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Abstract
The purpose of this article is to critically evaluate the book titled “Social Studies of
Technology: Theoretical and Interdisciplinary Reflection” by Reza Samim. Science and
Technology Studies is an interdisciplinary field that has been ignored in the Iranian
scientific context and has not received much attention by scientists and researchers. The
publication of this book has helped to enrich the scientific literature of this field in the
country. Another advantage of this book is to provide some of the local and cultural
considerations in the area of science and technology studies. The content evaluation of the
book shows that since the book editor had not had a clear picture of the questions in this
field of study, he was not very successful in organizing the articles in both theoretical and
interdisciplinary reflections. The presentation of the theoretical and interdisciplinary
topics in most papers is mainly focused on the sociological perspective of technology and,
therefore, its viewpoint seems to be closer to the traditional and conventional view in
which the relationship between science and technology and society than to new approach
named Science and Technology Studies. Also, categorizing the book's articles into two
sections of theoretical and interdisciplinary reflections is not very meaningful considering
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interdisciplinary field of study, and perhaps a justified distinction should be made between
the two sections of theoretical reflections and appropriate case studies.
Keywords: Social Constructivism, Social Construction of Technology, Sociology of
Science and Technology, Philosophy of Technology, Actor-Network Theory.
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بررسی انتقادی کتاب

مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأمالت نظری و میانرشتهای
ليالنامداریان* 
عليرضاثقۀاالسالمی** 

چكیده
فنهارزی؛ تهممت نظهیی ر

هدف این مقاله ازییها نقادانه کتها مطالعها اجتمها
میانزشت ای گیدآرزی ر رییایش زضا صمیم است .این کتا دز قلمیر مطالعا

لم ر
فنارزی جای دازد .مطالعا لم ر فنارزی منزل حویۀ مطالعات میانزشت ای ،دز فضهای
لم اییان همچنان نوپاست ر پژرهشگیان آن توج کم داشت اند .انتشاز ایهن کتها
غنای اد یا لم این حویه دز کشوز کمک سیازی کیده است .ای مزایای ایهن کتها ،
ازائ یخ متحظا وم ر فیهنگ کشوز ذیل حویۀ مطالعات مهککوز اسهت .مقها
این مجمو زا افیاد مختلف نگازش کهیدهانهد ر نقهش رییاسهتاز دز یهکدسهتکهیدن ر
یقیازی پیوند میان مقا کمزنگ وده اسهت .ازائه مباحه نظهیی ر میهانزشهت ای دز
اغلب مقا  ،مدتاً متمیکز ی دیدگاه جامع شناسه فنهارزی اسهت ر ایایهنزر ،ه نظهی
نگاه سنت ر متعهازف دز زا طه میهان لهم ر فنهارزی ر
م زسد دیدگاه حاکم ی کتا
جامع نزدیکتی است تا زریکید جدید مطالعها لهم ر فنهارزی .ههمچنهین تککیهک
مقا این مجمو ه میهان تهممت نظهیی ر میهانزشهت ای ذیهل یهک حهویۀ مطالعهات
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میانزشت ای چندان معناداز نیست ر شاید تککیک موج ایست میان در تهممت نظهیی ر
موزدپژره های مقتض تحقق م یافت.
کلیدواژهها :یساختگیای اجتما  ،یساخت اجتما
فنارزی ،فلسک فنارزی ،نظیی کنشگی هشبک .

فنارزی ،جامعه شناسه

لهم ر

 .1مقدمه
لم ر فنارزی موضوع اصل یک حویۀ مطالعهات
دز ده  1392میتدی ،تحلیل اجتما
تحت نوان « لهم ،فنهارزی ،ر جامعه » شهد که ههمپوشهان ههای ریهژهای ها مباحه
جامع شناس لم ر فنارزی داشت « .لم ،فنارزی ،ر جامع » ،طیف گستیدهای ای زشت هها
نظیی انسانشناس  ،تعلیمرتی یت ،جغیافیا ،تازیخ ،تازیخ لهم ،تحلیهل سهایمان  ،ر فلسهک
لم ر فنارزی زا دز ی مه گیهید .دز یهک تعییهف « ،لهم ،فنهارزی ،ر جامعه » ینامه ای
پژرهش است یای دزک موضو ا اجتمها مهیتبب ها توسهع دز لهم ر فنهارزی ر
اینک چگون این توسع ها ا دیدگاههای مهیدمسها ز ر تسهاریطلبانه انطبهاق مه یا نهد
(سیسموندر .)11 :1930
یپای دیدگاه سنت « لم ،فنارزی ،ر جامع » ،اندیش های محققان پیچیهده ر دازای ی هان
تخصص است ک چندان دازای ا عهاد اجتمها ر فیهنگه نیسهت (.)Downey 2001: 219
معیفت لم زا ،طوز انحصازی ،این افیاد زرشنفکی ر آمهویشدیهده دز داخهل دانشهگاه
ایجاد م کنند ر ای طییق مکانیزمهای آمویش ،محبو سایی ،خهبمشه گهکازی ،ر توسهع
فنارزیهای جدید دز خازج ای دانشگاه ر یص موم اشا م شود.
اهمیت اجتما این معیفت لم نیز منحصیاً دز یص مهوم  ،که لهم ر فنهارزی
موزداستکاده ،سوءاستکاده یا غکلت راقع م شود ،مشخص م شهود ر دز یمهان توسهع ایهن
پ آمدهای (مثبت یا منک ) آن دز سطح اجتماع توج نم شهود .ایهن نهوع
معیفت لم
نگاه مؤید استقتل ر توسع دزرن معیفت لم است ر مییههای زا هین لهم ر فنهارزی
اییکسو ر جامع ر یندگ اجتما افیاد ایسویدیگی ایجاد م کند (.)ibid.
این دیدگاه ،نگاه سادهانگازان ر تقلیلیافت زرا ب ر کنش متقا ل لم ر فنارزی
ا جامع دازد .دزجهت تحول معیفت حویۀ مطالعات « لهم ،فنهارزی ،ر جامعه » ،ایهن
حههویۀ مطالعههات تحههت نههارین متعههددی نظیههی «مطالعهها لههم» (،)Science Studies
«مطالعا لم ر فنارزی» (« ،)Science & Technology Studiesجامعه شناسه معیفهت لمه »
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لهم ر فنهارزی» ( Social Studies

( )Sociology of Scientific Knowledgeر «مطالعا اجتما
 )of Science and Technologyاحیا شده اسهت ( .)Law 2008آنچه دز دهه  1312مصهطلح
شد «مطالعا لم ر فنارزی» ا نوان ختص  STSاست ک ای حیه اههداف ر زریکیدهها
تکار مدهای ا حویۀ مطالعات « لم ،فنارزی ،رجامع » دازد.
دزراقع ،مطالعا لم ر فنارزی ینام ای پژرهش ه فلسک هیای دزک لهم ر فنهارزی
مثا فعالیتهای استد ل  ،اجتما  ،ر مادی اسهت (سیسهموندر  .)11 :1930ایهن ینامه
دنبال شناسای ا عاد معیفتشناخت لم ر فنارزی است ک ای موزدپژره ههای تجی ه ر
عضاً انتقادی هیه م گیید .منا ع فکیی این ینامه مهدتاً زیشه دز تهازیخ ر فلسهک لهم،
جامع شناس  ،انسانشناس  ،ر نظیی های انتقادی دازند (.)Law 2008
مطالعا لم ر فنارزی ،حویۀ مطالعات میانزشت ای است ک توسع یافت تهی ر متمهایز ای
جامع شناس لم ر فنارزی است ( .)ibid.تمیکز آن هی سهؤا ت اسهت که دز زشهت ههای
موجود مطیح نشده است ر ی این موضوع تمکیهد دازد که لهم ر فنهارزی ای سهاختازها ر
اقداما اجتما جدای ناپکیی است .ایدۀ اصل مطالعها لهم ر فنهارزی ایهن اسهت که
محتوای لم ر مهندس (راقعیتهای لم  ،فنارزیهها ،ر اشهیا) صهیفاً نتیجه یهک شهکل
خاص ای دانش دزخصوص طبیعت نیسهت ،لکه دزههای آن ه زری تحلیهلههای متنهوع
اجتما گشهوده اسهت .راقعیهتهها ر مصهنو ا  ،نتهایا پایهداز فعالیهتههای نهاهمگون
دانشمندان ر مهندسان ر مشازکت آنها دز زرا ب گستیدهتهی اجتمها ر سیاسه اسهت .ای
دیدگاه مطالعا لم ر فنارزی ،مجمو های اجتما ه فنه ()sociotechnical assemblages
کوچکتیین راحد تحلیلاند ر نم توان سادگ آنها زا ا عاد اجتمها ر مهادی پیشهین
تقسیم ،متمایز ،ر صوز جداگان تجزیه رتحلیهل کهید .جامعه ر فنهارزی یهک دیگهی زا
تشکیل م دهند ر طوز متقا ل یکدیگی متصل م شوند.
این تیتیب ،مطالعا لم ر فنارزی ن تنها دزک مناسبتیی ای لم ر فنارزی ،لکه
دزک مناسبتیی ای جامع کمک م کند .هیچ تمایز دقیق زا نم توان میان آنچه ه منزله
مطالعا لم ر فنارزی ر آنچ دز خازج ای این قلمیر قیاز دازد ،تیسیم کید .م تهوان یهک
دیدگاه محدرد یا گستیدهتی مکاهیم اصل ر زشهت ههای دزحهال ظههوز مطالعها لهم ر
فنارزی داشت .دز دیهدگاه گسهتیده ،مطالعها لهم ر فنهارزی ه منزله حهویۀ مطالعهات
چند عدی ر راگیا دز نظی گیفته مه شهوند که اشهتیاکات ها مطالعها اقتصهاد نهوآرزی،
انسانشناس  ،یا مطالعا فیهنگ دازد (.)Rohracher 2015: 201
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تنوع ر گوناگون پژرهشها ر محققان حویۀ مطالعها لهم ر فنهارزی ر دز هینحهال
لم ،فنارزی ،ر جامعه
تتش جمع ِ این محققان ،نگاه غالب سنت ر سادهانگازان گکشت
زا یهم م یند ( .)Downey 2001: 220مطالعا لم ر فنارزی دز تتش اسهت تها زریکهید
لهم ر
مطالعات خود زا در شیوه کاز گیید .ارل اینک  ،کلی محققان ک ا عاد اجتمها
فنارزی زا ای چشماندای تازیخ تحلیل ر مکهومسایی م کنند مشازکت دههد ر دزگیهی کنهد.
درم اینک ا ازائ شیوههای جدید تککی ،زرشهای جدید مقا ل ر حلرفصل مسائل لهم ر
فنارزی زا نوید م دهد .نا یاین ،مطالعا لم ر فنارزی ،مسییهای درگانه نظهی (نظییه ) ر
مل (مداخل ) ،چهازچو های جدید تکسیی ر مشازکت انتقادی دز یزسه مسهائل مهیتبب
ا زا ط میهان لهم ر فنهارزی ر جامعه زا معیفه مه کنهد ،ییهیا ایهن فعالیهتهها مکمهل
یکدیگیند .باز دیگی ،نظیی خو مسییهای زا تعییف م کند ک سبب تغییی م شهود
ر اقداما موفق دز یمین مشازکت انتقادی صیی های نظیی جدیهد سهتگ دازد .طه
 1312ر ارایل  1332میتدی ،تمیکز اصل مطالعا لم ر فنارزی ی مباحثا فلسک میهان
ینیتگیای ر یساختگیایه (اجتمها ) متمیکهز هود .یسهاختگیایه پیشهیفتهها ر
تحو نظیی مده ای زا دز سالهای ده  1392دز یمین «دزک موم لم» ر «تهمیییا
لم ر فنارزی» رجود آرزد ر تمایل داشت نه تنهها یمینه  ،لکه محتهوای دزرنه لهم ر
فنارزی زا مکیرض گیید ر موضوع تبیین جامع شناخت قیاز دهد ( .)ibid.ای منظی مطالعها
لم ر فنارزی ،معیفت ،زرشها ،معیفتشناس ها ،مییههای زشهت ای ،ر شهیوهههای مهل
همگ ریژگ های اصل منظی اجتما دانشمندان ر مهندسان محسو م شوند .این گکته
ک فنارزیها نحوی اجتما ساخت م شوند ،دین معناست ک آنها نتیج فیاینهد تعامهل
میههان کههنشگههیان ر مصههنو ا فنارزان ه دز افههتهههای تههازیخ  ،نهههادی ،ر محههیبهههای
اجتما اند .دز حویۀ مطالعها لهم ر فنهارزی ،مقتضهیا جامعه شهناخت ر یمینه ههای
تازیخ یای فهم راقعیت فنارزان ضیرز دازد.
مطالعا لم ر فنارزی ،دز این زا ط شکل فعهال مهل کهیده اسهت ر ه مطالعه
فیایندهای ساخت اجتما م پیداید .یساختگیای اجتما س پیشفیض مهم زا هیای
مطالعا لم ر فنارزی یان م کند .1 :لم ر فنارزی نحوی مؤیی اجتما انهد؛  .0لهم ر
لهم ر
فنارزی فعالاند؛ استعازۀ یساخت فعالیت زا ذهن متبادز مه کنهد؛  .9محصهو
فنارزی طبیع نیستند (سیسموندر  .)39 :1930یهک خهش مههم ای کهاز یسهاختگیایه ،
«انسانشناس لم ر فنارزی» اسهت ،ییهیا هیای یقهیازی پیونهد میهان اقهداما لمه ها
پیشیفت دانش لم  ،هی مشهاهدۀ مسهتقیم دانشهمندان دز آیمایشهگاههها متکه اسهت .ها
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مطیحشدن این پیسش ک چگون لم ر فنارزی محتوای دزرن م یا ند ،متحظا فلسهک
متعددی ین ینیتگیای ر یساختگیای زری جنب لم ه فنارزان میی فیهنگ ا مهیدم
متمیکز شد ( .)Downey 2001: 220تره ی یساختگیای  ،دیدگاههای دیگیی نظیی ینامه
تجی نسب گیای  ،نظیی کنشگی ه شبک  ،تعاملگیای نمهادین (،)symbolic interactionism
ر زرششناس میدم ( )ethnomethodologyنیانههای نظهیی مطالعها لهم ر فنهارزی زا
تکمیل کیدهاند.
شایان یادآرزی است ک مطالعا لم ر فنارزی ،منزل حویۀ مطالعهات میهانزشهت ای،
آن داشت انهد.
دز فضای لم اییان تاحدی نوپاست ر محققان ر پژرهشگیان توج کم
دزحالحاضی ،درزۀ دکتیی سیاستگکازی لم ر فنارزی ر دکتیی فلسک لم ر فنهارزی دز
یخ ای دانشگاههای اییان زاهاندایی شده است ک توسع مطالعا لم ر فنهارزی یکه ای
اهداف اصل این زشت هاست .دزس « لم ،فنارزی ،ر جامع » یکه ای دزرس الزامه زشهت
سیاستگکازی لم ر فنارزی است .نام این دزس مدتاً تهمیییای مهدل سهنت ایهن حهویۀ
مطالعات انتخا شده ر سبب شده است ک زریکید جامع شناخت لم ر فنهارزی دز ازائه
مباح این دزس غالب اشد ،آنچنانک ا زرح میانزشت ای ودن مطالعا لهم ر فنهارزی
دز تعازض است .انتشاز منا ع دز یمین «مطالعا لم ر فنارزی» م توانهد ه دانشهجویان
دز شناخت مبان ر مباح مطالعا لم ر فنارزی کمک کند .دزحهالحاضهی ،انتشهازا ر
آیاز کمه یگیفته ای ایهن حهویۀ مطالعهات دز فضهای لمه ایهیان دزدسهتزس اسهت.
دزاین ازه ،کتا مطالعا اجتما فنارزی؛ تهممت نظهیی ر میهانزشهت ای دز نهوع خهود
اهمیت دازد ر ازیشمند است .نقد ر یزس این کتا م تواند غنای ایهن کهاز کمهک ر
زاه زا یای ازائ آیاز دیگیی دز این حویه زرشنتی کند.

 .2معرفی کلی اثر
کتا مطالعا اجتما فنارزی؛ تممتت نظیی ر میانزشت ای گهیدآرزی ر ریهیایش زضها
صمیم است ک پژرهشکدۀ مطالعا فیهنگ ر اجتما ریاز لوم ،تحقیقا ر فنهارزی
( تف) دز سال  1931چاپ زسانده اسهت .زضها صهمیم ،دکتهیای جامعه شناسه دازد ر
استادیاز پژرهشکدۀ مطالعا فیهنگ ر اجتما ریاز تف اسهت که ای ری کتها هها،
مقا مل  ،ر ینالملله متعهددی دز یمینه ههای نظییه ههای جامعه شناسه کتسهیک،
جامع شناس تازیخ نهادها ر سایمانهای مدزن دز ایهیان ،ر تولیهد ر مصهیف فیهنهگ دز
جامع اییان منتشی شده است.
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زضا صمیم دز این کتا تتش کیده است ا گیدآرزی مجمو ه ای ای مقها اسهتادان
اتجی ر صاحبنظی ازائ دیدگاهها ر تممتت اییان پییامون فنارزی ا زریکید اجتمها
پیداید .ی این اساس ،مجمو مککوز دزقالهب در خهش تهممت نظهیی ر میهانزشهت ای
گیدآرزی ر رییایش شده است .کتا شامل فهیست نهارین ،دیباچه پژرهشهکده ،مقدمه
رییاستاز ،ر سیزده مقال (دزقالب در خش) ر نمای اسهت :خهش ارل ها نهوان «تهممتت
نظیی» شامل پنا مقال ر خش درم ا نوان «تممتت میانزشت ای» شامل هشت مقال است.

 .3نقد و تحلیل خاستگاه اثر
خش ارل کتا ک تممت نظیی مطالعا اجتما فنارزی م پیداید ر مبان ر مکهاهیم
نظیی این حویه زا تبیین م کند ،نگاه موضوعمحهوزی ه کتها خشهیده اسهت ر اگهی
تتش م شد تا محتوای این خش یاساس سیفصلهای مصو آمویشه دز دزس « لهم،
فنارزی ،ر جامع » تدرین شود ،م توانست منبع آمویش مناسهب هیای دانشهجویان زشهت
سیاستگکازی لم ر فنارزی اشد .ایطیف  ،خش درم کتا یعن تهممت میهانزشهت ای،
یشتی مسئل محوزی است ر قصد دازد نشان دهد ک مطالع فنارزی ای منظی یهک زشهت دز
اییان امیی ممتنع است ر سع دازد ا کنازهم قیازدادن نگاهها ر زریکیدهای ای زشهت ههای
گونههاگون دانشههگاه چههون تههازیخ ،فلسههک  ،اقتصههاد ،جامعهه شناس ه  ،انسههانشناسهه  ،ر
سیاستگکازی نشهان دههد که مه تهوان ر ایهد فنهارزی زا دز جامعه ایهیان ه صهوز
میانزشت ای مطالع کید .ای این لحاظ داشتن در رج موضوعمحوزی ر مسئل محوزی یکه
ای نقاط قو این کتا است.
ایآنجاک محتوای این کتا زا افیاد مختلک نگاشهت انهد ر ه نظهی مه زسهد رییاسهتاز
هیچگون رییایش زری این مقا انجام نداده است ،این فقهدان سهبب شهده اسهت ازائه
مطالعا کتا ای انسجام کاف ر نظم منطق یخوزداز نباشد ر یخه مطالهب دز مقها
مختلف تکیاز شوند؛ یای نمون تکیاز تعییف ر چیست یساختگیای اجتمها یکه ای
این موازد است .نکت مهم دیگی اینک اغلب مقا این کتا زا متخصصان جامعه شناسه
نگاشت اند .ی این اساس ،نحهوۀ مواجهه نویسهندگان ها موضهو ا مهدتاً ای خاسهتگاه
جامع شناخت است ر اتخاذ چنین موضع سبب شده است زریکید اصهل حهاکم هی ایهن
کتا ا یک ا هام فیاگیی ر جدی مواج اشهد ر آن ایهنکه تمهایز میهان حهویۀ «مطالعها
اجتما فنارزی» ر حویۀ «مطالعا لم ر فنارزی» دز این مجمو مقا مبهم است.
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همچنین ،نوان کتا مناقش یانگیهز اسهت ،ییهیا هیای حهویهای مطالعهات (مطالعها
اجتما فنارزی) ،ک اذ ان گیدآرزندۀ مقا حویهای میانزشت ای است ،تککیک میهان
تممت نظیی ر میانزشت ای چندان معناداز نیست ،لک مناسب هود ایهن تککیهک میهان در
خش تممت نظیی ر موزدپژره های مقتض تقسیم م شد.

 .4نقد شكلی اثر
یخ ای مؤلک های جامعیت صوزی ،ک رج آمویشه کتها زا تقویهت مه کنهد ،نادیهده
گیفت شده است .یای نمون  ،یخ ای مقا فاقد جمع ندی یا نتیج گییی است .فهیسهت
شکلها ر فهیست جدارل دز ا تدای کتا ازائ نشده است .همچنهین هتهی هود دز انتههای
فازس ازائ مه شهد .هتهی هود که اسهام
انگلیس ر انگلیس
کتا راژهنام فازس
انگلیس  ،ک ای آنها نقلقول م شود ،صوز انگلیس پانویس م شدند ،اما این اتکهاق دز
اغلب مقا نیکتاده است .شیوۀ ازجاعده دزرنمتن دز مقا یکدست نیست.
دز مقدم کتا معمو ً مؤلکان تتش م کنند جایگاه کتا زا صوز لم ر ها ذکهی
منا ع مشخص کنند .ایآنجاک کتا حاضهی ،مجمو ه ای ای مقها زا دز هی دازد ،مقدمه
رییاستاز یای تبیین دقیق ر دزستِ جایگاه کتها دز فضهای لمه  ،ای اهمیهت درچنهدان
یخوزداز است ،اما مقدم یشتی پیش گکتهاز شهباهت دازد که تنهها ه معیفه اجمهال
مقا پیداخت است .همچنین فقدان تعییف زرشن ر دقیق ای حویۀ «مطالعها اجتمها
فنارزی» ر دم تبیین مبان نظیی آن دز مقدمه  ،قا هلچشهمپوشه نیسهت .نگهازش اد ه
مقا یکدست نیست ر شایست ود رییاستاز محتهیم ایهن رظیکه زا ه نحهوی مطلهو
ی هده م گیفت .سیهمنویس یا جدانویس ر استکادۀ مناسب ای نشان ههای سهجارندی دز
خشهای ای کتا مطالع آن زا تسهیل ر درن ا هام م کید.
دزخصوص ریژگ های فن کتا م توان نکات اشهازه کهید .کتها دز قطهع زقعه
تهی شده است ر  961صکح دازد .قطع زقع اغلب مطلو خوانندگان اسهت ،ییهیا حمهل
آن آسان است ر مطالع کتا زا نهو تسههیل مه کنهد .کیکیهت چهاپ ر هیش کتها ،
صحاف ر چسب آن دزحد مناسب است ،اما خهب تهای کتها دازای یآمهدگ اسهت ر ای
کیکیت مناسب یخوزداز نیست .گیاماژ جلد کتا کم است ر ای این لحهاظ کیکیهت خهو
ندازد .دز طیح جلد کتا ای نماد دزخت استکاده شده است ک هی شهاخ آن یهانگهی یهک
حویه است ر این ی ماهیت میانزشت ای حویۀ مطالعات این مجمو تمکیهد دازد .دز پشهت

 654پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة پنجم ،مرداد 9611

جلد ای هیچ طیح ر نمادی استکاده نشده است .صهکح آزایه  ،نهوع ،ر انهدایۀ قلهم مناسهب
است .استکاده ای کاغک یزد جای کاغک سکید ،منظهوز تسههیل دز مطالعه  ،ای نقهاط قهو
کتا است.

 .5تحلیل و ارزیابی محتوای اثر
دزخصوص نقد دزرنساختازی ایی هاتوجه ه گهیدآرزی مجمو ه مقها شایسهت هود
رییاستاز محتیم دز مقدم این مجمو ا تشییح دقیق آن ر تبیین تصویی کتن خهود ای ایهن
حویه ،جایگاه ایی زا دز حویۀ مطالعا لم ر فنارزی مشخص م کید ر ای این طییهق میهان
مقا نظم ،انسجام ،ر پیوند قا لقبول یقیاز م کید.

9.1نقدمقاالتبخشاولکتاب:تأمالتنرری 
مقال ارل این خش ا نوان «زریکیدها ر نظیی های اجتما فنارزی» نوشت محمهد توکهل
ازائ شده است .دز این مقال مهمتیین جییانهای نظیی مطالعا لم ر فنارزی تبیین شهده
است ،اما دزنهایت میان «مطالعا اجتمها فنهارزی» ر «مطالعها لهم ر فنهارزی» تمهایز
زرشن ر صییح ازائ نم دهد ر ای این ا ت ا نوان کتا نتوانست است پیوند مناسهب ر
آگاه خش زا یقیاز کند .دزادام در نمون اشازه شده است.
فنهارزی ( Social Construction of
یک ای این جییانهای نظیی مهم یساخت اجتمها
 )Technology: SCOTاست .دز صکح  19این جییان نظیی پیداخت شده است ،اما نه ای
منظی مطالعا لم ر فنارزی ،لک ای منظی جامع شناس فنارزی ر این نو خلهب مبحه
زا ایجاد کیده است.
 ...دز این مطالع یان م شهود که هیای انتخها پهیرژۀ موشهک پهاتییو دز جنهگ
خلیافازس دزمقا ل گزینه ههای دیگهی ایهن فقهب ههدفگیهیی ر دقهت تکنولوژیهک
موشکها ر دیگی جنب های تکنولوژیک آن نبهود که منجهی ه انتخها آن شهد ،لکه
پازامتیهههای سیاس ه  ،اقتصههادی ،شههگیدهای زقبهها ،جههو ر افکههاز مههوم  ،متحظهها
سیاستمدازان ر غیی ای آن ود ک آن تصمیم منجی شد( ...توکل .)19 :1931

ایدۀ یساختگیای اجتما زیش های متعددی دز جامعه شناسه ر فلسهک کتسهیک،
مانند تحلیلهای «کازل مازکس»« ،ماکس ر ی» ،ر «امیهل درزکهیم» ر دیگهیان دازنهد .بهاز
یساختگیای اجتما دز مطالعا لم ر فنارزی ای ایی «پیتهی ِیگِهی» ر «تومهاس کمهن»
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ا نوان ساختگیای اجتما راقعیت ( )1366یگیفت شهده اسهت که زسهال ای دز هازۀ
جامع شناس معیفت است .این ایی استد ل ظییف زا یای این امی ک چهیا جامعه شناسه
معیفت ،ساختگیای اجتما راقعیت زا مطالع م کند ازائ م هد:
تا دانجاک «معازف» انسان دز موقعیتهای اجتمها شهکل گیفته  ،انتقهال یافته  ،ر
حکظ شدهاند ،جامع شناس معیفت اید دزپ دزک فیایندهای اشد ک این امهوز طه
آنها زری م دهند ،نحویک «راقعیت» مسلم فیضشده یای افیاد دز خیا هان شهکل
م گیید ر تثبیت م شود .باز دیگی ،ما معتقدیم ک جامعه شناسه معیفهت متوجه
تحلیل ساخت اجتما راقعیت است (سیسموندر .)33 :1930

ی این اساس ،شایست ود دز صکح  19ح یساختگیای اجتما ای ایهن منظهی
توج م شد .همین نقد نیز نحوۀ پیداختن نظیی کنشگی هه شهبک دز صهکح  16ایهن
مقال رازد است .نظیی کنشگی ه شبک «تکنهو لم» مه پهیداید ر دز شهکل که « یرنهو
توز» دز کتا لم دز مل ( )1319صوز ندی کیده است ،نقط مهمه دز مطالعها
لم ر فنارزی تبدیل شده است .توز ی ایهن هارز اسهت که اینمهای هامتن انسهان ر
غییانسان ر یخوزد ا آنها ا زریکیدی زا ط ای زاه یای زسیدن تحلیل کامهل اسهت
ک هیچ تبعیض میان خشهای ومشناس راقعیا لم ر اشیای فنارزان قائل نمه شهود.
این تحلیل هیچ مجمو ای ای متغییها زا متمایز نم کند ،یییا هی متغییی دیگهیان را سهت
است .شبک ها ا یکدیگی منزل یک کل مواج م شوند ر مطالعها لهم ر فنهارزی ایهد
یای دزک موفقیتها ر شکستهای آنها کل (ر البت اجزای) این شبک ها زا مطالعه کننهد.
هتی ود دز تشییح این نظیی دیدگاههای توز مطیح م شد (.)Latour 1987: 179- 213
مقال درم ا نوان « یسهاختگیایه دز مطالعها اجتمها فنهارزی» نوشهت میتضه
حیان نیز در جییان نظیی مهم زا یزس م کند؛ یعن یساختگیای اجتمها ر نظییه
کنشگی ه شبک زا ک دز مقال قبل نیز دانها اشهازه شهد .دزخصهوص پهیداختن ه ایهن
موضوع ر نوع نگاه همپوشان های ییادی میان این مقاله ر مقاله پیشهین رجهود دازد .ایهن
همپوشان ها ر تکیازهای محتوای مدتاً ناش ای فقدان رییایش محتوای مقا است که
آن پیشتی اشازه شد.
افزرن یاین ،مقال مککوز ای نازسای های مکهوم نیز یخوزداز است .دز صهکحا  61ر
 66دز این مقال معیف حویۀ مطالعا اجتما فنارزی ر تمهایز آن ها حهویۀ مطالعها
لم ر فنارزی پیداخت م شود .نظی م زسد مده موازدی ک منزل رج تمهایز مطالعها
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اجتما فنارزی معیف شده است ذیل س حویۀ مطالعات جامع شناس فنارزی ،مطالعها
لم ر فنارزی ،ر فلسک فنارزی قا لطیح است .ایاینزر ،یم ود رج تمایز ایهن حهویه ها
س حویۀ مطالعات مککوز ای نظی موضوع ،زرش ،ر هدف ه طهوز صهییح ر زرشهن تبیهین
م شد .همچنین دز صکحا  91ر  ،96در باز «ساختازگیای » ر «زهیافهت سهاختگهیا»
اشتباه ذکی شده ر نظی م زسد منظوز نویسندۀ محتیم « یساختگیای » هوده اسهت...« .
زهیافت ساختگیا این ریژگ مهم زا دازد ک کلما تکنولهوژی زا تقهدییاً ا هیا گهکازی
نکند ،لک آنها زا دز دامن ا یا های محل رانهد ( »...حیان .)96 :1931
مقال سوم ا نوان « یزس زریکیدهای نظیی جنسیت ر فنارزی» نوشهت لهیت فتحته
ی مطالعا فمنیست فنارزی تمیکز کیده است .دز فضای لم ر فنارزی موانع جهدی هیای
مشازکت ینان چشم م خوزد .مطالعا لم ر فنارزی فمنیست  ،اد یهات راگهیا ر غنه زا
دزخصوص این موضوع ایجاد کیده ر توانست است پیسشهای نظیهی ایهن مهوازد پاسهخ
دهد :تمیییا موانع مشازکت ینان دز لم ر فنارزی دز معیفت لم ر مصنو ا فنارزانه
کداماند؟ نتایا زفع این موانع چیست؟؛اگی ینان دز لم ر فنارزی یشتی حضوز م یافتنهد ر
اگی دیدگاههای فمنیست دز لم ر فنارزی یشتی زراج پیدا مه کیدنهد ایهن حهویههها چه
تغیییات داشتند؟ هتی ود منظوز همخوان این مقال ا قلمیر کتا یخ ای پژرهشههای
انجامشده دزخصوص این پیسشها ر یخ ای پاسخهای ازائ شده مطیح م شد.
دز این مقال نویسنده یهان مه کنهد« :اهمیهت مطالعها اجتمها دز فنهارزی ا تهدا ها
لههم ر فنههارزی ،که یههک حههویۀ میههانزشههت ای اسههت ،مطههیح شههد»
مطالعهها اجتمهها
لم ر فنهارزی زا معیفه ر مسهئل
(فتحت  )11 :1931ر دزادام حویۀ مطالعا اجتما
خود زا دز این چهازچو طیح ر یزس م کند .دز اینجا نویسنده ای حویۀ مطالعا لهم
لم ر فنارزی» نام یده است ک مشخص نیست ایهن
ر فنارزی ا نوان «مطالعا اجتما
اشتباه ذکی شده است یا نویسنده آگاهان حویۀ مطالعا لم ر فنارزی زا صیفاً ه
باز
مطالعات اجتما تقلیل داده است .دز هیدر صوز  ،این فقیه نیز مؤید نازسای مکهوم دز
تمایز میان حویۀ مطالعا لم ر فنارزی ر حویۀ مطالعا اجتما فنارزی است.
مقال چهازم ا نوان «خاستگاه قتنیت تکنولوژیک :تیمینولوژی قتنیت ر تکنولهوژی
دز باز قتنیت تکنولوژیک» نوشت پییسا امیییفید ی مکههومسهایی قتنیهت فنارزانه
(کنتیل قتن فنارزی) ر مبان نظیی آن متمیکهز شهده ر یپایه آن ه مباحه سیاسهت
فنارزی رزرد کیده است .دز این خصوص ،اید یان کید ک نحوۀ پیداختن نویسندۀ محتهیم
ح قتنیت دز فنارزی کامتً یپای دیدگاههای سهنت اسهت ر ای ایهن ا هت نتوانسهت
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است پیوند خو زا ا قلمیر کتا یقیاز کند .یان دیگی ،نویسنده طوز دقیهق ر زرشهن
مشخص نکیده است ک این مقال ر موضوع پژرهش آن دز حویۀ مطالعا لهم ر فنهارزی
چ جایگاه دازد یا حت دز پیش ید هدف اصهل کتها  ،که مطالعه اجتمها فنهارزی
است ،چ پیوندی ا سایی مقا این مجمو دازد.
فنارزی لم ر مدزن امیریی مجمو ای است ای دانش ر مهاز ههای که مسهئولیت
اجتما ایجاد م کند .دلیل پیچیدگ های دنیای جدید ،امیریه این اهداف ر مسهئولیتهها
شماز م زرند ،تعییهف ر تهدرین مه شهوند .فلسهک ههای
دز نهادها ،ک فنارزی اجتما
خیدگییزان  ،ک ارلویت مل ی اندیش ها قائلاند ر تصمیمهها زا دزنهایهت غیی قتیه ر
تحتتمییی احساسا  ،قدز  ،ر ...م دانند جای یای کنتیل قتن هاق نمه گکازنهد .ه
همین دلیل ،اید چهازچو نظیی متکارت جایگیین کید ک ظیفیت یم هیای اصهتح ر
کنتیل فنارزی زا داشت اشد .یای نمون قلگیای انتقادی زریکید مناسهب هیای مواجهه
قتن ا فنارزیها فیاهم م کند .دز این زریکید ،فنارزیها نیایمند تمییهد ر مجهویی هیای
احیای کازکید دزست ،موفق ،ر ایمن است .یای ا طای مجویها ر تمییدها معیازهها ،قهوانین،
ر نهادهای تمسیس م شوند ک خود ای جنس فنارزیهای اجتما اند .اینک جامعه معیهاز
خاص زا یای تصمیم یا پکییش یگزیده است موجب سلب مسئولیت ای افهیاد نمه شهود؛
آنها اید دز ازۀ پکییش معیاز مککوز ح ر گکترگهوی قتنه نشهینند نه ایهنکه
همزنگ جما هت شهوند .هیای کهازکید مطلهو فنهارزیهها ر یسهاختن معیازههای یم
متحظا مختلک دخیل است؛ متحظا محل  ،یییساختههای یم هیای ههی فنهارزی،
متحظا می وط ایمن ر کاهش زیسک فجایع ییسهتمحیطه یها آسهیبههای زرانه ،
سایگازی ا مسائل فیهنگ ماننهد مسهائل می هوط ه پوزنهوگیاف  ،ر متحظها دینه دز
جوامع دین (منصهوزی  .)1931ای دیهدگاه ر یپایه نظهی ایلهول ،فنهارزی خصهلت نههادی
مخصوص خود زا دازد ،نا یاین خنث نیست ر نیایمند سیاست است .مطالعها سیاسهت
فنارزی یعن مطالع اینک کدام سیاستهای اجتما یای ازتقا یها کنتهیل فنهارزی مهدزن
مناسباند ر ای سطح تیق تکنیک ر اقتصادی محدرد فیا زفت ر خواههان تبهدیلشهدن ه
نو حیا سیاس منزل یک کل است .ههدف حیها سیاسه ه طهوز سهنت هدالت
توصیف شده است .همین دلیل یک ای موضو ا میکزی دز په گیهیی فلسهک سیاسه
ایضاح ماهیت دالت وده است .ظهوز فنارزی مدزن م تواند ا دگیگهون ههای خاصه دز
فهم دالت ،فضیلت ،ر جیم هم ستگ داشت اشد ،نحویک یزس این دگیگون هها ه
یک ای مباح فلسک سیاس فنارزی تبدیل م شود .هیای مثهال ،ایهنکه چگونه مزایهای
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فنارزی مدزن اید نحوی اد ن ر منصکان توییع شوند ،پیسهش اجتمها اسهت که دز
ییتانیا دنبال انقت صنعت مطیح شد .ااینحال ،پیسشهای معاصی پیشهیفت تینهد؛ مهثتً
چگون اید امنیت زا هدف گیفت یا اینکه چگونه هزینه ههای تکنیکه ر زیسهکهها زا
نحوی اد ن تقسیم کید .اینها ای مباح کلیدی فلسک سیاس فنارزیانهد که دز مقاله
مککوز آن اشازهای نشده است (میچام .)126-126 :1911

افزرن یاین ،دز صکح  116ر جمع ندی مقال  ،نهوان کتها هوسهیل ه اشهتباه حهیان
فلسک ازرپای ذکی شده است ،دزحال ک نوان صحیح ر کامل کتا موزدنظی حیان لهوم
ازرپای ر پدیدازشناس استعتی است.
مقال پنجم ا نوان «دزآمدی ی فلسک اجتما فنارزی :ایدههای فلسهک ر آینهدهههای
ح فلسهک اجتمها فنهارزی مه پهیداید.
اجتما » نوشت سیدمحمود نجات حسین
نویسندۀ این مقال دزا تدا اد ا م کند که اد یها فلسهک اجتمها فنهارزی نایها اسهت،
نا یاین ا ازائ متحظا فلسک فنارزی ر متحظا فلسک اجتمها میهان ایهن در پیونهد
یقیاز ر چالشهای فنارزی زا ای منظی چهاز زرایت اجتما خوانش م کند؛ این زرایتهها
باز ند ای «فنارزی ر انسان اجتمها »« ،فنهارزی ر سهعاد اجتمها  ،فنهارزی ،ر امیهد
اجتما »« ،فنارزی ر آیندههای اجتما ممکن».
نویسندۀ محتیم دز مقال یان کیده است« :چیا دز ییسهت جههان مهد اد یها غی ه
ی ان تین دز یمین فلسک اجتما تکنولوژی نمه تهوان
مطالعا لم ،نیز کمتیین متن
سیاغ گیفت؟» (نجات حسین  .)102 :1931دزخصوص نقض ایهن مهد ای نویسهنده ایهد
یان کید ک کهازل میچهام ( ،)1311دز کتها ش ها نهوان فلسهک فنهارزی چیسهت؟ فلسهک
اجتما فنارزی زا منزل یک ای سنتهای فلسک فنارزی تشییح م کند .ری کتا خهود
زا ا تشییح در سنت فلسک فنارزی (سنت مهندس ) ر فلسهک فنهارزی هیمنوتیهک (سهنت
لوم انسان ) آغای م کند .ای دیدگاه میچهام ،فلسهک فنهارزی (سهنت مهندسه ) هی تحلیهل
ماهیت فنارزی ،مکاهیم آن ،زرنهدهای زرششهناخت آن ،سهاختازهای شهناخت  ،ر تجلیها
ین آن تمکید دازد ر زریکید آن پکییش ر سب فنارزی است .این دزحال است ک فلسهک
فنارزی هیمنوتیک (سنت لوم انسان ) دزصدد کشف شناخت دزخصوص معنهای فنهارزی
ر زا ط آن ا مکاهیم فیاتکنیک یعن هنی ،اد یا  ،اختق ،سیاست ،ر دیهن اسهت .نها یاین،
این نوع فلسک دزصدد اسهت آگهاه ای مکهاهیم غییفنارزانه زا قهو خشهد .میچهام راژۀ
هیمنوتیک زا ایآنزر استکاده کیده است که تکسهیی ه منزله فعهالیت که ای قوا هد پیهیری
نم کند ،لک منزل فعالیت شهودی ر شم جایگاه مهم دز کلی لوم انسهان دازد .لهم
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فهم همد ن ر نه تبیینه منطقه  .ه
هیمنوتیک باز است ای تتش یای دستیا
یان دقیقتی ،لم هیمنوتیک متوج موضو ات است ک نسبت خویشتن انسان تکهار
یا یگان نیست ر تحتتمییی مؤلک های جمع ر فیدی است .فلسک فنهارزی هیمنوتیهک ه
انسان دقیقاً منزل نیادینتیین پیسش م نگید .ا تقاد میچام ،فلسهک اجتمها فنهارزی،
ک نقد اجتما ر اصتح فنارزی م پیداید ،حاصل آشهت ر همکهازی جهدی میهان در
سنت مککوز است .این سنت ای تمایزا مکهوم میان ا زازها ،ماشینها ،رسهایل سهیبینتیک،
مباح زرششناس دز ازۀ اختیاع ،طیح ر تولید ،ر تحلیهلههای معیفهتشهناخت ای لهم
مهندس فیاتهی زفته اسهت ر ه یزسه جایگهاه رجودشهناخت اشهیای طبیعه دزمقا هل
مصنو ا ر آیاز هنیی مسائل اختق ناش ای طیف گستیدهای ای فنارزیهای تخصصه ر
انشعا ا سیاس گوناگون ناش ای پ گیهیی فنهارزی مه پهیداید .آیهاز ظههوز ایهن سهنت
خصوص دز یمین های چون هوش مصنو  ،اخهتق ییسهتمحیطه  ،اخهتق ییسهت ،
اختق مهندس  ،ر اختق کامپیوتی دلگیمکننده است .هتی ود خشهای آغایین ایهن مقاله
ای چنین منظیی موضوع فسلک اجتما فنارزی م پیداخت .ضهمن ایهنکه ایآنجهاکه
ح ای فلسک اجتما فنارزی دز مقایس ا سایی مقا پیشین نقهش مقهدمات ر مهدخل
ح زا دازد هتی ود منزل ارلین مقال مطیح م شد (میچام .)61 -61 :1911
افزرن یاین ،نویسنده یای تعییف حویۀ مطالعات «فلسهک اجتمها فنهارزی» ای منظهی
دیدگاه خود زاه یدی سطح ر غییزرشمنهد زا انتخها کهیده اسهت .لوچیهانو فلوزیهدی،
فیلسوف تحلیل معاصی دز حویۀ فلسک ر اختق اطت ا  ،دز مقاله ای ها نهوان «فلسهک
اطت ا چیست؟» ( )0220یای معیف حویۀ مطالعات فلسک اطت ها ر رجه تمهایز آن
منزل یک شاخ مطالعات کامل ر مستقل ای سایی فلسک های مضهاف ،سه معیهاز زا مبنهای
تعییف مستقل ر کامل فلسک اطت ا معیف م کند ک نظی م زسهد در معیهاز آن هیای
تعییف هی حویۀ فلسک جدیدی طوز ام ر حویۀ فلسک اجتما فنارزی طوز خهاص
نیز م تواند زاهگشا اشد :الف) حویۀ فلسک جدیهد ه حهویهای مسهتقل ر مقهو ت یکتها
پیداید؛ ) راسط زرششناس های دیع ر اصیل ر ا زریکیدی ا تکازی ،ههمیمهان ه
مقو هی در شاخ فلسک سنت ر فلسک جدید پیداید.
آنچ فلوزیدی صیاحت مطیح کیده است ،زرش متعازف دزمیان فیلسهوفان تحلیله
یای تعییف یک حویۀ فلسک مضاف وده است .ایایهنزر ،نویسهنده اگهی ه دنبهال معیفه
حویۀ فلسک نوین است ،ا تدا اید تتش م کید که حهویۀ مسهتقل ر مقهو مطالعهات
منحصی فید موزدنظی خود زا دز ازۀ در حویۀ فلسک فنارزی ر فلسک اجتما ر ههمچنهین
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اختق فنارزی متمایز ر یجست کند .آنچه مقاله مهککوز ه منزله کلیهدیتهیین مسهائل،
مضامین ،ر چالشهای فنارزی ای منظی ر زرایت فلسهک اجتمها ها نهارین فنهارزی ر
انسههان اجتمهها  ،فنههارزی ر سههعاد اجتمهها  ،فنههارزی ر امیههد اجتمهها  ،ر فنههارزی ر
آیندههای اجتما ممکن معیف کیده ،مدتاً دزقالب نهارین دیگهی دز در حهویۀ فلسهک
فنارزی ر اختق فنارزی ح ر یزس شده است .همچنهین یم هود نویسهنده ،ای منظهی
فلسک اجتما فنارزی موزدنظی خود ،زرششناسه هدیع ،اصهیل ر ا تکهازی ایهن حهویۀ
فلسک زا دز پیوند ا فلسک فنارزی ر فلسک اجتما تبیین کند .گکتن اسهت جایگهاه ایهن
مقال نیز دز حویۀ مطالعا لم ر فنارزی یا تعبیی گیدآرزندۀ مجمو دز حویۀ مطالعها
اجتما فنارزی چندان زرشن نیست.

رشتهای 
تميان 

5.1نقدبخشدومکتاب:تأمال
خش درم کتا مشتمل ی هشت مقال است ک یپای اد ای رییاستاز محتهیم ،زریکیدشهان
فنارزی میانزشت ای اسهت ر ایایهنزر دز خهش تهممت میهانزشهت ای ازائه شهدهانهد.
همانگون ک دز مقدم یان شد ،مطالعا لم ر فنارزی یا مطالعا اجتما فنارزی ماهیتهاً
یزسه تهمییی منهافع ر
میانزشت ای است .این حویۀ مطالع  ،ای جامع شناخت فنارزی ک
جنب های اجتما دز شکلگییی فنارزی مه پهیداید پها فیاتهی مه گهکازد ر دامنه تحلیهل
اجتما زا آیاز ر نتایا فنارزی نیز م گستیاند ر یزس ا عاد مختلف فنارزی دز یهک
منظوم اجتما  ،اقتصادی ،فیهنگ  ،ر سیاست م پیداید .آنچ هیای ازائه دز خهش درم
ضیرزی است معیف مجمو ای ای موزدپژره های مختلف دز جهان ر ه ریهژه دز ایهیان
است؛ گون ایک این موزدپژره ها ای ا عاد مختلف تحلیهل ر فیاینهد یسهاخت اجتمها
آنها تشییح شده اشند .ازائ این موزدپژره ها م تواند ماهیت میانزشت ای مطالعها لهم
ر فنارزی زا خو تبیین کند .جای خال این موزدپژره هها دز خهش درم کتها کهامتً
مشهود است ،دزحال ک یخ مقا ک ه نحهوی ه مبهان نظهیی مطالعها اجتمها
فنارزی اشازه دازد حت م توانست خش ارل کتا منتقل شود ک دز یزس ههییهک ای
خش درم آن اشازه م شود.
مقا
مقال ششم ا نوان «نظیی ی ان ه جامعه شهناخت ر درچههیۀ ژانهوس فنهارزی» نوشهت
محمدامین قانع زاد ح میانزشت ای ی انشناس ر گکتمان دز شهکلگیهیی راقعیهتهها
م پیداید ک این موضوع تممت نظیی پیزنگ دازد ر هتی ود دز خهش ارل کتها ازائه
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شود .این مقال ساختاز پژرهش ر تحلیل سیاز مناسب دازد ر ذیهل چههازچو مطالعها
لم ر فنارزی قیاز م گیید .نویسنده هدف این مقال زا اینگون توضیح م دهد:
ازائ تکسییی ای فنارزی ،فیاتی ای ا زازگیای ر ذا گیای ای طییق معیفه نظییه ی هان؛
’نظیی ی ان ه جامع شناخت ر درچهیۀ ژانوس فنارزی‘ جامع شناسه فنهارزی اسهت.
این نظیی چیخش ی انشناخت ر پیشایآن دزک ی ان یمبنای تکار ر زا طه دز آزای
فیدیناد درسوسوز زا ینش جامع شناخت دز ازۀ سیالیت ر پویای ی ان پیونهد مه دههد.
این دزک ای فنارزی نوان یک ی ان ر مهتن متهمیی ای پویهای ههای جامعه در نگهیش
انسانشناخت ر هست شناخت فنارزی زا دز در یه یساختگیایان ر سهاختگیایانه
فنارزی اییا م کند ر دز ینحال شکاف ین ذهنگیایه ر هینگیایه یها فنهارزی
نوان امیی ذهن ر امیی ین زا هم م آرزد (قانع زاد .)161 :1931

مقاله هکههتم هها نههوان «تههممل دز اجتمهها شههدن فنههارزی دز ایههیان» ،نوشههت مقصههود
فیاستخواه ،ای معدرد مقها ایهن مجمو ه اسهت که تهتش کهیده اسهت ه صهوز
این پیسش پاسخ دهد که چهیا جامعه اییانه دز درزۀ معاصهی ها پدیهدۀ
موزدپژرهش
«اجتمهها شههدن ضههعیف فنههارزی» یهها «اجتمهها شههدن نههاقص فنههارزی» ر شههاید حت ه
«اجتما نشدن فنارزی» دست گییبان وده است .نویسنده س فیض زا یزس ر تحلیهل
کیده است .1 :اییانیان تکنیک زا همچون جامع مدزن غی مثا تکمیل طبیعهت نشهناخت
ر اساساً جای تکمیل ر تغییی دز طبیعت صیفاً ه تعبیهی طبیعهت پیداخته انهد؛  .0اییانیهان
تحتتمییی الگوهای خاموش ذهن خود ماننهد « لهم نهای آخهوز»« ،قنا هت ر صهنا ت» ،ر
دیگی ارزها ،استعازهها ،ر ایماژهای نهکت دز فیهنگ ر اد یها خهود مهانع زشهد صهنعت ر
فنارزی شدهاند؛  .9انگازۀ اییانیان ای مکهوم یمان ،یمان درزی دزمقا هل یمهان پیشهیفت هوده
است ر کل یندگ زا ا نگهاه تقدییگیایانه فیصهت چنهدزریه دزیافته انهد .تحلیهلههای
ازائ شده ذیل فیضهای مککوز دز این مقال ای مق استد ل قا لقبول یخهوزداز نیسهت ر
صیفاً ازائ دیدگاههای کل سنده شده است .افهزرن هیایهن ،دز مهوزدپژره ههای ذیهل
مطالعا لم ر فنارزی ،فنارزی منزل مکهوم کل نگییست نم شود ،لک هی فنهارزی
صوز مصداق پژرهش م شود .دز مقال مککوز فنارزی ه منزله یهک مکههوم کله دز
جامع اییان ح ر یزس شده است.
مقال هشتم ا نوان «سنخشناس مطالعها اجتمها فنهارزی دز ایهیان» نوشهت ههزاد
درزان تتش کیده است تا گون شناسه ای ای مطالعها اجتمها فنهارزی ازائه کنهد .ایهن
گون ها باز اند ای مطالعا آیاز اجتما فنارزی ،مطالعا اجتما ضهدیت ها فنهارزی،
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هدم پیهدای (پهاگییی) فنهارزی،
مطالعا تمیییا جامع دز فنارزی ،مطالعها اجتمها
مطالعا فنارزی مثا پدیدۀ اجتما  .نظی م زسد ک این گون شناس  ،دلیهل ایهنکه
یپای زرششناس مشخص ر معتبی حاصل نشده است ،چندان قا لاستناد نیسهت .نویسهنده
ا تحلیل محتوای مقا ر پایاننام های کشوز دز حویۀ مطالعا اجتما فنهارزی تهتش
کیده است ک این مطالعا زا دزقالب گون های مختلف مککوز طبق ندی ر توصهیف کنهد.
این مقال متحظا میانزشت ای ر دزخوز مطالعا اجتما فنارزی زا دز ی ندازد .تهممت
نظیی موجود دز این مقال دلیل نپیداختن دقیق مناسب معیازهها ر اسهاس تقسهیم نهدی
مطالعا اجتما فنارزی نیز ضعیف است .نویسندۀ محتیم انواع دست ندیهای فنهارزی زا
مطیح ر درن استد ل مناسب صوز ییی نتیج گییی کیده است:
دزهیحال دست ندی موزدنظی نگازنهده ای مطالعها اجتمها فنهارزی بهاز انهد ای:
مطالعا آیاز اجتما فنارزی ،مطالعا اجتما ضدیت ا فنارزی ،مطالعا تهمیییا
دم پیدای (پاگییی) فنارزی ،مطالعها فنهارزی
جامع دز فنارزی ،مطالعا اجتما
مثا پدیدۀ اجتما (درزان .)002 -013 :1931

تره یاین ،نتیج گییی میق ر کاز یدیای ک مناسب فضا ر ستی اییان اشهد ،دز ایهن
مقال ازائ نشده است.
مقال نهم ا نوان «تحلیل ی مواجه فیهنگ ر معهازف هوم ها فنهارزیههای جدیهد
غی دز اییان» نوشت زضا ماحویی نگاه تازیخ هه فلسهک ه مسهئل اقتبهاس ر انتقهال
دست اییانیان ازائ م کنهد .دز ایهن مقاله تقا هل دیهدگاه سهنتطلبهان ر
فنارزی ای غی
تجددطلبان دز قین اخیی ر دز مواجه ا فنارزیهای جدید غی ح شهده اسهت .ه جهز
سیاستمدازان اییانه معاصهی ،دیهدگاهههای فیلسهوفان ر نظییه پهیدایان اییانه ههمچهون
سیدحسین نصی ،دازیوش شایگان ،ل شییعت  ،میتضه مطههیی ،جهتل آلاحمهد ،زضها
دارزی ازدکان  ،ر یخ دیگی ذیل مسئل مقال یزس شده اسهت .آنچه دز مقاله مهککوز
سیاز خودنمای م کند ،نمایندگ دیدگاههای است ک مدتاً ذیل سنت فلسهک قهازهای دز
اییان معاصی م گنجد .دز این مقال آزای فیلسوفان ر نظیی پیدایان ک مهدتاً سهنت فلسهک
تحلیل زا دز اییان نمایندگ کیدهاند همچون بهدالکییم سهیرش ،مصهطک ملکیهان ،له
پایا ،ر یخ دیگی جایگاه ندازد .این فقدان ای این جهت اهمیت دازد ک این فیلسهوفان ر
نظیی پیدایان اییان منتسب فلسک تحلیله دزخصهوص مسهئل مقاله ای آیهاز ر مقها
متعدد ر مواضع متکارت یخوزدازند.
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مقال دهم ا نوان «نقش زرشنگیی لوم اجتما دز فیایند سیاست لهم ،فنهارزی،
توسع سیاست لهم ،فنهارزی،
ر نوآرزی» نوشت طاهیه میی مادی یشتی نگاه تازیخ
ر نوآرزی دازد ر یخه مکاتهب اقتصهادی مهؤیی دز تکهوین سیاسهت لهم ،فنهارزی ،ر
نههوآرزی زا تبیههین مه کنههد .نویسههنده دز خههش ارل مقاله مکهههوم زرشههنگههیی زا دز
سیاستگکازی مطیح م کند ر یان م دازد آنچه سهبب ایهن زرشهنگهیی مه شهود
مطالعا سیاستپژره است .نویسنده ی این ارز است ک مطالعا سیاستپژره ای
طییق در کازکید یان مسئل ر ازائ زاهحلها سبب زرشنگیی م شود .نظی مه زسهد
اینگون نگاه نویسنده دز ازۀ ح زرشن گیی دز سیاستگکازی کمه تقلیهلگیایانه ،
سنت  ،ر درن توج مکاهیم مطیح دزخصوص زرشنگیی دز حویۀ مطالعا لم ر
فنارزی است ،دزحال ک امیریه دز مطالعها لهم ر فنهارزی مکههوم سیاسهتگهکازی
مبتن ی شواهد ( )evidence-based policy-makingدز مقا ل سیاستگکازی مبتنه هی قیهده
( )opinion-based policy-makingمطیح شده است .پیشفیض مبتن ی شواهد این اسهت که
اگی توان دز ازۀ مسائل اطت ا گستیدهتی ر اکیکیته جمهعآرزی ،ه دانهش معنهاداز
تبدیل ،ر دز ین ذینکعان مختلف ،ک قدز مل دازند ،منتشهی کهید ،مه تهوان تصهمیما
هتیی گیفت .منظوز ای شواهد موازدی نظیی آمازهای زسم (سیشمازیها ،آمهازگیییههای
نمون ای ،ر آمازهای یبت ) ،آمازهای غییزسم  ،نتایا پژرهشهای دانشهگاه  ،نظیههای
کازشناس  ،نتایا نظیسنج هها ،ر نتهایا مبتنه هی پهایشهها ر ازییها ینامه هاسهت
( .)Jewell and Bero 2008دز زریکید مبتن ی شواهد ،شواهد معتبی ،دقیق ،ر ه هنگهام دازای
مزایا ر آیاز مثبت دز سیاستگکازی است .اتوج این زریکهید هوامل که سهبب ایجهاد
زرشنگیی دز سیاستگکازی م شوند شیح ذیل قا لتوضیحاند (.)Cagnin et al. 2008
الف) جییانهای دانش ر شواهد ای طییق تقویت یادگییی ر ظیفیهتسهایی ،مههمتهیین
محیک هبود ر تغیییا سیاست اند ،یییا ا ازائ شیوههای جدید تککی سیاسهتگهکازان ر
افزایش آگاه آنها همانند کاتالیزرز مل م کنند؛ ) اهداف ر مواضع سیاستگهکازی دز
فیایند سیاستگکازی اید رضوح مشخص شوند ر هاییگیان ایجمله سیاسهتگهکازان ای
نقش خود آگاه اشند .بازت رضوح ر زرشن آنچ سیاستگکازان م خواهند دسهت
آرزند ر محقق کننهد هیای طیاحه فیاینهد دسهتیها ه ایهن اههداف ضهیرزی اسهت.
زرشن ودن اهداف ضمن تمکید ی اهمیت شکافیت ر تعهد سیاست سهبب مه شهود شهواهد
سیاست طوز هدفمندتی تولید ر استکاده شهوند؛ ج) مشهازکت ذینکعهان ر پهژرهشههای
ینزشت ای منزل وامل کلیدی هبود شواهد سیاست شناخت شده است .ه طهوز کله دز
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موازدی ک دز تدرین توصی های سیاسهت  ،ازیشهها ،ارزههای متکهار  ،نظیهها ،ر منهافع
متضاد ذینکعان ر تصمیمگییندگان مهوزدتوجه ر تمییهد قهیاز مه گیهید ،حقانیهت شهواهد
سیاست ( )legitimacy of policy evidenceیشتی است .نقش زریکهید مشهازکت دز تقویهت
حقانیت شواهد زا شیوههای مختلک مه تهوان تبیهین کهید .نخسهت ،زریکهید مشهازکت
شکاف میان مسائل زا ای ین م ید ک ا یزس های لم تعییهف شهدهانهد ر ههمچنهین
تجاز  ،ازیشها ،ر اقداما هاییگیان که نصهی اصهل حهل چنهین مسهائل محسهو
م شوند .درم ،مشازکت مشخصکیدن تکار ها ،اختتفا  ،دیدگاهها ،ر منافع مهیتبب ها
مسائل کمک م کند .سوم ،مشازکت سهبب تسههیل تعهازیف مه شهود .چههازم ،مشهازکت
یادگییی شیکتکنندگان زا افزایش م دهد ر ای این طییق ازتقهای کیکیهت تصهمیمگیهیی
کمک م کند.
مقال یایدهم ا نوان «انسانشناس فنارزی :فنارزی مثا یک مقوله جهادری » نوشهت
جباز زحمان حث نوآرزان دز ازۀ فنارزی زا ا زریکیدی انسانشناسان یان مه کنهد .ایهن
مقال دز چهازچو مطالعا لم ر فنارزی ا زریکیدی دیع ر مناسب قهیاز گیفته اسهت.
نویسنده دز جمع ندی مقال نکت مهم اشازه کیده است:
گاه یک فنارزی م تواند ا زازی یای جادر اشد ،گاه ا زازی یای نیایش خدارنهدگاز ر
گاه یای دزک ر مداخل موم دز جهان .ای این منظی ایدۀ اصل این مقاله  ،ضهیرز
ایاندیش دز مطالعا اجتما فنارزی است ک دز این حویۀ مطالعات نبایهد فنهارزی
صیفاً مثا پدیدهای لم مکیرض گیفت شود ک دزاینصوز سیازی ای د لهتهها
ر معان غیی لم  ،ک ای نظی کنشگیان ر ستی فیهنگ آنها یک تکنیهک الحهاق ر
الصاقشده ،حکف خواهند شد ،دزک جامع ر کامل فنهارزی مسهتلزم اتخهاذ زریکهیدی
است ک فهم هم جانب ر یمین مند ،ک قا لیت یم یای فهم د لتههای مختلهف آن
زا دازد ،م اشد (زحمان .)919 -910 :1931

نظی م زسد ،اتوج مباح پیشین دز ازۀ قلمیر مطالعا لم ر فنارزی ،ایهن فقهیه
مؤید آن است ک حویۀ مطالعا اجتما فنارزی موزدنظی دز ایهن مجمو ه  ،چههازچو
مطالعات هم جانب ر گستیدهای یای پوششدادن چنین زریکیدهای نیست.
مقال درایدهم ا نوان « ایست های تحقق ینام پژرهش مشتیک دز مطالعا اجتمها
فنارزی» ،نوشت حسین ا یاهیمآ ادی ،ضیرز همکازیههای هینزشهت ای ر فیازشهت ای
میان لوم فن ه مهندس ر لوم انسان ه اجتمها  ،آسهیبشناسه مطالعها اجتمها ر
تحقیقا فنارزی دز دم همکازیهای موزدانتظاز هیای دسهتیها ه سهطح مناسهب ای
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همکازی م پیداید .نظی م زسد مهمتیین ریژگ این مقال  ،موزدپژره ر تحلیهل انتقهادی
اسناد میتبب ا «استیاتژیهای توسع صهنعت کشهوز» ر «طهیح توسهع ر کهاز یی فنهارزی
ازتباطا ر اطت ا اییان (تککا)» است .اتخاذ چنین زریکیدی ،جایگاه ایهن مقاله زا ذیهل
مطالعا میانزشت ای دز حویۀ مطالعا لم ر فنارزی تثبیت کیده است.
دزانتها ،زاهکازهای یای یقیازی پیوند میان لهوم فنه هه مهندسه ر لهوم انسهان هه
اجتما دزقالب یخ ای پیسشها مطیح شده است .این مقال ساختاز پژرهش ر تحلیله
مناسب دازد .البت نویسنده دز قسمت « سوی آینهده :دز جسهترجهوی الگهوی نهو هیای
همکازی لوم ر توسع متواین فنارزی» ،تمیکز درلت دز سالهای اخیی زا ذیل فنارزیههای
نانو ،ییست  ،هست ای ،ر اطت ا ر ازتباطا معیف م کند (ا هیاهیمآ هادی  )996 :1931ر
ای لوم ر فنارزیهای شناخت منزل مهمتیین ینامه ههای پژرهشه دز سهالههای اخیهی
غکلت رزییده است.
مقال سیزدهم ا نوان «پییامون امکان ر ضیرز تمسهیس مطالعها اجتمها فنهارزی
نوان یک حویۀ مطالعات میانزشت ای دز اییان» ،نوشت زضا صمیم ،مؤخیۀ کتها اسهت.
یان امکان ر ضیرز تمسیس حهویۀ مطالعها اجتمها فنهارزی
نویسنده دز این مقال
منزل یک حویۀ مطالعات میانزشت ای پیداخت است ر آن زا مثا زاه هیای زههای ای
تعصب نگاههای زشت ای فنارزی یم شمید ر اذ ان م دازد ک این حهویۀ میهانزشهت ای
دز سطح نهادی ر مدد تدرین ینام های پژرهشه مشهازکت ر چندتخصصه مه توانهد
ماهیت چند ی فنارزی دز جامع اییان زا آشکاز کنهد .ری دز معیفه اسهتیاتژی مقاله دز
اینمای فنارزی مثا مسئل دز جامع اییان یان م دازد:
یای ایبا امکان تمسیس مطالعا اجتما فنارزی دز اییان اید نشان دههیم ،فنهارزی
نوان موضوع این حویه دز یمین اییانه امهیی مسهئل منهد اسهت ...اگهی خهواهیم...
نوان یای استیاتژی مککوز یگزینیم ،استیاتژی تبازشناسان هتیین نهوان اسهت که
م توان یگزید .دز استیاتژیهای تبازشناسان طیح مسئل هموازه تازیخ نقشه اساسه
ایکا م نماید (صمیم .)911 :1931

نویسنده اذ ان م کند ک ا اتخاذ این استیاتژی م تواند مسئل منهدی فنهارزی دز جامعه
اییان زا تبیین کند .ری دزادام  ،ماهیت مسئل فنارزی دز جامع اییان زا یزس مه کنهد ر
تممت خود زا معطوف این مسئل ر حول چهاز محوز فنارزی ه مثا ه امهیی تهازیخ ،
فنارزی مثا امیی فلسک  ،فنارزی مثا امیی جامع شناخت  ،ر دزنهایت فنارزی مثا ه
امیی سیاس صوز ندی م کند .نویسنده دز این چهازچو نتیج م گیید:
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مطالعا اجتما فنارزی اگی مثا حویهای مطالعات ا زریکهید میهانزشهت ای ر نه
زشت ای دز نظی گیفت شود ،م تواند پس ای استقیاز ،خش مهدهای ای ازتبهاط پیچیهدۀ
فنارزی ا مناسبا اجتما دز جامع اییان زا تبیین نماید (همان.)962 :

نقد ارل این مؤخیه این است ک مقال مککوز نحهوی فیاگیهی چههازچو نظهیی ر
اصل این مجمو مقا زا شکل م دهد ر این موضوع اتوج اینکه نویسهنده دزمقهام
گیدآرزیکنندۀ این مجمو نیز قیاز دازد ،چندان درز ای انتظهاز نیسهت .اگهی ایهن فهیض زا
پکیییم ،این مقال نباید منزل مؤخیه ازائ م شد ،لک همچون آیهازی مشها مه ایسهت
منزل مقدم ( )introductionازائ م شد تا ای این طییق زریکید مطالعات مجمو ه مهککوز
ذیل این چهازچو نظیی تبیین م شد .همچنین «مقدم رییاستاز» هاتوجه ه محتهوای آن
ایست منزل پیشگکتاز ( )prefaceازائ م شد.
نقد درم مقال مککوز آن است ک نویسنده دز ذیل محوز فنارزی مثا امیی فلسهک
یان م کند:
رل این نکت ک چنین تحلیلهای ذا گیایان  ،هست شناخت  ،ر یا فلسک  ،چه نسهبت
ا تحلیلهای اجتما فنارزی دز جامع اییانه دازد ،سهؤال سهیاز مههم اسهت .رله
پاسخ آن است ک ایآنجاک فنارزی دز لحظه رزردش ه مناسهبا اجتمها جامعه
اییان  ،چنین پیسشهای فلسک ای ایجاد کهید نمه توانهد هدرن دزیافهت پاسهخههای
فلسک مسائلش زا ا جامع اییانه حهل نمایهد .فلسهک هودن ای خصوصهیا مسهئل
فنارزی دز جامع اییان است .دز اینجا نیز حکف هیگونه میهل ه پاسهخ ه چنهین
دغدغ های ذا گیایان ای صِیف اینک فنارزی معنهای آن ر مسهئل منهدی آن ،امهیی
یساخت است ر ذا زا دز آن زاه نیست پ آمدی جز فهم نهاقص ای مسهئل فنهارزی
دز جامع اییان ندازد (همان.)966 ،961 :

دز این فقیه نظی م زسد نویسنده دز اتخاذ زریکید مطالعا اجتمها فنهارزی دچهاز
تحلیل پازادرکسیکال شده است ر دزظهاهی خهود نیهز ای آن آگهاه دازد .دز توضهیح ایهن
پازادرکس م توان یان کید ک اییکسو ،اگی نویسنده ه دغدغه ههای ذا گیایانه دزقبهال
فنارزی قائل است ر فنارزی زا صیفاً امیی یساخت قلمداد نمه کنهد ،پهس اتخهاذ زریکهید
مطالعا اجتما فنارزی (ک دزظاهی فنارزی زا یشرپیش ای هیچیز امیی اجتما تلقه
م کند) زاه یای نگاه ذا گیایان فنارزی اق نم گکازد .ایسویدیگی ،اگهی ه اذ هان
نویسنده نپیداختن دغدغ های ذا گیایان دزقبهال فنهارزی مها زا دچهاز فهمه نهاقص ای
فنارزی دز جامع اییانه مه کنهد ر چهون زریکهید مطالعها اجتمها فنهارزی ه ایهن
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دغدغ های ذا گیایان چندان ها نم دهد ،پس زریکید مطالعها اجتمها فنهارزی مها زا
دچاز فهم ناقص ای فنارزی دز جامع اییان م کند .اکنون اصهیاز نویسهنده ر گیدآرزنهدۀ
مقا دز یزس امکان ر ضیرز تمسیس مطالعا اجتما فنهارزی دز هاله ای ای ا ههام
فیر م زرد.

 .6نتیجهگیری
ایآنجاک دز یمین مطالعا لم ر فنارزی کتا های فازس اندک رجود دازد ،ایهن ایهی دز
نوع خود ازیشمند است ر م تواند تاحدردی خأل موجود زا یطهیف کنهد .دز ایهن کتها
مقهها ت رجههود دازد که مطالعهها اجتمهها فنههارزی زا دز سههتی ایههیان یزسه کههیده ر
متحظات وم ر فیهنگ دازد ،هیچند مطالعا دین دز آن کهمزنهگ اسهت .آنچنهانکه
اشازه شد اتوج اینک مقا این مجمو زا افهیاد مختلکه نگهازش کهیدهانهد ،نقهش
رییاستاز دز هماهنگ  ،یقیازی پیوند میان مباح  ،ر یکدستسهایی ایهی سهیاز کهمزنهگ
وده است .ایاینزر ،نو چندپازگ ر یان جزییهای مباح دز این ایی خودنمای م کند.
گیدآرزندۀ این مجمو دز مقال پایان ه قلهم خهود میهان حهویۀ مطالعها اجتمها
فنارزی ر حویۀ مطالعا لم ر فنارزی تمایز مشخص زا زرشن نم کند .مقال مککوز ایهن
کاست زا همچون سیازی ای مقا این مجمو دازد ،اما آنچ این کاست زا هیای مقاله
پایان درچندان م کند نقش نویسنده دزمقام گیدآرزندۀ این مجمو اسهت .ه یهان دیگهی،
گیدآرزندۀ این مجمو نتوانسهت اسهت توجیه مناسهب هیای درزی ای زریکهید متعهازف
مطالعا لم ر فنارزی ر نزدیکشدن زریکید غییب مطالعا اجتمها فنهارزی فهیاهم
کند .استد ل ک نویسنده یای تمسیس حویۀ مطالعها اجتمها فنهارزی ه مثا ه حهویۀ
مطالعات میانزشت ای مبتن ی محوزهای چهازگان خود ازائ م دهد ،کهامتً دز چههازچو
حویۀ مطالعا لم ر فنارزی قا لطیح ر تبیین است .ایاینزر ،پیسش اصل ِ پاسهخ ایهن
است ک حویۀ مطالعا اجتما فنارزی ،چ چشماندای متکار  ،زرششناس فیاگییتهی ،ر
قدز تبیین یتیی زا دز مقایس ا حهویۀ مطالعها میهانزشهت ای لهم ر فنهارزی فهیاهم
م کند ک دز فقدان چنین حویۀ معیفت اید ه دنبهال یزسه امکهان ر ضهیرز تمسهیس
مطالعا اجتما فنارزی ود؟
همچنین ،تککیک مقا میان تممت نظیی ر میانزشت ای چندان معناداز نیسهت ،ییهیا
یای حویهای مطالعات (مطالعا اجتمها فنهارزی) ،که ه اذ هان گیدآرزنهدۀ مقها
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حویهای میانزشت ای است ،نظی م زسد تککیک موجه ایسهت میهان در خهش تهممت
نظیی ر موزدپژره های مقتض تحقق یا د .ایاینزر ،دلیل تککیک مبهم کتا سهیازی ای
خش درم زا م توان خش ارل کتا منتقل کید ر معهدرد مقها ت زا مه تهوان
مقا
منزل موزدپژره های ذیل مطالعا میانزشت ای مککوز تلق کید.
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