیت» بیه اخیالق زمینیه  ر اجتمیاعی گراییانبرساخت
کیید 2«فرهنگیی گیروینسیبیت» بیر و بیو ه معتقید 1«اخالقی  تی

 هیایخواسته ها،نگرش به را هاارزش اعتبار و مالک آنها. کنندمی
 هیر که معتقدند رو، ازای .  انندمنو  می مختلف جوام  و هاگروه

 هییایارزش اسییت کییه برخییور ار حییق اییی  از کوچییک فرهنیی،
 کیه ازآنجایی باورنید ای  بر آنها. باشند  اشته را خو  به مخصوص

 تواننمی نتیجه  ر  ار ، را خو  خاص ارزشی معیارهای سنتی هر
 ییک  ر فقی  اگیر. گفت سخ  شمول جهان اخالقی معیارهای از

 ز ه واپییس ییا هیاسیینت  یگیر ارزشیی معیارهییای بمیانی،، سینت
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 (. 1394 گرگ ،) آیندمی حساب به رب بی یا و شوندمی
 هییایگییروه زاییییدۀ اخالقییی، احکییام گرایییانبرسییاخت نظییر از

  ر. باشیندنمیی آورالییام هی، منطقا   و نیستند الهی و بو ه اجتماعی
 گراییانبرسیاخت. باشیند پایبنید آنهیا بیه نیستند مجبور همه نتیجه،

 هیایبیینش تمام از فرار به  عوت معناِی  به نگاه نوع ای  که معتقدند
  ر. است سنت از خرو  معنای به کار ای  چون که نیست؛ اخالقی
 خیو  هیایسنت قدر باید تنها نه که معتقدند گرایانبرساخت عوض،

 ما هایسنت تخریک قصد که کسانی مقاب   ر باید بلکه  انست، را
 ایی   رواقی . کنی، محافظت هایمانسنت از و مقاومت باید  ارند را

 هسیتند، انسیانی هیاییبرسیاخت اخالقیی هیایایدئولویی که باور
 .  است کر ه ترغیک جامعه مشکالت به را پژوهشگران

 و نییژا ی هییایاقلیییت فعییاالن زنییان، جنییبش فعییاالن بییرای
. اندبو ه نیروبخش بسیار گراییبرساخت مفاهی،،  یگر هایاقلیت

 را اکثرییت  ییدگاه شیمر ن رسمیت به و موجو  وض  فعاالن ای 
 مشکالت ریشۀ اخالقی گرایانبرساخت نظر از. اندبر ه سثال زیر
 و اخالقیی هیاینظیام کثیرت بلکه اخالقی معیارهای فقدان نه ما،

 قیرار هیاییسینت بستر  ر ما همۀ. آنهاست به پایبندی بر ما اصرار
 محکیوم را  یگیر بعضیی و ستایدمی را َاعمال بعضی که ای،گرفته

 آنهیا مفیاهی، گراییان،برسیاخت نظیر از مقطی ، ایی   ر. کنیدمی
 اصیول تمام اگر که منطق ای  مبنای بر. بو  خواهد مفید و رهگشا

 که بپذیری، باید اند،شده خلق ارتباطی هایسنت  رون از اخالقی
 روز هیر بلکیه اسیت؛ ناپیذیراجتناب تنها نه هاسنت میان اختالف

 اخالقیی هیایارزش کیه ازآنجایی عیالوه، بیه. شیو می نیی بیشتر
 برتیری اربیات برای که نیست نیازی هستند، فرهنگی هاییساخت

 نظیر از. بجنگیی،  یگیر ارزشیی هیاینظیام بیر ارزشیی نظام یک
 اخالقیی معیارهیای ییافت  برای تالش اجتماعی، گرایانبرساخت

 نیوع بهتیری  بیرای تیالش کیه اسیت قاعدهبی اندازه همان به برتر
 انیواع سیایر حیذف هیدف با جهان  ر غذا نوع بهتری  یا موسیقی
 گرایانیهعمی  بیشیتر گراییانبرسیاخت اهیداف. غذاها یا موسیقی

 بر اخالقیات از را خو  بر اشت مر م که خواهی،نمی ما اگر. است
منجر  عام قت  به اختالفات که خواهی،نمی یا کنند تحمی   یگران

 هیایراه از هی، بیا باید. بپر ازی، اوضاع بررسی به همه باید شو ،
 و بگیذاری، سیر پشیت را مرزهیا شناسیایی، را اختالفیات عملی،

 گرایانبرساخت نگاه نوع گرگ  سخ  ای . کنی، خلق جدید رواب 
 نحلیۀ  ر»: کنیدمیی آشیکار بیشیتر را اخالقیی هایارزش نسبت
 بیه تیا شیو می خوانده فرا انسان اجتماعی، گراییبرساخت فکری
 و ...بگیذار  احتیرام آنهیا هیایسینت و باورهیا و  یگر هایانسان
 پی  ر و هستند آنها فاقد او سنت که کند کشف آنها  ر هاییارزش

 گسیترش را  یگیران و خیو  هیای اوری مشترک وجوه که باشد آن
 (.12−11ص ،1394 گرگ ،) « هد

 
 اجتماعی گراییبرساخت شناختیانسان مبانی .9

 انسان به باورانه ذات ضد رویکرد
 انسیان جمله از اجتماعی جهان اجتماعی، گرایانبرساخت باور به

 بیرای تیواننمیی نتیجیه  ر و اسیت اجتماعی فرایندهای محصول
 ایی . گرفیت نظیر  ر معیی  و مفیروض میاهیتی انسیان ییا جهان

 1باورانیهضید ذات  ییدگاهی انسیان حقیقیت  ربیاره اندیشمندان
 وجو  ذاتی هاانسان یا چییها  رون  ر که معنا ای  به. گیینندبرمی

. کنییدمییی بییدل هسییتند آنچییه بییه را آنهییا بگییویی، کییه نییدار 
 کیه هیاییگفتمان کر ن فراه، منظور به اجتماعی، گرایانبرساخت

 منید عالقه فراینیدهایی تعییی  به سازند،می آنها  رون را خو  افرا 
 البتیه،. کننیدمیی عم  اجتماعی−فرهنگی رفتارهای  ر که هستند

 معناسیت ای  به بلکه نیست؛ انسانی تمایالت انکار معنای به ای 
 هسیتند مشخص شکلی فاقد نسبتا   ابتدا  ر تمایالت از بسیاری که

 (.  9ص ،2010 استران،، و الک)
 هیای ییدگاه با را آشکار تقاب  یک باورانه ضد ذات گرایش ای 

 آشکار اجتماعی گراییبرساخت برای عل، با رو ازای  و گرایانهواق 
 کییه کنییدمییی بیییان گرایییذات بییا مخالفییت  ر گییرگ . سییاز میی

 جامعیه ییا انسیان بیرای همیشیگی و جاو انیه تعاریف جستجوی
 تلیییر اجتماعی زندگی ابدی ویژگی تنها زیرا است؛ بیهو ه تالشی
 (. 1985 گرگ ،) است آن پیوستۀ و مداوم

 بیاور معرفت، شناسانجامعه نخستی  از یکیعنوان  به مارکس
 بو  معتقد او. است همیشگی و رابت «انسان طبیعت» که نداشت

 خداونید و نداشته وجو  ایشده معی  قب  از انسانی ذات هیچ که
 فیر  «انسانی شرایطی»ورز اندیشه انسان شناختیزیست میراث یا
 میا که کر می فکر او عوض  ر. است نکر ه تعیی  یا و برنگییده را
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 «اجتمیاعی روابی  از ایمجموعه» همثاب به را انسانی طبیعت خو 
 تمامییا   تییاریخ  ر فعالیییت طریییق از افییرا . کنییی،مییی تولییید
 متقابی  روابی  و خویشت  پیوسته خو  اجتماعی و شناسانهزیست
 (. 1387 اسمیت،) سازندبرمی  وباره و اندساخته را خویش

 بیه او اعتقا  انسانیت مفهوم از مارکس بر اشت متماییتر وجه
نویسید: می جایی  ر حتی. هاستانسان ما اجتماعی ذاتا   طبیعِت 

  ر او .«اسیت اجتمیاعی روابی  ک  مجموع بشر واقعی طبیعت»
 فراینیدِ  جییبیه نیسیت چییی تاریخ ک »نویسد: می  یگری جای

 واقعیی، چییی مارکس نظر از نتیجه،  ر. «بشر طبیعِت   ائ، تبدیِ  
 ندار  وجو  جامعه از مستق  انسانی طبیعت نام به مشترک و رابت

 هیایسنت محصول که اندهاییقالک افرا  اگر(. 1387 اسمیت،)
 خلییق  ر آنهییا پییس، هسییتند، خییو  متنییوع اجتمییاعی و فرهنگییی

 خو شیان هیایهوییت تعییی  برای هستند که سهی، هاییگفتمان
 اجتماعیطور  به و خو  تعریف  ر افرا  بنابرای ،. کنندمی استفا ه

 هییچ نتیجیه،  ر. هسیتند سیهی، زندگیشیان  ر خویش برساخت 
 کیه نیدار  وجیو  هیاانسیان  رون ایشده تعریف پیش از ماهیت

 اسیتران،، و الک) کننید توصییف را آنهیا بتوانند عینی هایروش
 (.8ص ،2010
 

 یاجتماع ییگرابرساخت یشناختجامعه یمبان .10

 جامعه اصالت و فرد اصالت
 مفهیوم «جامعیه ییا فیر  اصیالت» بحث  ر «اصالت» از مقصو 
 عینیی حقیقی وجو  فر  آیا که است ای  مقصو . است آن فلسفی

 فیر  و  ار  حقیقیی وجیو  جامعه یا اعتباری، وجو  جامعه و  ار 
 برخور ارنیید حقیقییی وجییو  از  و هییر یییا و تبعییی وجییو ی

 (. 1391 پور، شهریاری)
 جهیت پیرامون همیشه جامعه و فر  رابطۀ  رک چگونگی مسئلۀ

 تعییی  را جامعیه که هستند افرا  آیا اینکه. است ز ه  ور تیریرگذاری
 بیر،) ؟(پیایی  بیه بیاال) را افیرا  جامعیه ییا( بیاال به پایی )کنند می

 ییا فر بیاوری به اصالت است؟ طرفه  و ریر تی یا(. 262ص ،1394
 ذهنییی مشییللۀ  یربییاز از متفییاوت عنییاوی  تحییت محییوریجامعییه

  ورۀ هییر طییی کییه اسییت بییو ه اجتمییاعی فیلسییوفان و اندیشییمندان
 موجیک و کیر ه متییرر خیو  از را  ییدگاه  و از طرفیدارانی تاریخی

 و فیر   ربارۀ تفکر اولیه خاستگاه. است شده هایینظریه گیریشک 

 از پییش پینج، و چهیارم قیرن  ر) 2ارسیطو و 1افالطیون به جامعه
 از رهیایی بیرای انسیان کیه بیو  معتقید افالطون. گر  برمی( میال 

 بیا اتحا  با تنها اینکه و است  یگری نیازمند شدن خو  و فر  نیستی
 نییی ارسیطو. کنید اعتمیا  خیو  بیه تواندمی آ می که است  یگری
 هایانگییه تکام  را جامعه و است سیاسی حیوانی انسان بو  معتقد
 ییا هیاانسان از اجتماعی بدون انسان بو ، معتقد و  انستمی انسان

 (.  36−7ص ،1357 یاسپر ،) نیست چیی هیچ اجتماعی سازمان
 بیاوری فیر  هفیده، قیرن  ر بیار نخسیتی  فلسفه، تاریخ  ر

 مطیرح 3هیابی تومیا  توسی ( علمیی انقالب عصر  ر)سیاسی 
 عقیی  ابیییار  ارای بییو ن شییرور عییی   ر را انسییان کییه شییو مییی
 بیه را انسیان و بیو ن اجتمیاعی بیه را فر  عق ، اینکه و  انستمی

 جیان سپس و ساز می رهنمون  ولت و حکومت و جامعه تشکی 
 فیرض خیو  نفیس بیر متکی حیوانات برخالف را هاانسان 4الک

 شیروع انسیان از را خیو  کیار اندیشیمند  و هیر بنابرای . کندمی
 (. 124−123ص ،1378 بخشایشی،) کنندمی

  و هیر ییا جامعه یا فر   اشت  اصالت بحث اهمیت  لی  اّما،
 عامی  بیه موضیوع ایی  اهمیت  لی  رسدمی نظر به چیست؟  ر

 افرا  وجو  منطقا   اگر که، معنا ای  به. گر  برمی فر  نبو ن یا بو ن
 و فر  ماهیت از منتج جامعه اگر یعنی باشد، مقدم جامعه وجو  بر

 و حفی  انسیان عاملییت انگارۀ صورت ای   ر باشد، آن بر مبتنی
 ُکیی  فییراور ۀ بییه جامعییه ترتیک بییدی . بییو  خواهیید اعتبییار  ارای

 آنچیه. شیو میی تبیدی  انسیان فیر ی هیایتصیمی، و هاانتخاب
 افیرا ی تمیام جمی  حاص  معا ل بیش و ک، نامی،،می «جامعه»

 گفتیه «فر گراییی»  ییدگاه ای  به و کنندمی زندگی آن  ر که است
 را عاملیت ای  منطقا   بدهی،، جامعه به را اصالت اگر اّما،. شو می

 جامعیه اصیالت ییا فیر  اصیالت رویکیر اتخاذ. ای،ساخته منتفی
 خواهید مواجیه جیدی هیایچیالش با را گرایانبرساخت هریک،
 (. 1394بر، ) ساخت

 جامعیه و فیر  بیه  ا ن بها سمت به  یدگاه ای  رسدمی نظر به
 کیه غیرب معاصیر گییریموضی  مقابی   ر. یابیدمی سوق  و هر

 فر گرایی از اجتماعی گراییبرساخت  ر  هدمی فر  به را اولویت
                                                           

1. Plato 

2. Aristotle 

3. Thomas Hobbes 

4. John Locke 
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  رون هیاانسیان کیه شیو میی تصدیق عوض،  ر. شو می احتراز
 فر گراییی سینت. کننیدمیی رفتیار و زنیدگی اجتمیاعی هایبافت

 متمرکیی منفیر  فر  بر افعالش و انسان ذه  فه، منظور به نخست
 گراییانبرسیاخت. کیر میی تمرکیی اجتماعی  نیای بر سپس و بو 

 چنیی  کیه کننید،میی ر  را جامعیه و فیر  بی   وگانگی اجتماعی
 فیر  کیه کننیدمیی انکار آنها. است  ا ه ترویج را ایسنتی اندیشۀ

 عییوض،  ر شییو ، جییدا اجتمییاع از سییاختگیطور  بییه توانییدمییی
 یعنیی هسیتند، اجتماعی موجو اتی هاانسان که کنندمی استدالل

 (. 2012 اندرو،) نیستند منفک ه، از جام  و فر 
 کیه مییان همان شخص که معتقدند 1هاره همچون نویسندگانی

 لوکمیان و برگیر ماننید افیرا ی. باشدمی نیی برساخته است برسازنده
 سیویه  و را جامعیه و فیر  رابطیۀ برجسته گرایبرساخت  وعنوان  به

 را اجتمیاعی جهیان میداومطور  بیه هیاانسیان آنهیا نظر از.  انندمی
 کیه شیو می بدل واقعیتی به آنها برای سپس جهان ای  و سازندبرمی

 را اجتماعی جهان گرچه هاانسان لذا.  هند نشان واکنش آنها به باید
 .  برسازند خواهندمی که هرطور را آن توانندنمی اّما سازند،برمی

 تیرپییش کیه گذارنیدمیی گیام جهیانی بیه تولد بدو  ر هاانسان
 هیاینسی  و آنهیا بیرای جهیان ایی  و اندبرساخته را آن شاناسالف

 بپیذیری، را  ییدگاه ای  اگر. یابدمی را عینی واقعیتی حک، شانبعدی
 باشییند،  اشییته مجیییا هسییتی  و آنکییه جییای بییه جامعییه و فییر  کییه

 ایی   ر  هنید،می تشکی  را واحد نظام یک و اندوابسته هاییهستی
 گفتمیانی پایگیاه و انسیانی عاملییت خصوص  ر ما مسائ  صورت

 فیر  کیه اجتمیاعی هیایرویه ترتیک، بدی . یابدمی تعدی  کمابیش
 و کنیدمیی زنیدگی آن  ر کیه ایاجتماعی ساختار است،  رگیرشان

 بیه همگیی کننید،میی تعریف را او تجربۀ و اندیشه که هاییگفتمان
 است ای  معنای به ای . شوندمی تبدی  واحد ایپدیده از هاییجنبه

 ییا انیداجتمیاعی سیاختار محصیول یا هاگفتمان گفت تواننمی که
 نیوع ایی . هسیتند هیر و محصیول هیاگفتمان بلکه افرا ، محصول

 شخصی عاملیت از ایانگاره ه، تا  هدمی امکان ما به سازی مفهوم
 نیروهیای مطالعیۀ بیرای میوجهی کیانون را گفتمیان ه، شو ، حف 

 (.  267ص ،1394 بر،) بگیری، نظر  ر شخصی تلییر و اجتماعی
 

                                                           

1. Harre 

  بندیجمع و گیرینتیجه .11

 های یدگاه برابر  ر رویکر  یک عنوانبه اجتماعی گرایی برساخت
 یبیازنگر ی ر پ رو،ازای قد عل، کر ه است.  گراطبیعت و گراذات

معرفت، ارزش، انسیان و جامعیه اسیت.  یت،واقع یِ، مفاه یاساس
 فراینیدهای بیه را هانگاه گرایی برساخت یبازنگر ی هم ی ر راستا

 گرایی برسییاخت چییارچوب  ر. کنییدمییی معطییوف اجتمییاعی
از جهیان، از  مان سیازیمفهیوم  ر اجتماعی فرایندهای اجتماعی،

 هستند. ی  خ یاتواقع یگرخو مان و  
 معییانی و واقعیییت حقیقییت،گرا،  برسییاخت شناسییی یهست  ر

. شییوندمییی برسییاخته جامعییه یییک اعضییای توسیی  مشییترک
بیه  و کنید می ر  را جهیان از گرایانهذات هایتبیی  گرایی برساخت

 نشیان تیا ایی،برساخته که کندمی تیکید هایییتبو ن واقع یامکان
 واقعییات آن نبیو  الزم گیییدی،،برمیی  یگیری شیوۀ ما اگر  هد،

 گرایی برسییاخت همچنییی ،(. 1395یان، )بوغوسیی شییو  محقییق
 ییگرا اسیت. برسیاخت یینها یا ییغا یتواقع یکمنکر  اجتماعی

خیام  یسیتیو رئال یتیویسیتیپوز یکر هیای ر مخالفت خو  با رو
 علمی عینی، هایروش طریق از تواندینم ی ار  جهان واقع یدتیک

 . آید چن، به تجربی و
 تیاریخی، طوربه معرفت اعیاجتم گرایی برساخت رویکر   ر

 کی  گرایی برسیاخت زییرا شیو ؛میی سیاخته فرهنگی و اجتماعی
 هنجارهیای از ایمجموعیه  رون  ر جایگاهش به وابسته را  انش

کیه  رنیدیگیم یجا هاسنت  رون هنجارها  یا.  اندمی اجتماعی
خییاص هسییتند.  ر  یو فرهنگیی یاجتمییاع ،یخیمحصییوالِت تییار

 تشیخیص اجتمیاعی گرایی برسیاخت بنیا ی استلیامات از جه،ینت
 مبتنی و اذهانی بینا اجتماعی، امری معرفت، که است موضوع ای 

 های انسان از زیا ی شمار که است چییی آن واقعی. است زبان بر
 .بنامند واقعی را آن متفقا   خاصی جوام   ر  ارصالحیت

 گذاشت  احترام به هاارزش حوزۀ  ر اجتماعی گرایی برساخت
 کیر ن مدارا و( فرهنگی گرویی)نسب هافرهن،  یگر های ارزش به

 موضیی  اییی   ر آنچییه گرایی برسییاخت نظییر از.  ار  بییاور آنهییا بییا
 و بحیث امکیان  ار ، را اهمییت بیشیتری  اخالقیی گرایانیهنسبی

نییاع و  یبیه جیا «یرخیو یغ» هیایارزش  ربارۀ مداوم گفتگوی
 است.  یجن، و  شمن یانا  اح یامشاجره 
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 مقیدر پییش از طبیعیت ییا ذات بیه اجتماعی گرایانبرساخت
را  گیراماهیت های یدگاه رو ای انسان باور ندارند و از یبرا ایشده

 را انسییان آنهییا. نهنییدمییی کنییار یشناسیی فلسییفه و روان ۀ ر حییوز
 صیورت بیه کیه  اننیدمی تاریخی و فرهنگی اجتماعی، محصولی

مسیئله  ینیۀ ر زم ی،مبیان یی . بیه تبی  اساز  یمبر را خو  تعاملی
 منشییفر  و جامعه را هر  و  یانگرا جامعه، برساخت یااصالت فر  

. اسیت تصنعی امری جامعه از فر  جدایی معتقدند و  انندمی ارر
 کیه گییر می صورت بستانی و بده جامعه و فر  بی   یگرسخ ، به

 مبییانی گفییت تییوانمییی  رنتیجییه،. بخشییدمییی اصییالت را  و هییر
 یا فراگیر گراییتکثر و گرایینسبی یک بر اجتماعی گرایی برساخت

 .است استوار باورانه ذات ضد رویکر ی و عام
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