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برای تحلیل پدیده ها و کنشهای دیپلماتیک به  عزیز ما از استاد ذیل سادهروش شناسانه  نوشتار 

مطالعاتی را  -تفسیری بویژه اینکه واحد تحلیل هر مدلقدری مفید است که نیازمند توضیح نیست. 

معیار ارزنده ای در اختیار دیپلماتها برای درک و تحلیل تحوالت کشور محل  نیز معرفی کرده و 

ماموریت قرار می دهد. تقسیم بندی و تفکیک مسائل بر اساس مدلهای تحلیلی از لوازم گزارشهای 

 سازنده دیپلماتیک است که این یادداشت ریلهای اساسی آنرا نشان می دهد.)نعمت اله مظفرپور(

 بسمه تعالی

 22 سیاسی -تحلیل پدیده ها و کنشهای اجتماعی دلم 

 

 گاه علوم انسانی دکتر سید حسین حسینی، استاد روش شناسی در پژوهشحجه االسالم 

 

 :مُکب ِّر جوان  عنوان مُکب ِّر، ایفای نقش کرد.به در یک دانشگاهی جوانی روزی یک رویداد و کنش

با همان شیوه، و با  اشتغال داشته، سعی کردین امور شان به اکه خود سالها در محافل مذهبی

بین دو نماز  .د تکبیر را مفصّل کردآب و تاب تمام، تکبیرات نماز را اَدا کند؛ امّا قدری اَذکار و اُورا

یکی از ر جوان در پیش جماعت ایستاده و آماده برای نماز دوم شد ظهر و عصر، در حالی که مکبّ

ای که همگان لمی نزد وی رفت و در پیشگاه دیگران به گونهاستادان پا به سن گذاشتة هیئت ع

مکبّر جوان از این تذکر برآشفت، بلندگو . تر کن که قدری اَذکار را کوتاه داد شدند، تذکر متوجه

با خواهش امام جماعت موقت و تذکر به این که  . سپسراض، کار را واگذار نمودترها کرده و با اع

. تذکرات تکبیرات را اَدا نمود ،تقریباً مشابه نوبت پیش هم ر این نوبتکار خود را انجام دهد، د

تا  ر جوان ادامه یافتمجدداً پس از نماز دوم هم خطاب به مکبّبا سماجت جوان   ،استاد میانسال

: فقط چند تا می گویدکرده و مشهور ، رو به استادی میانسال با قدرت تمام جوان کارمند اینکه

 فکر می کنی خبری است.کتاب خواندی. 

 توان تحلیل کرد که از آن جمله، را از جوانب گوناگونی می امّا این رویداد: تحلیل رویداد 

ساده گانة ذیل است. اگرچه این مصادیق، ترتیب منطقی با یکدیگر ندارند امّا از  22مدلهای 

ت خوانندگان عزیز به رو الزم اس اند و از اینشدهروش، رده بندی  ترینتا پیچیدهترین روش 
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 .دقت و تأمّل خود بیافزایند برترتیب، 

 

 تحلیل اخالقی .1

 واحد تحلیل مسأله: فضایل و رذایل اخالقی

این ماجرا آن است که بایستی سخن و کالم حقِّ را از هر انسانی با هر  نخستین پند اخالقی

پذیرش کالم  ایعلمی  برتر یا فروتر افراد نباید مانعی بر های اجتماعی یاقعیتی شنید و وضعیتمو

چند تلخ فراخ آدمی به روی هر سخن پندآموزی )هر  حقِّ ایشان باشد. از این فراتر، بایستی سینة

هایی داشته باشد تا بتواند به خود آمده و از این گونه مواقف، درسو ناگوار(، گشاده و وسعت صدر 

ا لجاج و یکدندگی در اثبات دیگر، اگر چه نباید از حرفِ حساب رنجید، امّ از سوی اخالقی بیاموزد.

 گذارد.ساز باقی میثیری ناهمکرسی نشاندن حتی کالم صواب هم نباید داشت که تأو به
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 تحلیل سیاسی .2

 واحد تحلیل مسأله: روابط قدرت

افزایش میزان  تأثیر درهای سیاسی در سطح جهانی و نیز در سطح جامعه، بینشفشارها و ت

های کالمی و زبانی، نیست. هنگامی که مردم از سردمداران ویژه خشونتخشونت و برخوردها و به

گری و الابالی هاصبریه بیهای سیاسی، هر روزشان، عالوه بر ایجاد تنش و بروز بحرانسیاسی

ای، به کمترین بهانه ،بینند، چه جای تعجب که مردمانیها و توهین و افتراء میدر بکارگیری واژه

روز به داخلی و خارجی که شبانه های خبری مجازی و غیرمجازی شبکه به جان یکدیگر نیافتند؟

پردازند، اثری جز باالرفتن های سیاسی میها و تنشها و درگیریپمپاژ اخبار و اطالعات جنگ

سیاسی ندارد. گویا صبر صبری و سیاسی جامعه برای درگیری و بیمیزان خشونت و آمادگی روانی 

های ادبیات سیاسی شد، از مؤلفهمداران شناخته میکه همواره عنصری مهم در آداب سیاست

 هر آینه، جامعة جهانی رخت بربسته است!و جامعة ما 

 تحلیل اجتماعی .3

 االعم(روابط اجتماعی )به معنیواحد تحلیل مسأله: 

ها و مشکالت اجتماعی و های سیاسی در حوزة قدرت و روابط قدرت، چالشجدای از ظهور تنش

اند یا مردم را کم کرده و به نوعی، همگان پرخاشگر شدهفرهنگی و اقتصادی نیز، صبر و تحمّل 

 های زودهنگام اجتماعی پیش آمده است.العملآمادگی زیادی برای بروز رفتارهای تند و عکس

روابط اجتماعی به معنای اعم آن است که شامل تمامی روابط فرهنگی و  ،حلیل در اینجاواحد ت

 توان به سادگی از نسبت تأثیر مشکالت اجتماعی کنونیشود و براین اساس، میاقتصادی نیز می

مسألة اخالق  تحمّلی و خَلجان در گفتار، سخن گفت و برآن شاهد آورد.و کم هاصبریبا بی

در پذیرش سخنان دیگران و رعایت شکل و آداب یک گفتگوی کارآمد در همین فتگو اجتماعی  گ

گون اجتماعی و فرهنگی و های گونهیابد، امّا افراد محصور در اَقسام چالشراستا موضوعیت می

 اقتصادی، تاب و توانی برای بَنای  چنین بنیادی را ندارند.
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 تحلیل مدیریتی .4

 جموعهواحد تحلیل مسأله: سازمان و م

های سازمانی و مشکالت مدیریتی دهندة نابسامانیبروز چنین رفتارهایی در یک سازمان، نشان

توجهی به نوع تعامل های پژوهشی و بیای سازماندر آن مجموعه است. رهاشدگی امور در پاره

های آموزشی و پژوهشی، طرفین این ماجرا در محیط دان با اعضاء هیئت علمی و بالعکسکارمن

 حرمتی نسبت به یکدیگر و نشناختن حدود روابط و وظایف سازمانی، آزاد گذارده است.در بیرا 

مورد  ،حفظ شئون مدیریت و رعایت سلسله مراتب سازمانی، حتی در تذکر دادن به افرادبایستی 

توجه قرار گیرد و هر فردی نباید به خود اجازه دهد در حوزة مسئولیت دیگران )هر چند کوچک 

گاه مدیران یک سازمان پژوهشی به قدری از خود  پیدا کند. البته از جانب دیگر،رد( ورود و خُ

دهند که نشان می ،اخالق مدیریتیکفایتی در بیتر از آن، کفایتی در امور مدیریتی و مهمبی

صورت علنی حتی کارمندان جزء نیز به رود ومسئولین آن مجموعه از دست میحرمت و جایگاه 

اعضاء  استادان و ین شرایط نابسامانی، حفظ حرمتدر چنتردید گویند. بیشان ناسزا مییبه ا

نادرست سیاست  ،به این مسأله توانمی تر خواهد شد.کاری سخت هیئت علمی توسط دیگران

را که با حکومت افراد و افزود چ کشور راهای علوم انسانی ای پژوهشگاهکارمند محوری در پاره

های نزدیک سالها )که متأسفانه در مجموعه این یاسی )و نه علمی و پژوهشی( برس هایچهره

هیئت علمی  یعنی اعضاء)ها دلیل عدم همیاری بدنة اصلی پژوهشگاهگذشته نیز تشدید شد(، به

 نند در جهت مطامع سیاسی مدیرانتواکسانی که بهتر می، حاکم با مدیران ژوهشی(و عناصر پ

به دالیل سازمانی ناچار از تبعیت هستند و همین امر متاسفانه اند که حرکت کنند، کارمندانی

های پژوهشی، عناصر پژوهشی که رکن اصلی یک مجموعة باعث شده در چنین محیط

 اند، نسبت به عناصر خدماتی، در فرع قرار گیرند.پژوهشی

 تحلیل آخرتی .5

 جهان آخرتواحد تحلیل مسأله: 

و هر  دشونی تنها محدود به حدود دنیوی نمیانسانو روابط دینی  ادیان توحیدی، مسایل  در نگاه

های این جهانی، ای جدای از تحلیلدارند و از این جهت برای هر مسأله های اُخرویآینه، دامنه

آمده است های اسالمی در آموزهتوان به تحلیل نسبت آن مسأله با جهان باقی نیز اندیشید. می

إِنَّ  وَ»...  حقیقی با جهان فتد تا نسبت حقیقی خود را اای به یاد آخرت میاز هر حادثه ،که مؤمن



5 

 

 ،( دریابد؛ این که انسان در هر امری64)العنکبوت/ «الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ

« وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّکَ صَفًّا» ؛باشدروزی پاسخگو  ند بسیار خُرد و کوچک و ریز، بایدهر چ

شود؛ بابت تمامی افعال و افکار و حاالت ارادی بازخواست می ،از ویو در محضر الهی  ؛(48)الکهف/

ا فِی لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِکَ وَلَا أَکْبَرُ إِلَّ»...

شود؛ کتابی که هیچ ها در آنجا گذارده می(.که کتاب نامة اعمال همة انسان3)سبا/« کِتَابٍ مُبِینٍ

یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا »... آورد؛ گذارد و همه را به شماره در میعمل کوچک و بزرگی را فرو نمی

سان چنانچه دیگران را (.بدین49)الکهف/ «حْصَاهَاالْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَ

اگر از سوی دیگر کنند و که روزی ما را نیز بازخواست میبه یاد آوریم باید م، یکنبازخواست می

جدّی و بدون  دفاعی به تمام معنا،  که روز بازخواستِ به یاد آوریمباید شویم، باز می بازخواست

 (.92/الحجر) « لَنَسْأَلَنَِّهُمْ أَجْمَعِیْنَ عَمَِّا کَانُوا یَعْمَلُونَفَوَرَب ِّکَ »، ر پیش داریمد

 تحلیل قرآنی .6

 واحد تحلیل: آیات قرآن

اگر چه در سراسر آیات الهی قرآن مجید، دستور به موعظه و نصیحت و پند و اندرز وجود دارد 

(، 57)یونس/« ... جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْیَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ »چه اینکه خود، موعظة اکبر است: 

که به حضرت  لیّن، متعیّن است؛ طاغی نیز بر قول  فرعون  قرآن کریم حتی در مواجهة با امّا دستور

« وْ یَخْشَىاذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَ»موسی)ع( فرمود: 

دلسوزانه از صفات پیامبران الهی است و قرآن  نصیحت و خیرخواهی  ،به هر حال.(44،43)طه/

وَأَنَا »...  ؛هود)ع(و حضرت ( 62)االعراف/« ...وَأَنْصَحُ لَکُمْ... » ؛کریم نیز از زبان حضرت نوح)ع(

( و حضرت 79)االعراف/« ...وَنَصَحْتُ لَکُمْ... » ؛( و حضرت صالح)ع(68)االعراف/« لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ

(، ایشان را ناصحان امین امّت خود برشمرده است؛ 93)االعراف/« ...وَنَصَحْتُ لَکُمْ...» ؛شعیب)ع(

خاص و  آداب بیهرگز ، هاگونه خیرخواهیامّا از سوی دیگر تردیدی نیست که این

 . شودتوصیه نشده و نمی های اخالقی و تربیتیدستورالعمل
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 یتحلیل روای .7

 واحد تحلیل: روایات معصومین)ع(

ا در زمین انجام دهید چه لق، بیشترین سعی ربرای نصیحت خَ پیامبر اکرم)ص( توصیه فرمود که

و    4«  لِخَلْقِهِأَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ ب النَّصِیحَة   یَوْمَ اَلْقِیَامَة  إ نَّ أَعْظَمَ اَلنَّاس  مَنْز لَةً عِنْدَ اَللَّهِ»این که: 

دارند، خیری این امر بدان سبب است که در مردمان غیرناصح و کسانی که ناصحان را دوست نمی

آن  این مرحله فراترو حتی از   5؛ «الیُحبُّونَ النِّاصِحینَ اصِحینَ ونب الخَیرَ فی قَومٍ لَیْسوا »ست؛ نی

 خیرخواهی باید پس  6 .«المُومن  النَّصیَحهُیَج بُ لِلمومن  عَلَی »امام علی)ع( فرمود:  ،است که

موضع خاِلف گرفت که  ،جهت در مقابل آننباید بیو  پذیرا بود را ناصحانن و نصیحتِ خیرخواها

لَم یُوَفَّق مَن  استَحسَنَ القَبیحَ »که فرمود:  شویمصورت دچار لغزش شده و موفق نمیاین در غیر

اند که در امر و نهی، دستور فرموده با این همه، از سوی دیگرامّا   7 .«رَضَ عَن  قَول  النَّصیحو اَع

نه سبب  و ،با توصیة پنهانی به وی هم؛ آنمایة زینت و افتخار و افزونی برادر مؤمن خود باشید

مَن وَعَظَ اخاه سِرِّاً، فقد زاَنهُ و مَن وعظه » با توصیة آشکار نزد دیگران؛ ،خواری و ذلِّت و کوچکی او

   8. «فقد شانَهُ نیهًعال

 یفقهل یتحل .8

 واحد تحلیل مسأله: احکام فقهی

تا آنجا که حتی حفظ حرمت خود  حرمت برادر مؤمن امری واجب است از جهات فقهی، حفظ

ی طبیعتاً توصیة دیگران به امر مستحباز سوی دیگر، آدمی نیز بر خودش الزم و واجب است امّا 

حرمتی واسطة تذکر دیگران، به بیاگر انسان در موضعی قرار گیرد که به مستحب است. بنابراین

الزم است؛ و به هر حال در  ی خود برای خروج از آن موقعیتکشیده شود، حفظ حرمت شخص

ر دارای احترام دانسته شده است: جان، عِرض )آبرو و چهار ام ،محترمامامیه، برای انسان  فقه 

. «دمه و عرضه، احترام مال المُسلم کاالصلُ»به قول صاحب جواهر: ناموس(، مال، و عمل وی؛ و 

ها و توان در ذیل این مسأله به موضوع دیگری یعنی برگزاری نماز جماعت در سازمانمی.  9

، امری اشالعادهنماز جماعت با همة اهمیت فوق ،به هر حال چه اینکه ها نیز توجه کرداداره

گیری کار مردم و مراجعین توسط مسئول مربوط، امری انجام و پیست، امّا گاه مستحب مؤکد ا

مستجب، کار واجب را رها کرد. با این همه، اگر چه سخیف  و طبیعتاً نبایستی به بهانة امر واجب؛
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ها توسط مدیران آن مجموعه روانیست امّا مناسب است ها در سازماننمودن برگزاری جماعت

دست آخر،  ،در غیر این صورت نشان دهند، ولیصدر از خودشان  سعة ،مراجعین نیز در وقت نماز

امامان جماعات نیز بایستی بین  ،. از سوی دیگرشودحقوق مردم مقدّم بر امر مستحب میرعایت 

گذارند چه اینکه بسیاری  تفاوت ،و تکایا ها با مساجدها و سازمانبرگزاری نماز جماعات در اداره

چنین نیست  هاقطعاً در ادارهروا و ثواب باشد امّا  ،کان دارد در مساجدکه ام از آداب و مستحباتی

الصالتین بینیا تذکرات در حداقل زمان ممکن و بدون سخنرانی نماز جماعت ی است و ضرور

 اجراء شود.

 تحلیل ادبی .9

 های ادبیواحد تحلیل مسأله: داستان

توان شنید که در وصف کرامت و االولیاء می بهترین تحلیل ادبی را از عطار نیشابوری در تذکره

یک شب سی در گورستان گشتی. یزید[ بَشیخ ]با»گوید: ا هر بدی چنین میبزرگی در برخورد ب

زد. چون ت موسیقی( در دست، میربطی )آلزادگان والیت، بَآمد، جوانی از بزرگاز گورستان می

اهلل گفت(. جوان، بربط بر سر  بایزید االِّ ب قوهکرد )یعنی الحول و ال« الحول»یزید بایزید رسید، با

یزید به زاویة مست بود، ندانست که او کیست. با یزید و بربط هر دو بشکست. جوانزد و سر با

)عبادتگاه( خویش باز آمد، توقف کرد تا بامداد. یکی را از اصحاب بخواند و گفت: بربطی به چند 

اد ای حلوا با آن بار کرد و بدان جوان فرستست و پارهای بدهند؟ بهای آن معلوم کرد و در خرقه

وش )دیشب( آن بربط بر ما زدی گوید: دمیخواهد و یزید عذر میو گفت: آن جوان را بگوی که با

شکستن تا غصة  ،خر، و این حلوا از بهر  آنو بشکست، این زر در بهای آن صرف کن و عوضی باز

بیامد و از شیخ عذر خواست و توبه کرد و چند جوان با آن از دست برخیزد. جوان چون بدانست، 

  10 .«او توبه کردند

 تحلیل تربیتی .10

 واحد تحلیل مسأله: پرورش استعدادهای انسانی

ها و شرایط بسیار پیچیده و تودرتویی اثرگذاری تربیتی در دایرة روابط انسانی، وابستة به زمینه

به  ،ها، الزمة اثربخشی است و بدون آنپیچیدگیپذیرد. فهم این سادگی صورت نمیاست که به

یا سخنی که به قصد اثرگذاری در هر فعل  م.ییابشناخت درستی از موضوع تربیت دست نمی
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گوناگونی وجود دارد که امر اثرگذاری را های شود، سویهتربیتی برمخاطب  دیگری، از ما صادر می

رپذیر(، به روابطی چندگانه و چند الیه سوق از یک رابطة به ظاهر دوسویه )بین اثرگذار و اث

و  همسأل.3)تربیت پذیر(،  .مُربَّی2ی )تربیت کننده(، مُربِّ.1 که از آن جمله عبارتند از: دهدمی

تصور این که دستور یا توصیه یا تأثیرگذاری از براین مبنا،  11. جامعة تربیتی.4 موضوع تربیت، و

، در یک مدار صرفاً دو طرفه )از گوینده تا «فرضی مخاطب»به سمت  «عامل تربیتی»ناحیة 

گیرد، یک خیال ذهنی بیش نیست بلکه در این مسیر پرچالش، شرایط و مخاطب( شکل می

م( و همچنین خصوصیات کنییاد می« جامعة تربیتی»با عنوان جامعة حاکم بر این دو )که از آن 

 در چنین نظام پیچیدةمؤثر خواهد افتاد و  های موضوع و مسألة فی مابین و متن پیام نیزویژگیو 

س گاه، پگیرد.های تربیتی در مخاطبین شکل میتربیتی است که کیفیت و کمیّت اثرگذاری

اخالقی و تربیتی در انتقال پیام خود را فراهم های الزم  ، تمامی مؤلفهایامکان دارد حتی گوینده

ها و شرایط ذهنی، زیرا که زمینه را نداشته باشد، اثرگذاری الزم در مخاطب آورد امّا با این همه

پذیرش چنین محتوایی کند، اقتضای ای که وی در آن زندگی میروحی، جسمی و یا حتی جامعه

تربیتی کرده و اثرگذار شدّت در دیگران تصرِّف با توان به سرعت و که مینباید بپنداریم د.را ندار

تمامی اطراف و اَطوار تربیتی مسأله است و بهتر آن  مستلزم شناخت ،بلکه اثرگذاری تربیتی بود

 هماهنگ کنیم.بدرستی  ،هابا فهم این پیچیدگیاست که انتظار خود را متناسب 

 یتاریختحلیل  .11

 یروند تحوالت تاریخواحد تحلیل مسأله: 

جهانی، همواره  حوالت طبقات اجتماعی در جامعة ما و همچنین در جامعةجهات روند تاریخی تاز 

صورت باالدست به اجتماعی  به طبقات فرودست نسبت در طول تاریخ بشری، طبقات اجتماعی 

با این قید که این باالیی و پایینی، امری نسبی بوده و این امکان هست اند؛ تی اعتراض داشتهسنِّ

رین نیز در قة زیای مادون محسوب شود و طبطبقه مافوق نسبت به مافوق بعدی خود،که طبقة 

به )معترض  خود، بَرین باشد. شاید به همین دلیل است که گروههای اجتماعی  سنجی بانسبت

نشینند، خود نیز تبدیل به ، وقتی بجای آنان می(افراد و بسترها و قوانین حاکم مافوق خود

چک و شوند.گویا از لحاظ تحلیل حوادث تاریخی، تصور کومعترضین به طبقات بعدی و باالتر می

 انگیزاند.کوتاه و کم بودن برای انسان، حسّ درونی وی را به مقابله با بزرگ و بلند و زیاد بودن برمی

شمشیری دودَم دانست چه اینکه از  ،توان این حالت اعتراض تاریخی طبقات اجتماعی راالبته می

زادگی و حیات طلبی طبقات اجتماعی زنده دارد که از نوعی احساس آسویی، نشان از استقالل



9 

 

های اخالق اجتماعی تواند به شکستن چارچوبخیزد و از جانب دیگر هم میاجتماعی برمی

بیانجامد و یک نظام اجتماعی را به بحران و فروپاشی سوق دهد. بنابراین همواره بایستی به 

ادلی، همانا ان برقراری چنین تعبین این دو لبة پرتگاه اندیشید و شاید مِیز و میز تعادلی اجتماعی

عدالت  هایی برای حفظان دادن به اعتراضیعنی مید ؛باشد «عدالت اجتماعی»ل و معیار اص

عدالت همان باز برای حفظ  ،و تثبیت اخالق اجتماعی، توصیه دیگر از سویگاهی و  ؛اجتماعی

 شود واالِّ فال.، مانا و مطلوب مینیز اجتماعی

 شناختیتحلیل روان .12

 روان انسانواحد تحلیل مسأله: 

های او و یا مُعلَّق در فضای بریده از سایر انسان، امری مُجزا از سایر توانایی (درونی)روح و روان 

مناسب « آرایش »تواند به روانی آدمی می« آرامش » ،تعلِّقات قوای انسانی نیست. به همین دلیل

طرف دیگر، فکر و ذهن  جسمی و رفتاری او کمک کند و از« آسایش »ذهنی و فکری و حتی 

شناختی های روانهای روانی و آشوبهای برطرف کردن تالطمزمینهتواند سالم و پاالیش شده می

هم ریختگی ی و روانی انسان، ریشه در بههم ریختگی روحگاهی به ،سانبدینانسان را فراهم سازد.

نی، منجر به های ذهارادوکستردیدها و تناقضات و پو وی دارد و گاه، ابهامات  یذهنی و بینش

توانند شود که میاضطراب و استرس و ترس و توهم و فشارهای عصبی می بروز حاالت روانی مانند

بدست دهند.نتیجه آن که هنگام بروز چنین  های فیزیکی راای رفتاری و تنشههای ناآرامیزمینه

ه، بایستی بدنبال کشف و فهم هایی در رفتارهای انسانی شبیه مثال ما نحن فیاَشکال آشفتگی

شناختی آنها بود تا بتوان میزان اثرگذاری خود را در نحوة شناختی یا معرفتهای روانریشه

، روان یا ذهن انسان(یعنی این که از میان دو ریشة یاد شده ) های انسانی باال برد.تبادالت و ارتباط

و صد البته،  تر است، سخنی مهما عمیقک، بیشتر یتقدّم یا شدّت اثرگذاری و اثرپذیری کدامی

 گیری کرد.توان جستجو و پیپژوهی میپژوهی و انسانکه در مطالعات رواناست بسیار مؤثر 

 تحلیل هنری .13

 واحد تحلیل مسأله: زیبایی

ام و ر شمردههای زیبایی بعنوان مؤلفهرا به شانزده شاخصه ،«نقد فلسفی؛ لذت زیبایی»در مقالة 

توان از این که چنانچه بخواهیم به دایرة سخن عمومیت بخشیم، می گرفته شدسپس نتیجه 

با )یعنی انسان فطری های انسان زیهای هنر زیبا که به مثابة نشانهعنوان نشانهمعیارها نه تنها به
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ـ هماهنگی و نظم در مقابل آشفتگی و بهم ریختگی، 1ها عبارتند از: یاد کرد. این مؤلفه و طبیعی(

ـ آرامش و سکون در مقابل اضطراب 3تکلِّفی در مقابل امور مصنوعی تظاهرآمیز، سادگی و بیـ 2

یر در ـ تحرِّک و تغی5ـ ظرافت و دقت در مقابل درشتی و زمختی، 4های روانی و فکری، و آشوب

مداری در مقابل ثبات در حرکت، جد و انگیزهـ شور و و6َپذیر، انعطافمقابل سکون و رکود غیر 

ـ قوّت و عمق در مقابل ضعف و امور مقطعی 8استحکام و اصالت در مقابل تزلزل و شلختگی، ـ 7

ـ گرمی 10ـ قدرت و مهارت در مقابل امور ابتدایی و غیرتخصصی، 9های زودگذر، و تأثیرگذاری

داری در مقابل مندی و جهتـ قانون11های ارتباطی، و صمیمیت در مقابل سردی و فقدان جاذبه

روندگی در مقابل امور پَست و پَلَشت و و پیشتعالی  ـ12قاعده و فاقد منطق و قواعد، یامور ب

ـ جَالی روح و تجلِّی پاک نَفسی در مقابل اوصافی مانند 13روحی و ارتقاء انسانی،  فاقد تعالی 

لی های استکماانگیز  فاقد جنبهجویی در مقابل امور نفرتطلبی و آرمانـ کمال14نفاق و دروغ، 

ـ 16های وحشت و ترس  منفعالنه، و ـ حسّ تصرِّف و مالکیّت انسانی در مقابل حالت15انسان، 

عنوان اگر این معیارها را به 12. های کامالً صوری و فرمالیستی محضراز آلودگی در مقابل مقوله

ت ها دنبال کنیم، با کمی دقفهمالک زیبایی بشناسیم و فلسفة لذت زیبایی را در این مؤل

یا یک  ،توان اوصاف یک انسان زیباهایی میخواهیم یافت که با بود یا نبود چنین شاخصهدر

 ،عنوان مثالسان بهیا یک رفتار و ذهن و روح زیبا را نیز تمییز داد. بدین ،گفتگوی زیبا

ناپذیری و هایی از آشفتگی و تصنِّع و اضطراب و درشتی و انعطافهایی که همراه با نشانهدیالوگ

منطقی و پَلَشتی لجاجت و شلختگی و تأثیرات مقطعی و برخوردهای غیرتخصصی و سردی و بی

)مانند آنچه در رویداد ما  های صوری و ظاهری استگیریموضع زدایی و نفرت و ترس وو روح

رو، دهد و از اینهای زیبایی را در خود جای نمیفیه گزارش شد(، هرگز مصداقی از مؤلفه نحن

نیست و اندیشمندان و  ایساده سخن بر سر زیبایی، بحثمطلوب و پذیرفتنی نخواهند بود.

 هایی بسیار متفاوت و متضادرداشتضَرب آراء و ب اند و محلوناگونی به آن پرداختهدیدگاههای گ

 ، تا رویکردهای انتزاعی و معنوی «کالسیک»گرای  ت؛ از رویکردهای تقارن محور و وحدتشده اس

، و تا رویکردهای تجربی  «اشتیاقی»، و تا اصالت به شور و عشق در رویکردهای «ایدئالیستی»

  13.«سودمندی و ناسودمندی» گرایی ، و رویکردهای عمل«گراییتلذِّ»
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 تحلیل عرفانی .14

 : حاالت و اَمیالِ عرفانیواحد تحلیل مسأله

ویژه عرفان اسالمی، نَفْس و جان و حال روحی  انسان به قدری محترم دانسته در عرفان دینی و به

عِتابی به دیگران که ترین واصل در مراتب سلوک عرفانی خود با کوچک شده که گاه حتی عارفِ

های ماند و آنگاه، عارفِ واصل، ناچار از مجاهدتباز می فس برآید، از مسیر قُرب به حقِّنَاز سَر حُبِّ 

 بازگردد.این، طریقی است که عارفان و واصالن اصلی بسیار دیگر خواهد شد تا دوباره به مسیر 

یرة دقت و لطافت در برخورد با مردم، سکامل الهی یعنی انبیاء و اولیاء معصومین)ع( با نهایت 

ند دآورمعموالً به آموزش غیرمستقیم روی میرو از اینه بودند و اخالقی و مَنِش عرفانی خود کرد

در حالت طفلی ـ که وضو کژ  - شخصی را دیدنداند حسن و حسین رضی اهلل عنهما، هآورد»که: 

تعلیم دهند. آمدند بر  او که  وضو "طریقی احسن"ساخت و نامشروع. خواستند که او را به می

سازی. هر دو پیش تو وضو سازیم، بنگر که از هر دو وضوی کژ میگوید که تو وضوی این مرا می"

. هر دو پیش او وضو ساختند. گفت: ای فرزندان، وضوی شما سخت مشروع "کی مشروع است

سخن حقِّی  ،پس هر چند 14. «مسکین کژ بوده است است و راست است و نیکوست. وضوی من 

ب به مسیر قُرالزم است تا خود و دیگران را از  را بخواهیم به دیگران القاء کنیم، بسیار مواظبت

 ، دور نداریم.حقِّ

 تحلیل کالمی .15

 واحد تحلیل مسأله: اندیشة اعتقادی

سخن به « قناع دوستاِ»و « مصاِسکات خَ»در قلمرو مطالعات کالمی و اعتقادی، از دو اصطالح 

ادعاهای کالمی از طریق دو شیوة برای تفاوت در اثبات و اقامة استدالل  ،آید که به نوعیمیان می

کند به این نحو سَلبی و ایجابی است.گاه، مخاطب در برابر ادعاها و ادّلة مطرح، سکوت اختیار می

، وی را به طرف بحث و گفتگو ندارد و در حقیقت، مباحث طرح شده سخنی در مقابل ،که دیگر

د که فعالً سخنی در ردّ ادعاهای دارکشاند و اعالم میعدم مقابله به مِثل می سکوی  سکوت و

کند این مسأله جای تأمّل دارد. با این وجود، چنین تسلیمی به معنای مذکور ندارم یا بیان می

از وی پرسش  ،پذیرش کامل مفاد ادعا یا قانع شدن وی نیست چه این که اگر در مرحلة نخست

چرا که  وی منفی خواهد بود ند؟ پاسخکهم ب ای مذکور توانسته شما را قانعآیا ادع که کنیم

چه  ؛آن نیستبه به معنای قانع شدن و پذیرش حتمی یا اطمینان قلبی  ،سکوت در برابر ادعایی
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)درونی و واقعی( وجود « سکوی  سکون»)زبانی( با « سکوی  سکوت» بین ی منطقیاین که التزام

الزاماً  ،ماند امّااکت میندارد. چه بسیار سخنانی که انسان در مقابل آنها به دالیل مختلف س

تواند انسان را به تأمّل و ندارد.اگرچه مرتبة سکوت می ی هم در آن مورداطمینان و سکونت

بصورت طبیعی آن اندیشه  ،اطمینان پیدا نکردهو به آن ادعا، باور از دارد امّا چون هنوز بازاندیشی ب

ای هم گذاری ویژه، ارزشبرای اندیشه ازاین رو آن فردیابد و و ادعا در دل و جان وی رسوخ نمی

گام نخست  ها، ساکت کردن طرف گفتگو،نخواهد داشت.از یاد نبریم که در میدان گفتگوی اندیشه

چندان سختی هم نیست. مهم آن است که ادعا از آنچنان قوّتی  و هر آینه کار شودشمرده می

نفوذ کند که این  دل و جان مخاطب و تا بتواند جاذبه در پذیرش ایجاد کندبرخوردار باشد که 

ر برابر تذکر یا ادعایی، البته، هنر بسیار پیچیده و مشکلی است. بدین سان چنانچه مخاطب ما د

بدانیم که بدون قانع  م که وی قانع هم شده است و از سوی دیگر بایدپنداریب نباید ،شدساکت 

پس در مسیر گفتگوی ایم. ش نبردهچه از لحاظ ذهنی و یا قوّت قلب، کاری از پی ؛شدن مخاطب

ی زودگذر و به نتایجفقط ه راء کهای اقناع تمرکز کنیم و نه جدل و مِراهها و شیوه ها، براندیشه

 د.نشوختم میخصم( اِسکات ناماندگار )در 

 یانتقادتحلیل  .16

 تفکر انتقادیواحد تحلیل مسأله: 

و سپس « طرح استدالل»است؛ یعنی نخست،  ورزیاستدالل ،های تفکر انتقادییکی از شاخه

برای اثبات مسأله؛ اینکه در ارتباطات انسانی، هم مُستدل سخن « اسلوب اقامة دلیل»رعایت 

در مقابل زبان زور و تحکِّم و تحقیر و « زبان استدالل»و هم بدرستی استدالل آوریم. گوییم 

و اخالقی و تحریک احساسی و های ذوقی و عرفانی توهین و تمسخِّر و تحریف و حتی شیوه

پردازی و یا فریبکاری و یا مشاجره و یا پند و اندرز و شعر و داستان یهای شخصعواطف و تجربه

سفسطه، و هایی چون نیز در مقابل نااستدالل« استدالل صحیح» .قرار دارد ،جدل و یا امر و نهی

و مصادره به مطلوب، و استناد به رأی اکثریت، و استناد به مراجع و  مغالطه، و دور، و تسلسل

برداری از اطالعات نادرست، های شتابزده، و بهرههای مبهم، و تصمیمگوییمنابع )نامعتبر(، و کلِّی

طبیعتاً اگر بتوان هر ادعایی را در قالب و فرم  ای وی است.و یا تقدّم شخص و شخصیت برمدعّ

 ا دلیل و برهان، آن را بهترمخاطب  اهل  منطق و آشنای بنگاه هر در آورد، آاستدالل منطقی 

. طبع و طبیعت انسان چنین است که با هماهنگی و تناسب، سازگار و از تشتِّت و پذیردمی
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پذیرد چه اینکه صدر و ذیل آن با هم نااستدالل را نمی گریزان است و به همین دلیل،پراکندگی 

 گیرد؛ امّا تالئمهای تناقض و ضدیّت و تشتِّت، آرام نمیانسان با تالطم ناهمخوان است و ذهن

ستدالل منطقی نیز چیزی ذهن را آمادة پذیرش نتیجه خواهد کرد.براین بنیان، ا، تناسب و راستی

 مواد اطالعاتی ای حصول نتایج معقول نیست. هرگاه، بر« مرتبط»و « صحیح» ماتِجز جمع مقد

منطقی بین آنها  نار یکدیگر قراردادیم که از ارتباطای در کگونهرا به )صغری + کبری( درستی

و چه بهتر  15 ؛ورزی هستیمبه نتیجة معقولی دست یابیم، ما در حال استدالل ،)نسبت مقدمات(

مان و بدیهیاتی یم که متناسب با فضای فکری مخاطبکه بجای زبان تحکِّم یا جدل، قدری بیاندیش

گام به گام وی را به نتایج  صحیح، با دعوت وی به تأمّل و اندیشة و، به آرامیکه وی قبول دارد، 

یک از طرفین عنوان نمونه در بحث ما نحن فیه، هیچمطلوب سوق دهیم.تردیدی نیست که به

ل برای اثبات مدعای خود پیش به سمت اقامة استدال ،مجادله، نه در محتوا و نه در شکل کار

ن سبب، حجّتی برتر در دست نداشتند. اگر یک بار دیگر متن رویداد و بودند و به همی نرفته

منطقی به  یجای این داستان، استداللخواهیم یافت که در هیچای طرفین را مرور کنیم دردعو

 آید.چشم نمی

 شناختیسانتحلیل ان .17

 انسان های وجودیساحتواحد تحلیل مسأله: 

های وجودی گوناگون شامل قوای چهارگانه: اراده، مرکِّبی است برخوردار از ساحت انسان، موجود

به وی  «قوای قلبی»او به انتخاب و اختیار و تصمیم و قصد،  «قوای ارادی»قلب، ذهن، و رفتار. 

به بینش و فکر و تحلیل و  «قوای ذهنی»احساسات و عواطف و حُبّ و بُغض و اَمیال درونی، 

نجر شده و نمود و مصداق بیرونی موی به عمل و کُنش و افعال ظاهری   «رفتاری قوای»دانش، و 

تو بودن، واجدِ ظاهر و باطن، تمایز قوا در های وجودی انسان، تودریچیدگی ساحتپ 16 .یابندمی

ای است که کار را برای هایی اختصاصیو ارتباط آنها با یکدیگر، از ویژگی ،عین پیوستگی

، باشدرصدد شناخت بُعدی از ابعاد وی میر دانشی که موضوع آن انسان است یا دشناس و هانسان

این موجود )فرسا کرده و حتی کار برای خودِ انسان در فهم خویشتن خویش  سخت و طاقت

پیچیده و  شناختی در یک چنین فضای انسان، به هیچ روی، سهل و ساده نخواهد بود.!(دهپیچی

توان در تبادل دو انسان با یکدیگر، از لوازم چنین ساختار و شرایط گونه میپُر ابهام و تودرتویی، چ

توجه بود و سپس انتظار داشت با فشار بر یک جنبه خبر و یا بیگیری آن بیهای شکلو زمینه
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ها و قوای انسانی ای تأثیر گذارد؟ اگر ساحتپیچیده کِّب های وجودی انسان، برچنین مُرَاز جنبه

گری ذهنی وی بجای تمرکز بیش از حدّ برمخاطب اند، پس برای )مثالً( روشندر ارتباطبا یکدیگر 

توان قرار دادن ذهن و اندیشه و اقامة استدالل و سعی در تکرار و بازگو کردن منطق یک کار، می

وای های رفتاری وی )در قف در زمینهاز مسیر تحریک عواطف و یا تحریض اراده و یا تغییر و تصرِّ

یاری و تقویت قدرت فکری وی ترسیم ذهنی به توان میبلکه  گانة دیگر( آغازید؛دودة سهمح

  17. رساند

 یعلمتحلیل  .18

 ی و کاربردیتجربة حسّواحد تحلیل مسأله: 

نمازهای جماعت را بیش از حدّ طوالنی  ،هادر اداره و سازماننباید نشان داده است که  تجربة مکرر

هستند منجر  مند به نماز اول وقتنی که عالقهزدگی کسادل به خستگی وبرگزار کرد که این امر، 

اقامة نماز برای تغییر و تحول در حال هایی خواهد شد.صبریاء بروز بیمنششود و گاه حتی، می

همة عوامل و بایستی رو، روحی انسان و تنظیم مجدد آن برمدار فطرت اُلُوهی است و از این

کنار زده شود و یکی از این دسته عوامل  اند،مانع چنین تغییر و تحولیمسایلی که خود ساخته، 

رایط پیرامونی اقامة نماز است که ضروری ها، فراهم نمودن شویژه در نمازهای جماعت ادارهبه

توجه به خدا و دوری از دنیا  وهای تمرکزساز یک فضای معنوی و داللتمتناسب با ساختار  است

نبود  :مانند ها از چنین شرایطی برخوردار نیستندهای سازمانموالً نمازخانهباشد؛ در حالی که مع

یا فضای فیزیکی غیرتجمّلی، الزم اما های ها و مساجد و زیباسازینمازخانه صحیح در معماری

های سیستمیا ومین، توسط مأم رعایت نظافت یا عدم ،مسجد تمیز نبودنیا نامناسب،  کوچک و

یا ، های متناسب با شرایط امروزنامهتدبیری در مدیریت برنظمی و بیبییا ، تهویة هوانامناسب 

را سأله از سوی دیگر، این ممحتوا یا کم محتوا، و غیره.بی های طوالنی ها و سخنرانیارائة برنامه

ها تبدیل به یک امر فرمایشی و صوری برای د که اقامة نماز در ادارهکرمدیریت توان میبه نحوی 

در البالی فضای شتیاقی را در افراد ایجاد کند تا گونه مراسم، افرار از کار واجب نشود بلکه این

کاری خود، لحظاتی بسیار کوتاه از دنیای خود جدا شده و به معنای حقیقی، به یاد ذکر الهی 

کامالً یگر با یکد از آن، پیش و پس ، حضور ایشان در مسجد یا نمازخانة اداره،در نهایتبیافتند تا 

 در خود شخص و دیگران نیز جلوه پیدا کند. تغییر و متفاوت شدن د و این احساسمتفاوت باش
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 یپژوهشتحلیل  .19

 بخشی مسایلنظامواحد تحلیل مسأله: 

 مندی امور پژوهشی است و برمرز پژوهش )تحقیق( با آموزش )تعلیم(، در مسأله محوری و نظام

« مسألة پژوهشی»این بنیان، چنین امکانی وجود دارد که هر حادثه و رویدادی را تبدیل به یک 

کرد که بدون چنین تبدیلی، امکان کار علمی ـ پژوهشی درخصوص آن مسأله وجود ندارد چرا 

در تعیّن، وضوح، جزئی بودن،  (difficulty)« معضل و مشکل»با  (problem)« مسأله»که تفاوت 

شاید به همین  18 .روش، و قابل حل و تحلیل بودن  مسایل پژوهشی استعینیت، واجد تمایز، 

دلیل است که پژوهشگران حوزة علوم انسانی در کشورهای غربی هر رویداد و حادثة منتظره و 

تی دهند تا آنجا که حتی درصدد رصد اتفاقاای را مستمسک کار پژوهشی خود قرار میغیرمنتظره

علمی  آیند تا از تجزیه و تحلیل و بررسیدهد، برمیروی می شورهای دیگرکه در جهان و ک

های علمی مورد نظر خود را دهیمسایل روز عقب نیافتاده یا بنابر تحلیل دیگری، بتوانند جهت

ای است که درخصوص انقالب اسالمی توسط های گستردهمطرح کنند. نمونة آن، پژوهش

توانند آنها را نادیده آنجا که حتی محققین ایرانی نیز نمی پژوهشگران غربی صورت گرفته تا

تبدیل به  های پیشین و پسینی تحلیلبرمبنا توانفیه را هم مینحنرویداد اتفاقی ما بنگارند.

براساس مورد پنجم )تحلیل مدیریتی(،  ،عنوان نمونههای پژوهشی گوناگونی کرد. بهصورت مسأله

تندرو  سیاسی  های مدیریت افرادتندروی آثار و عوارضمثالً که  کردتوان این پرسش را طرح می

نیروهای « اخالق عمومی»برسازوکار  یک( در و پژوهشی های علمی)بجای مدیریت شخصیت

اعضاء هیئت علمی « اخالق پژوهشی»( و نیز از اعضاء هیئت علمی و کارمندان انسانی آن )اعم 

های این پرسش و نمونهنادار بین این دو امر وجود دارد؟آیا نسبتی مع آن، چگونه بوده است و

تواند که می ویژه در مجامع علمی استشته و بهدر چند سال گذیک مسأله علمی مهم  آن،مشابه 

از تحلیل  ،ای مشخص )که در قلمرو زمانی و مکانی معیّنیدر قالب یک پروژة پژوهشی با مسأله

 کند(، طرح و بررسی شود.ش مینوع نسبت مشخص بین طرفین مسأله، پرس

 یفلسفتحلیل  .20

 ورزی فلسفیعقلواحد تحلیل مسأله: 

نیز « علِّتی فلسفی»، که «تحلیلی فلسفی»بدون تردید هر واقعه و رویدادی در این جهان نه تنها 

آبشخورهای رد و جزئی به سمت مبداء های خُشناسانه که از نگاههای هستیدارد یعنی ریشه
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های ترین تحلیلبه نظر نگارنده یکی از ساده 19کند. ، سیر می«عقالنی»، و «نیادینب»، «کلِّی»

خود نیست  هستی و فیه در طرفین ماجرای آن، چیزی جز اثبات وجود فلسفی رویداد مانحن

 یا بعبارتی ، من وجود دارم، اَنَا موجودٌ حیٌّ،«!من هستم»یعنی ایّهاالناس و ایّها العالَم، بنگرید که 

 Cogito ergo)دکارت )در برابر اصل کوژیتوی  « اندیشمیمن هستم، پس م»اَنَا اَنَا!؛ یا همان اصل  

Sum)  :فلسفی که از تالش انسانها برای  یاصل یعنی. «(اندیشم، پس هستممن می»که معتقد بود

گوید چون دارد؛ اصلی که میاثباتِ بودن  خود و به رُخ کشیدن هستی  هستی  خود، پرده برمی

ورزم و در حقیقت کنم، و حُبّ و بُغض میگویم، عمل میاندیشم، سخن میمن هستم؛ پس می

خود  هستی  و ای اثبات وجودعنوان مصداقی براز فکر و زبان و فعل و احساسات درونی خود، به

توان از این تحلیل هر آینه می دارم! من، عدم نیستم؛ هستم، وجود ؛ببینند ؛ مردم!برد کهبهره می

 Philosophy)« فلسفة شوخی»ساده پا را فراتر گذاشت و در محدودة مطالعات فلسفة مضافی  

of Humor)، از ثالً از سویی هانری برگسون گونه که مآن به نسبت فلسفه با کمدی نیز اندیشید؛

ها پیش، یکی از معانی گوید و از سوی دیگر تا مدتدر خنده سخن می« بیهوشی موقت قلب»

داری یشتنخو، عدم درگیری هیجانی و عاطفی و نوعی آرامش عقالنی توأم با «فلسفی بودن»کلمة 

در مجموعة « شوخی فلسفة»در مدخل کتاب « جان ماریال» 20. بود عاطفی در موقعیت دشوار

مورد قرابت بین یک گونة معاصر از کمدی )کمدی ایستاده( و  7به دانشنامة فلسفة استنفورد، 

های ـ تأمل دربارة تجربه2ـ قالب گفتگو و تعاملی، 1فلسفه اشاره کرده که خواندنی است، مانند: 

ـ اندیشة نقادانه، 5، ـ عدم درگیری هیجانی و عاطفی با موضوع4ـ پرسشگری، 3آشنا و معماگونه، 

های غافلگیر کننده و از راههای جدید نگریستن ـ لذت بردن از اندیشه7مسألة زبان،  ـ تمرکز بر6

شیرینی  ورزی معقول همراه بافیه اگر بخواهیم از مسیر فلسفهبنابراین در مثال مانحن  21. به امور

نقطة اشتراک،  7ای بگذاریم، این پذیرندهتأثیر ماندگار و خود، شوخی و ابزار مزاح بر مخاطب 

جه است. و کمدی قابل تو از نزدیکی فلسفه راسل نیز های برتراندنقطة آغاز خوبی است.روایت

جانمایة فلسفه عبارت است از آغازیدن با چیزی آن چنان ساده که به »گفت: وی در جایی می

کس آن را ارق عادت که هیچچنان خد و پایان دادن به چیزی آن رسد ارزش گفتن ندارنظر می

گوید: ؛ و در جای دیگر که ارتباطش با تحلیل رویداد مانحن فیه بیشتر است می«باور نخواهد کرد

ها خیلی به خود مطمئن هستند، در علت اصلی نابسامانی این است که در جهان مدرن احمق»

  22. «حالی که عقال سرشار از تردیدند
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 تمدنیتحلیل  .21

 سیطرة جهانی در افق تاریخ بشریواحد تحلیل مسأله: 

تمدن »مؤلفه ساختاری است که در کتاب  8به تعریف نویسندة این سطور، دارای  مفهوم تمدن بنا

و در این میان، تردیدی نیست که عنصر انسانی در همه  23؛ به آن پرداخته شده است« پژوهی

که عنصر انسانی با های انسانی، هنگامی د تمدنجای آن حضور دارد. در گِرداگرد پیدایی و رش

تواند گیرد که میفاصلة نسلی شکل می شوند، موضوع دیگری بنامضرب میهم عنصر تاریخ در 

ها، شکافی ع نَسلها قلمداد شود چه اینکه فاصله یا انقطامانعی برای تحقق یا تداوم مسیر تمدن

 ،های موفق یا ناموفق پیشینیاننخواهد گذاشت تجربهآورد و عمیق بین گذشته و حال بوجود می

به پَسینیان منتقل شود و در این وضعیت، هر نَسلی تمایل دارد خود، به تنهایی و بدون نظر به 

در راه گذارد و بدین ترتیب قدم  ،اش، از آغازاز نو در همة مسایل مورد مواجهه های گذشته،تجربه

هایی نو و رو به پیش ة نسل پیش، به استواری بنشیند تا گامهای تجربد توانست بر شانهنخواه

و  اش، چند قدمی به جلو ببردرا در روند تاریخیبردارد و تمدن و جامعه و ملیّت و فرهنگ خود 

بار آزمایش  های چندین و چندجا زده و تجربهبلکه بجای جلودار شدن، مکرراً در  یاری رساند

رد.متأسفانه در شرایط کنونی جامعه، بوی چنین فاصلة نسلی شده را، دوباره تکرار خواهد ک

به انقطاع نَسل خطرناکی گرفتار خواهیم  ،جویی نکنیمشود که اگر برای آن چارهاستشمام می

توانند با یکدیگر همین بَس که نسل قدیم با نسل جدید، به آسودگی نمی ،در نشانة آن هم شد.

 نیز بر شدت این ماجرا افزوده است!و تمدن مدرن تکنولوژی البته که دیالوگ کنند و 

 مِتدیکتحلیل  .22

 روش تحلیلواحد تحلیل مسأله: 

 ، تحلیل مِتدیک آن است.و هر رویداد دیگری ترین تحلیل این رویدادترین و مشکلآخرین، مهم

پیش، به دوگانة  تُستوان یک رویداد و واقعه را از زایة رویکردهای گوناگون بیگونه که میهمان 

ها و علوم متعددی تبدیل کرد و سپس آن مسایل را در ساختار و قالب دانش« مسایل پژوهشی»

توان یک رویداد را از جوانب روشی  متمایزی، مورد تجزیه و مختلفی دنبال کرد، همچنین می

بة ثاها، به متحلیل قرار داد و البته به نتایج و دستاوردهای مختلفی هم دست یافت چرا که روش

کنند که طبیعتاً مسیر حل و عمل می ،طراحی و سنجش مسایل های گوناگونابزارها و چارچوب

های کار روشوکه سازدهند. برای نمونه تردیدی نیست تحلیل یک مسألة پژوهشی را تغییر می
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ا شناختی یهای عرفانی یا کالمی یا تجربی یا سیاسی یا فقهی یا تاریخی یا روانعقالنی با روش

رویداد واحد های معناداری دارند و به همین دلیل حتی وقتی یک روایی و غیره، با یکدیگر تفاوت

با یکدیگر متفاوت خواهد  هاهای آندهیم، خروجیشناختی قرار میروش را در چنین دستگاههای

و  آن است که هنگامی که یک رویداد را تبدیل به مسایل پژوهشی گوناگونی کرده کته مهمبود.ن

م از اولویت و تقدّ ،کند، کدام روش نسبت به دیگریقابلیت تحلیل از زوایای متکثر روشی پیدا می

دیگری  توان برکدام روش را باید یا می ؛برخوردار است؟منتخب  در حل و تحلیل مسألة پژوهشی 

اندازه ن را در یک سطح و های گوناگوتوان تمامی روشفرض که نمیبا این پیش ؛ترجیح داد؟

اسب و و به هر حال ناچار از نوعی حاکم و محکوم، یا اصل و فرع، یا تقدّم و تأخِّر، یا تن دانست

چرا که از جهات فلسفی، وقتی با عوامل و  ؛هستیمعدم تناسب یک روش با مسألة مورد بحث 

شویم، الزمة نگاه سیستمی و مواجه می های متفاوت و متکثری در یک مجموعة واحدمؤلفه

بندی و رُجحان است.پاسخ به این پرسش پیچیده، به فهم و کشف جموعی، نوعی طبقهم

تا  ،گردد و سپس گزینش و اختیار پارادایم منتخبمی های تحلیل بازهای حاکم بر روشپارادایم

های تحلیل یک مسألة پژوهشی اقدام کرد و بندی روشبندی و اولویتبراساس آن بتوان به طبقه

ل از یکدیگر به های منفرد و بریده و منفصام نگاهتواند خود را از دمی ، پژوهشگریببه این ترت

هایی در قلمرو ها و پاسخنجات دهد.جای طرح و بحث چنین پرسش ،متناقض یک موضوع و گاه

  24. ودشله بیرون میاست که از حوزه و حوصلة این مقا« شناسیمطالعات روش»و جذاب وسیع 

 منابع

زاده، ، همه حق دارند، پژوهش و بازنویسی منوچهر کریم1378مالنصرالدین، )ر.ک:  .1

 (.131تهران، طرح نو، ص 

 .(191)همان، ص  .2

 (.61)همان، ص .3

، تهران، انتشارات علمیه اسالمیه، الکافی ، اصول1369)ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب،  .4

 .(208، ص 2جلد 

دررالکلم، ترجمه محمد علی االنصاری، غرر الحکم و ، 1335اآلمدی، عبدالواحد،  )ر.ک: .5

 .(855، ص 2قم، دارالکتب، جلد 

 (.296، ص 3و نیز: فروع کافی، جلد  208، ص 2)ر.ک: کلینی، جلد  .6
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 (.291، ص1جلد  اآلمدی، )ر.ک:  .7

 (.489، صقم ی،غفار اکبریچاپ عل ،تحف العقول ،1363 شعبه،ابن ی،حران)ر.ک:  .8

جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، بیروت، ق، 1404)ر.ک: نجفی، محمدحسن،  .9

 (.16، ص 21داراحیاء التراث العربی، ج 

پایان، جلد دوم )متون منثور فارسی(، تهران، های بی، پیمانه1389)ر.ک: محبّی، مهدی،  .10

 .(185انتشارات هرمس، ص 

شگاه ، تهران، انتشارات پژوه1، دفتر تربیت، جلد 1394اکبر، )ر.ک: حسینی، سیّد علی .11

 .(1-21علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 

، نقد فلسفی؛ لذت زیبایی، یادداشت علمی، 1397)ر.ک: حسینی، سیّد حسین،  .12

 .(4554555خبرگزاری مهر، کد خبر 

، تعریف هنر و زیبایی )دانشنامه فلسفه 1395)در این باره ر.ک: آداجیان، تامس،  .13

 .(77-100نتشارات ققنوس، ص استنفورد(، ترجمه فائزه جعفریان، تهران، ا

، فیه مافیه )مقاالت موالنا(، تصحیح بدیع 1378الدین محمد بن محمد، )مولوی، جالل .14

 .(126الزمان فروزانفر، تهران، نشر نامک، ص 

شناسی انتقادی، تهران، ، کارگاه آموزشی انسان1392)ر.ک: حسینی، سیّد حسین،  .15

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

شناسی دینی با نظری به تفسیرالمیزان، همایش ملی ، مبانی انسان1382، )ر.ک: هم او .16

شناسی تربیتی در ، انسان1383، نیز: هم اومیزان حکمت، تهران، انتشارات سروش و 

منظر شهید مطهری، همایش جهانی حکمت مطهر، تهران، انتشارات تحقیق و توسعه 

 .صدا(

اسی فلسفی، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی شن، انسان1399، )ر.ک: هم او .17

 .های علوم انسانی، وعده چاپ(متون و برنامه

سی اندیشه و نیز: هم ، نقد و پژوهشگری، نشریه علمی تخصصی کر1389، .ک: هم او)ر .18

، مسأله ـ نوشتار؛ پیشنهادی نو در حوزة علوم انسانی، یادداشت علمی، 1398، او

، اصول و فنون 1383و نیز: قراملکی، احد فرامرز،  4659953 خبرگزاری مهر، کد خبر

 .(108پژوهش در گسترة دین پژوهی، قم، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، ص 
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شناسی ، انسان1392های نگاه فلسفی ر.ک: حسینی، سیّد حسین، )درخصوص ویژگی .19

 .فرهنگی(انتقادی، کارگاه آموزشی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

، فلسفة شوخی، ترجمه غالمرضا اصفهانی، تهران، ققنوس، 1394)ر.ک: ماریال، جان،  .20

 .(68ص 

 .)ر.ک: همان( .21

 .(69)همان، ص  .22

، تمدن پژوهی؛ مطالعات مفهومی تمدن اسالمی، 1395)ر.ک: حسینی، سیّد حسین،  .23

 .(47شناسان، ص تهران، انتشارات جامعه

گرایی، تفسیرگرایی، و انتقادی که نقش گانة اثباتسههای غالب )درخصوص پارادایم .24

های های کلِّی نظری یا به بیانی، نظامهای کلِّی و اصلی و الگوها و اِنگارهگیریجهت

 های تحقیق در علوم انسانی،، پارادایم1391ای فکری را دارند، ببینید: بلیکی، نورمن، پایه

، 1389و دانشگاه و نیز: فی، برایان،  ترجمه حسنی و دیگران، قم، پژوهشگاه حوزه

 شناسی علوم انسانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، دانشگاه امام صادق)ع((.پارادایم


