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حوزه مطالعات خطمشییع ومیمعح حوزه مومی پردازیح مطالعهح بررسییع ت ییی ن یدهده «خطمشییع ومیمع» اسییو ت در
حالع كه به ونیان هک وملح ومری به قدمو شی ی ی ل گیری ح یمو داردح به ونیان هک حوزه مطالعایعح رشییییی های نسیییییی ا
جیان اسییو كه با اهدهی السیییم مینع بر «ولی خطمش یع برای دمیكراس یع» ت از دامن ولم سیییاسییوح قد براتراش ی ه ت در گ ر
زمانح هوه ع مس قل به خید گرت ه اسو .این حوزه به گینهای بسیار طییعع ت م ناسب با جی حا كم بر محاتل ولمع دوران
آغاز ین خید با حام ت هیایی اثیات گراهانه آغاز شده ت بعدها به تاسطهی چالش بنیادهنع كه بهتاسطهی ارزش محور ی ذایع
خید در همان تضییا با آن روبهرت بیده به حوزهی «مطالعات خطمشییع» ییدیل شییده اسیییو .حوزهای كه سیییه ورصیییهی ترآهند
خطمشی ی یعح یحل یل خطمشی ی یع ت ارزشی ی ی یابی خطمشی ی یع را در درتن خید پرورانده ت نظر هه ها ت مدم های هنجار ی ت اثیایع
گینا گینع را نیز ییلید كرده ت بسط نظری قابل ییجمع پ دا كرده اسو.
همزمان با یحیالت به تجید آمده در ورصهی تلسوهی ولمح یار هخ ولمح جامعه شناسع ولم ت در نماهو تلسوهی ولی
اج ماوعح این حوزه میانع نظری خید را -هعنع میانع هس ع شناسانهح معرتو شناسانهح انسان شناسانهح ارزش شناسانه ت
رتششییناسییانه  -مورد بازاندهش یع قرار داده ت با یالش برای م جلعسییاز ی ن اهج حاصییل از بازاندهش یع هاد شییده در نظر ههها ت
مدمهای این حوزهح به بس ییطع دهگر دسییو هات ه اس ییوس بس ییطع كه هنوز هم با ای ا به پژتهشهای تلسیییوع شییی ل گرت ه در
حوزهی تلسوهی ولی اج ماوع ادامه داش ه ت به میازات این پژتهشها در حام ییسعه اسو.
در همین راس ی ا در سییامهای اخیرح رشیید ت گس ی رش تلسییوه یوسیییری ت سییاخو گرایی در ورصییه ولی اج ماوعح ییجه
نظرههپردازان حوزه مطالعات خطمشی یییع ومیمع را نیز به خید جلب كرده اسی یییو .این نظرههپردازان در پریی نظرهه «سیییییاخو
اج ماوع تاقعیو» یالش كردهاند ترآهند خطمشع ومیمع (از ساخو مسئله یا ساخو راه حل) را به ونیان تاقعی ع یصو یر
كنند كه به صورت اج ماوع ساخ ه معشید .با ییجه به مقدمهی تیق معییان گوو تمم مدم خطمشع گ اری ساخو گرا
در گرت تمم نظرههی س ی ییاخو اج ماوع تاقعیو بیده ت تمم دقیق این نظر هه یأثیر ومیقع بر تمم ت به كارگیری صیییییحیح این
مدم (اوم از شییییهی خطمشییع گ اریح ابزارهای یحقق آنح یعی ن حوزههای مقییم ت مجاز خطمشییع گ اری ت  )...خیاهد
داشو.

ضرورت تیق از سویی ت نیید آثار ی كه مدم – ت به یعییری دقیقیر مدمهای  -خطمشع گ ار ی ساخو گرا را به گینهای
جامع  -هعنع از میانع تلسییوع یا ی نیکهای وملیایع – ییی ن كنندح نگارندگان را بر آن داشییو یا با مرور ی نسییی ا جامع ت
الی ه میجز ض یییمن بررس ی یع ابعاد گینا گین نظر ههی س یییاخو اج ماوع تاقعیو این مدم مطرح در حوزهی خطمشییییع گ ار ی
ومیمع را ییی ن كرده ت م نع نسیییی ا منسیییجم را جمو تراگیری ت به كارگیری این نگاه در حوزهی خطمشی یع گ ار ی ومیمع
تراهم آورند.
در همین راسی ا در تصییل اتم جمو بررسیع زمانه ت زمینههای معرت ع ت اج ماوع نظر ههی سییاخو اج ماوع تاقعیوح
به گینهای اجمالعح یار هخچه ت ر ه شههای نظری این نظر هه ییی ن شده ت سپس دالیل ورتد این نگاه تلسوع به تاقعیوهای
اج ماوع به ورص ییهی ولی اج ماوع ب ان خیاهد ش یید ت از این رهگ ر زمینهی الز جمو تمم جیهرهی نظر ههی سیییاخو
اج ماوع تاقعیو تراهم خیاهد آمد .سپس طع سه تصل ت با بمره گیری از قالب تلسوع چیس عح چرایی ت چگینگعح ابعاد
گینا گین نظر ههی س ییاخو اج ماوع تاقعیو مورد ییجه قرار گرت ه ت ییی ن خیاهد ش یید .از همین رت در تص ییل دت (چیسییی ع
ساخو اج ماوع تاقعیو) یس از بررسع یعار هف گینا گینع كه برای این مومی ارائه شدهح معنای من خب آن ییی ن خیاهد
شدس میضیوع كه ورتد به تصل سی (چرایی ساخو اج ماوع تاقعیو) را یسمیل كرده ت ما را به ارائهی یحلیلع دقیقیر از
چرایی سیی ییاخو اج ماوع تاقع یو با معنای مورد نظر از آن رهنمین خیاهد شی ییید .در همین ام داد در تصییییییل چمار نیز
چگینگع س ییاخو اج ماوع تاقعیو بررسی یع ش ییده ت در این بخش نیز مدمهای خطمشی یع گ ار یای كه به تجمع از میانع
نظری ساخو گراهانه اس واده مع كنندح معرتع خیاهند شد.
در این میان طییع ا دت تصیییل چیسی ی ع ت چراییح ب شی ی ر م ول ییی ن ابعاد نظری این نظر هه بیده ت در تصیییل چگینگع
شییهی كاربسو این نظر هه در حوزهی خطمشع گ ار ی ومیمع مورد ییجه قرار گرت ه اسو .در تصل ینجم نیز جمو اهجاد
شییدن تممع ومیقیر ت رتشیینیر شییدن – ت احیانا نقد  -میانع نظری ت تلسییوع نظر ههی سییاخو اج ماوع تاقعیوح به میانع
تلسوع این نظر هه پرداخ ه شده ت این میانع در قالب چمارگانهی معرتف هس ع شناسعح معرتو شناسعح انسان شناسع ت
ارزششییناسییع ییی ن شییدهاند .الز به ذكر اسییو كه نظرههی سییاخو اج ماوع تاقعیو – به ونیان مینای نظری نظرهههای
ساخو گرا در حوزهی خطمشع گ اری – را معییان حداقل به دت شییهح مورد نقد ت بررسع قرار داد .ه ع نقد از منظر ح مو
اسالمع ت به ویژه نظرههی او یارهات والمه طیاطیایی؟توضر؟ ت دهگری از طریق نشان دادن ود انسجا درتنع این نظرهه در
مورد برخع از مدویات آن .نظر به این كه نقد ت بررسی یییع این نظرهه از منظر نظرههی او یار هات ترایر از اهداف این كتاب –
هعنع معرتع اجمالع نظرههی ساخو اج ماوع تاقعیو ت ییی ن یأثیرات آن بر خطمشع گ اری  -بیده ت پژتهشع مس قل را
معطلیدح در این تصی یییل به نقد اجمالع نظر ههی «س ی ییاخو اج ماوع تاقعیو» از رهگ ر ییی ن ود س ی ییازتاری برخع از
مدویات آن اكتوا شییده اسییو .در نماهو ت یس از حاصییل شییدن تممع ومیقیر از نظر ههی «سییاخو اج ماوع تاقعیو» ت

شیییییهی خطمشی یع گ ار ی س ییاخو گراح در تصیییل شیییشیییم ت در قالب ن یجه گیریای كییاه شی یییه ارییاط نظر ههی «سیییاخو
اج ماوع تاقعیو» ت خطمش یع گ ار ی سییاخو گراح نسیییو این مدم خطمش یع گ ار ی با سییایر مدمهای خطمش یع گ ار ی
ومیمع ت در نما هو برخع داللو های این نگاه برای خطمشی ی یع گ ار ی ومیمع در جممور ی اسی یییالمع ایران مورد ییجه قرار
خیاهد گرتو.

