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 مقدمه 

 هایناکامیبا نگاهی گذار به تاریخ جهان اسالم از صدر تا کنون، یکی از علل انحرافات و 
اجتماعی بوده است. بارها پیش آمده است  -سیاسی حوادثجهل و نداشتن بصیرت در  ،مسلمین
دینی، اما بدون تحلیل صحیح از همراهی جبهه حق بازمانده یا حتی در  نوعاً هایانگیزه باکه افراد 

به  نتوانستنداهل حقی که به علت عدم تشخیص،  هایگروه. چه کردندمیبرابر حق صف آرایی 
ع(، واقعه ) علیم موقع وظیفه خود را انجام دهند. سرگذشت، جمل، صفین و نهروان در زمان اما

امت به ائمه  توجهیبیکسانی مانند توابین، مظلومیت، غربت و  تلخ عاشورا و دیر عمل کردن
پس از عاشورا، اختالفات سیاسی و مذهبی بنیان برکن مسلمین، غفلت مسلمانان در قرون  اطهار

شدن  کمرنگ ،های مستکبر و حریص غربیهای دولتاندازیدستو ظهور استعمار و  معاصر
مسلمان، همه و همه ناشی از جهل، تشخیص غلط، اسالمی در قرن اخیر در جوامع  هایارزش

 توانمیاگر چنین نباشد حداقل  و استنادرست مسائل و عدم تحلیل درست بوده  بندیاولویت
 .شودمیمربوط  تحلیل سیاسیبه  ی مسلمینهاپیروزی و هاکامیتلخگفت که یک رکن اساسی 

را کسب کرده  هاییآگاهیلذا باید برای دست یافتن به تشخیص درست و تحلیل سیاسی صحیح، 
ضروری هر فرد  هایآموزشو آن را به صورت مهارت در خود نهادینه کرد. به بیان دیگر، یکی از 

قضایای سیاسی است تا از این رهگذر با درست نحوه مواجهه و فهم و مسلمان یادگیری  مؤمن
 اجتماعی خود را درست بفهمد و به موقع و به اندازه آن را اجرا کند. -اسیتکلیف سی

را کسب کرد. این  هاییمهارتسیاسی حداقل در سه زمینه باید مطالبی را آموخت و  تحلیل برای
 -جالگوها، ابزار و منابع تحلیل،  -بتحلیل،  نیازهایپیشمقدمات یا  -الفاز:  اندعبارتسه 

در خصوص مقدمات تحلیل سیاسی  مختصربه شکل در این مجال  های تحلیل.ها و تکنیکروش
که این مباحث با رویکرد اسالمی و با استناد به آیات و  ایمکردهکنیم. تالش میمطالبی را ذکر 

 توانمندسازیروایات ارائه شوند. امید است که این نوشتار، گام کوچکی در راستای آگاهی بخشی و 
 نقالب اسالمی باشد.دانشجویان عرصه ا
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 چیستی تحلیل سیاسی
مبحث  این خود پرداخته شود، باید درک روشن و ملموسی از« تحلیل سیاسی»قبل از آنکه به مقدمات 

کمک که با  ایممواجهبا یک سری معلومات  ،یک مسئلهیا حل حلیل تدر  ،بیان ترینسادهدر  داشته باشیم.
لذا در بیان اول، تحلیل سیاسی فرایند دست یافتن به نقاط مجهول و  آنان مجهوالتی را باید کشف کنیم.

مبهم یک موضوع یا مسئله سیاست از طریق قرائن و شواهد موجود است، با این تفاوت که اوالً مسائل 
مشکلی است  کار خودنیز  این ابعادکه گاه، حتی لیست کردن  سیاسی همواره ابعاد و زوایای متعددی دارند

با قطعیت  تواننمی گاههیچدر اکثر موارد  تقریباًخرد و کالن،  مسائل در تحلیل مسائل سیاسی اعم از ثانیاًو 
این عدم قطعیت،  عوامل ازیا از یک نتیجه قطعی سخن گفت. یکی  و یا عدم وقوع یک مسئله وقوع از

تصمیمات  توانندمیلحظه بنا بر اصل اختیار، هرکه در هستند  هاگروهبازیگران امر سیاست یعنی افراد و 
 هاتحلیلمطرح شود حال که  سؤالممکن است این  اتخاذ کنند. -که لزوماً عقالنی نیز نیستند-را  مختلفی

 ؟ی نیستارف کردن در این زمینه امر بیهودهآیا هزینه و وقت صقطعیت مطلق ندارند پس  گاههیچ تقریباً
درصدی( بهتر  07، 07با احتمال  مثالً ) ظنیهمیشه یک گمان  حال هربه پاسخ منطقی آن است که  یک

 که گریزی از آن نداریم. است موضوعیاز جهل کامل نسبت به 

رصه سیاست است. به سیاسی به مثابه راهی برای فهم ع تحلیل از معنای تحلیل سیاسی، تریعامسطح 
، تصمیم و نتیجتاً اقدامی انجام قضاوت بدون فهم سیاست، در مورد مسائل آن تواننمی گاههیچبیان دیگر، 

 داد. لذا هر کنش گر سیاسی، الجرم باید قبل از هر کاری فهمی از مسائل گوناگون و درهم تنیده سیاست
تحلیل » جایگاه باشد و آن نیز منوط به تحلیل کردن این مسائل از سوی فرد است. نمودار زیر داشته

 .دهدمینشان را فرآیند منتهی به اقدام سیاسی در « سیسیا
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شکستن یک مسئله یا موضوع به اجزا،  :یک تعریف عملیاتی تر از تحلیل سیاسی عبارت است از

ها دیدن آن باهمو  باهمن اجزا از طریق پیوند داد مسئلهسپس درک اجزا و  از یک هردرک و فهم 

   داشته و چندوجهیتوضیح آن که همواره مسائل سیاسی ابعاد  .مسئله آن فهم بهتر باهدف
بدون توجه به هر کدام از این ابعاد فهم آن مسئله  .مرتبط به هم هستند موضوعات از ایسلسله

طبق تعریف فوق، تحلیل سیاسی  خواهد آمد. دست بهیا ممکن نیست و یا اینکه فهمی ناقص 
 ،به تحلیلی واضح و خالی از ابهام رسیدن که تا است «تکرارحلقه »و به صورت  «دوریی فرآیند»

 .دهدمیادامه خواهد داشت. نمودار زیر، دور تحلیل را نشان 

 

جامع از بحران  یفرض کنید بخواهیم تحلیل برای درک تعریف فوق، به این مثال توجه کنید.
 مثالً .کنیممینیم که بحران سوریه را به چه اجزایی تقسیم یسوریه ارائه دهیم. در گام اول باید بب

و داخلی  ایمنطقه، المللیبینسه سطح یا بخش  در رایک پیشنهاد ساده آن است که این بحران 
 مداخله دارد( تقسیم کنیم. سپس در قبلی که در هر سه بخش) تکفیری هایگروهو یک جز دیگر 

آمریکا،  المللیبیندر سطح  مثالً. گیریممینظر  در ( رایگراندر اینجا بازی) اجزاییهر سطح نیز 



 

 5 | صفحه

 پیش نیازهای تحلیل سیاسی  

و  صهیونیستی، در سطح منطقه ایران، ترکیه، عربستان، رژیم روسیه، چین و کشورهای اروپایی
مذهبی، حکومت  -در سطح داخلی سوریه تنوع قومی  نهایتاً و فارسخلیجکشورهای حاشیه 

وریستی را در نظر تر -ای تکفیری هگروه هااینهمه معارض و در کنار  هایگروهسوریه و 
. در گام بعدی، هر کدام از این بازیگران را به صورت جداگانه در ارتباط با بحران سوریه گیریممی

ازیگران را در کنار هم قرار داده، جایگاه . سپس سعی خواهیم کرد این بدهیممیمورد مطالعه قرار 
و روشن از مسئله سوریه دست یابیم. تا به یک تصویر کالن  یمکنمیو وزن هر کدام را مشخص 

جدیدی مواجه  سؤاالتبا تی وجود داشته باشد و یا این که هنوز ابهاما در این مرحله ممکن است
کرد تا ابهامات مرتفع شود. در این تکرار ممکن است  تکرار بنابراین باید این فرایند را دوباره ؛شویم

 مغفولی راموارد  کهبرخی اجزای انتخابی اولیه اهمیت چندانی ندارند یا این به این نتیجه برسیم 
تا همه ابعاد  کنیممیکنیم. به هر ترتیب این فرایند را آن قدر تکرار  لحاظ ،نشده گرفته نظرکه در 

 .تحلیل نباشد دفراین روشن شود و نیازی به تکرار دوباره سؤالیمسئله برای ما بدون ابهام و 

تفاوت تحلیل سیاسی با موارد  چیستی تحلیل سیاسی باید به آن اشاره کرد مورد پایانی که درنکته 
در ارتباط است؛ بدین معنی که در  هاواقعیتبا مشابه آن است. تحلیل سیاسی بیش از هر چیز 

تصویر روشنی را از یک  ایمیافتهدستکه بدان  هاییواقعیتکنار هم گذاشتن تحلیل سیاسی از 
. پس در تحلیل باید بیش از هر چیز بر مشاهدات عینی و یا اسناد نشانگر دهیممسئله نشان 

 واقعیت تکیه کنیم.

یک واقعه یا پدیده  هایعلتتحلیل سیاسی، تبیین یا تعلیل نیست. در تحلیل نباید به دنبال لذا 
توضیحی  ،سعی دارد که د توجیهاتی. هم چنین نبایباشدمیگشت بلکه هدف توصیف پدیده 

در مسائل واقعی بسیار اتفاق  .ارائه دهند با تحلیل یکی انگاشتمنطقی و مدلل از یک پدیده 
مبنای منطقی ندارد و یا این که قابل توضیح  اصالًکه یک حادثه، موضع و یا عملکرد  افتدمی

 نباشد. یاستدالل

. در تفسیر شودمیمطرح تفسیر سیاسی، بعد از تحلیل  واقع تحلیل سیاسی، تفسیر نیست. در
و معنای حقیقی یک مسئله پرداخته شود و هم زیرین  هایالیهه که ب شودمیسیاسی تالش 

 ،و نقش یک واقعه در روندهای کالن یک جامعه نشان داده شود. حال آن که تحلیل تأثیرچنین 



 

 6 | صفحه

سیاسی تحلیل نیازهای پیش   

، عبور سریع یا پرش از تحلیل معموالً. دارد رسالت توصیف دقیق و کارآمد آن مسئله را بر عهده
نباشد  دقیق مبتنی بر تحلیلتفسیری که  کهدرحالیارضه عمومی است، برای ارائه تفسیر یک ع

 حقیقت تفسیر به رأی است. در ارزشی ندارد و

پرداختن به پیامدها و نتایج یک واقعه یا یک موضوع نیست. یکی دیگر  ،هم چنین تحلیل سیاسی
باهاتی رایج هنگام تحلیل یک مسئله پرداختن به پیامدها به جای تحلیل و توصیف مسئله از اشت

است. به طور مثال، در خصوص مناقشه اکراین وقتی آینده روابط روسیه و آمریکا را مورد بررسی 
 نه تحلیل مسئله اکراین. ایمپرداخته پیامدهابه  قرار دهیم

از موارد فوق کارکرد ویژه خود را دارند و در جای خود باید استفاده شوند ولی نباید  کدام هرالبته 
 را بگیرند. جای تحلیل

 مقدمات و مبادی تحلیل سیاسی
به موضوع اصلی این نوشتار  توانیممیدست یافتیم سیاسی  حال که به درکی روشن از تحلیل

برای یک تحلیل سیاسی  اصوالًهمان طور که گفته شد،  بپردازیم.« مقدمات تحلیل سیاسی» یعنی
 :را کسب کرد هاییتوانمندی ،زمینه سهباید در  ،خوب و متقن

 مقدمات تحلیل -الف

 تحلیل  ابزار منابع و ،الگوها -ب

 تحلیل هایو تکنیک هاروش -ج

مبادی تحلیل را با تحلیل  و نسبت مقدمات توانمی. پردازیممیدر این مجال، تنها به مورد اول 
سیاسی به کوه یخ تشبیه کرد. در واقع مقدمات به مثابه آن بخش زیر آب کوه یخ است که مراتب 

و حجیم تر از قسمت بیرونی آن است. بدون داشتن دانش و مهارت در مقدمات، تحلیل به  تربزرگ
 توضیحاتی و کردهاشارهاز این مقدمات  در اینجا به برخیتبدیل خواهد شد.  محتوابییک شکل 

 ارائه خواهیم کرد. یک هرراجع به 
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 معرفتیو اعتقادی زیربنای - 1            

 سطح اصولی و مبنایی»به تعبیر مقام معظم رهبری معرفتی و مسائل اعتقادی 
 ینشب»دو مقوله  یعرصه سیاست به تبع و دنباله اصوالً. شوندمیمحسوب  «بصیرت

 مسائل درک. شودمی نمایان «جامعه» بهنگاه  طرز و «فلسفی و عمیق به هستی
، جایگاه انسانو معنای آن،  هستی در موردپیشینی موضع  به نیز فلسفی و اجتماعی

جامعه و سیاست و ... وابسته است. هرچند در ، هدف زندگی، اهداف غایی فرجام جهان
مستند باشد، اما نظام  هاواقعیتقسمت قبل اشاره شد تحلیل بیش از هر چیز باید به 

 تأثیرفکری و نگاه انسان به مسائل بنیادین، فضای تحلیل و محاسبه فرد را تحت 
است. به طور و ناخودآگاه  غیرمستقیمبه صورت  تأثیرو در خیلی موارد این  گذاردمی

عرصه جامعه  طبیعتاًمثال، اگر کسی مبنای حیات انسان را از موضع داروینیستی ببیند، 
 برکه هیچ اصل اخالقی  بیندمیمنازعه برای بقا  باهدفو سیاست را میدانی پر تنش و 

اگر کسی عالوه بر بعد جسمانی، جنبه روحانی نیز برای انسان  متقابالً . حاکم نیست آن
 ایجنبهاز خداوند بداند تالش خواهد کرد سیاست را  مخلوققائل بود و آدمی را 

ایجاد خود ترسیم کند که موجب اخالقی ببیند و حداقل خطوط قرمزی را برای رفتار 
 ارچوبی برای تحلیل گردد.چ

، در واقع دهدمیمیت داشته و مبانی فکری را سامان آنچه که در اینجا برای ما اه
ص( است که در ادامه به چند مورد در این ) محمدیاسالم ناب  هایآموزهو ها اندیشه
 خواهد شد: اشارهزمینه 

 توحید ریشه و اساس فکر اسالمی -الف            
 شدهمطرحگوناگون طرح شده است که اگر هر جز از مسائل  ایگونهمسئله توحید در اسالم به 

واقع توحید،  در. به اصل توحید خواهیم رسید نهایتاًدر تعالیم اسالمی را مورد مداقه قرار دهیم 
برای تقرب انسان و  هاآنمه اخالقی اسالم است و ه -دستورات فقهی و اصول فکریروح 
 عَابِدُونَ  لَهُ وَنَحْنُ صِبْغَةً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْ صِبْغَةَ اللَّهِ. اندشدهطراحیانسانی به خداوند  جامعه

انا هلل و انا الیه  ...انسان ماهیتی از اویی و به سوی اویی دارد.  ،توحید اصل بنا بر (830بقره )
خِرُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآاز خداوند و مظهر اوست  ( کل جهان و هستی851راجعون )آل عمران 

   . ﴾3حدید ﴿وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 
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تحت مشیت الیزال  و ، هدفمندبامعنابنابراین یک تحلیل گر موحد، مجموعه عالم را 
ین محدوده نیست. انیز با وجود داشتن اختیار خارج از  هاانسانو زندگی  بیندمیالهی 

أاَلَ بِذِکْرِ اللّهِ به صورت واقعی واجد اطمینان قلبی است  ،مؤمنیک کارشناس سیاسی 

در اضطراب و عدم قطعیت  گرایمادو برخالف یک فرد  ﴾۸0رعد﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
با ظالم، اعمال  یهادولتو  هاگروهو  هاانسانهر چقدر که . بردینمدائمی به سر 

. شوندینماز مشیت و سیطره الهی خارج  ، بازگسترش دهند و وحشیانه خود را قساوت
شکست ظالمان و  هاآنکه یکی از ست الهی الیتغیری ا یهاسنتان دارای این جه
 ﴾08اسراء ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا جبهه حق است. نهایی پیروزی

خواهد بود؛  معنایبتحلیلی دارد، دیگر شکست  یربنایزبرای کنش گری که چنین 
یعنی وقتی که با نگاه توحیدی و رعایت قواعد اسالمی وارد عرصه تحلیل و اقدام 

نیز سیاسی شود، در هر صورت در درگاه الهی مأجور خواهد بود و نتایج کوتاه مدت را 
« امتحان الهی»همه را در ذیل می بنید، بلکه نبه عنوان شکست یا پیروزی مطلق 

لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ  .کندیمارزیابی 
شما رفته اندوهگین نشوید و به ]سبب[ آنچه به تا بر آنچه از دست ﴾۸3حدید ﴿فَخُورٍ 

 (نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد یاست شادمانشما داده 
 

 اعمال در اندیشیعاقبتو  گراییآخرت -ب               
وابسته به اعمال زندگی  و که سرنوشت غایی نوع بشر در آخرت رقم خواهد خورداین

اعمال . کندمیگی انسان را متحول داساس زن ،الدنیا مزرعه االخره() استدنیایی بشر 
بر اساس آن انسان دچار جزا یا پاداش  و قرارگرفتهنسان در آن روز مورد محاسبه ا

ه در این زمینابدی خواهد شد. در رابطه با مبحث تحلیل سیاسی حداقل در دو نکته 
 :استاشاره قابل 

ی مورد توجه ، یکی از پارمترهااهداف اخروی زندگیاول این که با توجه به اصل 
 راستاهم آن اقدام که آیااین خواهد بود هر اقدام یا واقعه سیاسی  درتحلیل گر 

دام نظام سیاسی تر کاین که در یک تحلیل کالن یا ؟خیر یابشر است  باسعادت
 غیردینیو حداقل این که در میدان سیاست عمدتاً مادی و  متضمن سعادت بوده
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تری به هدف ضربه کم هارویهکشورهای جهان در کدام سیستم و ساختار و امروزی 
با واقعیاتی روبرو  گراییآخرت . باید توجه داشت که در زمینهشودمیسعادت بشر وارد 

هستند و لذا از چارچوب تحلیل  هاآنمنکر  دینبیملحد و  هایانسانتنها هستیم که 
تحلیل باید گفت این مبحث از چارچوب ، بلکه ایمنشدهخارج  هاواقعیتیعنی توجه به 

 است. خارجی و سکوالر ماد
در تعالیم اسالمی  در اعمال است. این مفهوم« عقوبت»و « عاقبت»نکته دوم، مسئله 

تعبیر شده است. توضیح آن که عمل انسان مانند یک برش مقطعی « دنباله عمل»به 
انی پس از تحقق سبلکه هر عمل ان شودمیدر زمان نیست که پس از گذشت آن محو 

پیوسته  ایدنبالهمجموعه اعمال انسان به صورت  .ماندمیباقی  آن از بین نرفته و
یم اویند و سرنوشت او را رقم خواهند زد. بر همین اساس است که قرآن کر همراه

بنابراین  ﴾94هود ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ . داندمیرا از آن پرهیزگاران « عاقبت»
گر سیاسی فقط نتیجه محور آن هم در شکل کوتاه مدت آن نیست. بلکه یک تحلیل

که در رویکرد عاقبت  اینکته. گیردمینظر  در شدعاقبت آن را با تعریفی که ذکر 
در یک واقعه یا اقدام سیاسی است. آن نقش گناه و تأثیر  گیردمیتوجه قرار  مورد محور

آنان  رأسدر ) باشدبا گناه و گناهانی  وأمتو اقدامی که  هاصل کلی بر آن است که واقع
 شرک و ظلم( هرگز خروجی تقوامدارانه و منتج به سعادت نخواهد داشت.

 

 عقل متکی بر وحی و پیروی از اولیاء الهی -پ            
بوده و در هر دو بعد نیز « گرایشی»و « بینشی»در یک تعبیر ساده انسان دارای دو بعد 

مانند  هاحوزهبه خیلی از هیچ ورودی  تواندنمی عموماًدچار نقص است. آدمی 
شناختی  طبیعتاًخود داشته باشد و عقل روح و مجردات با اتکا به  عالم ،ماوراءالطبیعه

به شناخت  تواندنمیدر همین عالم مادی نیز  . حتینخواهد داشت در این رابطه هم
به  نیز انسان ابتدا به ساکن، هاخواستجامع و مانعی دست یابد. در حوزه امیال و 

از کند و سرتاسر تاریخ حیات بشری، مشحون می صورت غریزی و خودخواهانه عمل
 و غیر الهی گواهی بر این مدعاست. گر طغیانظلم و طغیان افراد و جوامع 
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این نقص ذاتی معرفتی و اخالقی انسان، با ارسال انبیاء و تعیین اولیاء الهی پر شده و 
 ترینبزرگدر همین راستا، طریق میسر است.  این رشد و سعادت انسان ازتنها راه 

شمرده شده است، چرا که  والیت الهی انبیا و اولیاءامتحان الهی انسان نیز پذیرش 
جودی و معرفتی انسان باید از نفس عصیان گر خود به تمامه تبری جسته و به ضعف و

خدا شود و این همان امتحانی است که مطیع والیت الهی و ولی خود اعتراف نماید و 
 شد. در آن مردودپس از آن همه عبادت کذایی،  لعین شیطان
 اکرمدر تحلیل سیاسی، وحی خداوند یعنی قرآن کریم و نیز کالم پیامبر  حالبه هر 

گر هستند که گشودگی معرفتی و تربیتی عظیمی ع( منبعی هدایت) اطهارص( و ائمه )
-نمایان میکه  یچنین در این رابطه موضوعهم آورند.می راهمف انرا برای تحلیل گر

امری  است که زمان فقیهولیحکومتی  فرمان ( وجع) عصرامام  فرمان شود،
و  شودمیمحسوب  مؤمنان و کنش گران و فوق راهبردی برای تحلیل گر ناپذیرخدشه

 .شودمیو خطوط اصلی تحلیل محسوب  هاچارچوبیکی از 
 

 کرامت انسانی و تعاون اجتماعی -ت                
 دهد، دیدگاه وبنیاد تحلیل را شکل میهمان طور که قبالً اشاره شد از مواردی که 

در  ایگسترده طیفی. انسان و جامعه است در خصوصگر تحلیل گذاریارزش نحوه
پوشی چشم غیرقابلنتایج مهم و  کدام هرپذیرش که  وجود دارد مورد این دو مقوله

 خواهد داشت.
منابع قدرت دیگر ، اگر انسان و نیروی انسانی در منطق سیاسی، همسان با مثال طوربه 

تبدیل به  هاانساننگریسته شود، آنگاه ارزش جان افزاری و سختنظامی ، همچون توان مالی
اما از منظر قرآن کریم احیا یا  ؛خواهد شدکاهش یا افزایش قدرت سطح در و موضوعی آماری 

مَن قَتَلَ نَْفسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ ... جانی و معنوی( معادل احیا و ممات همه مردم است.) فردممات یک 
جَاءتْهُمْ  قَدْأَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَ

هر کس کسى را جز به ...  .رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی األَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد 

 قطعاً مام مردم را زنده داشته است و و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى ت
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پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند ]با این همه[ پس از آن بسیارى از ایشان در زمین 

 .﴾3۸مائده، ﴿کنندروى مىزیاده

دار بوده که جنس آن هم صرفاً از نوع در رویکرد اسالمی، انسان از کرامتی ذاتی برخور
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ  رعایت حقوق مادی نیست.

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى . الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلَْناهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ َخلَقْنَا تَفْضِیلًا
یم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان داشتیم و آنان را در خشکى و دریا ]بر مرکبها[ برنشاند

 .﴾07اسراء،﴿ هاى خود برترى آشکار دادیمرا بر بسیارى از آفریده هاآنروزى دادیم و 
و  اندهشمرده شد محترم اسالمبه طور ذاتی دارای حقوقی هستند که از نظر  هاانسان

 هاآنبه جرمی نشده باشند و لو کافر )غیر حربی( باشند، جان و مال  مادام که مرتکب
و  آزاداندیشی. در مورد کفار در مسائل اعتقادی نیز اسالم به فضای استمورد حمایت 

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ  جنگ تاکید دارد. حالتگفت و گو حتی در 
و اگر یکى از مشرکان  .مَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّ یَعْلَمُونَحَتَّى یَسْمَعَ کَالَ

از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان 

البته حساب کسانی را مغرضانه قصد تخریب یا  .﴾1توبه،﴿ اندنادانچرا که آنان قومى 
گونه تنها راجع نگاه کرامت .ستجدااز جویندگان حقیقت  ،این فضا دارند در گریفتنه

ع( ) علیکه امام  چنان آن، شودمیرا نیز شامل  غیرمسلمانانبه مسلمانان نیست بلکه 
برادر دینی تواند،  ایدسته: انددستهدو  مردمچه : »فرمایندمیخطاب مالک اشتر چنین 

بر آنان  هاییعلتو دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا 
عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود، به خطاشان منگر، 

 (53نامه نهج البالغه، )«و از گناهشان درگذر.
به دیده احترام  هاانسانلمان ابتدا به ساکن به همه و مس مؤمنبنابراین یک تحلیل گر  

 گاههیچ. نگردمی ،دنبرس یاهللخلیفهو به چشم موجودی الهی که قرار است به مقام 
رسیدن منجر به  گناهبییک اقدام سیاسی که از طریق ظلم، قتل یا بردن آبروی افراد 

افراد به مثابه ابزاری صرف پذیرفته نخواهد بود. در تحلیل نباید  شود، به اهداف سیاسی
 غیرقانونیبا اجبار  روندهای سیاسی نیز، نباید در. شوند فرضدر جهت مطامع سیاسی 

حق و صحیح نیز بدون  کامالًو با نادیده گرفتن مردم دست به اقدام زد، حتی اقدام 
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روایات اسالمی تاکید زیادی برای  مالحظه نظر مردم سرانجام روشنی نخواهد داشت.
 ،یا اکثریتبته منظور این نیست که نظر مردم کسب رضایت مردمی در امور دارند ال

نادیده گرفتن یا مشارکت  اوالً، بلکه مطلب اینجاست که کندمیحق و باطل را روشن 
به  وکارآمد نبوده  گاههیچنین روشی چ ثانیاًندادن مردم خالف کرامت انسانی است و 

تحلیل  جایجایدر سخن این است که  حال هر به. استبداد و طاغوت خواهد انجامید
 را لحاظ کرد.و ابعاد متعالی وجودی او  کرامت انسانباید 

اصل تعاون در اسالم است که نگاه به جامعه را  ،کنیممیموضوع دیگر که بدان اشاره 
جدا از این  اصل همیاری اجتماعی در اسالم .دهدمیسامان  مؤمنبرای یک تحلیل گر 

بر پایه هدف غایی  ،شوندمیوارد فرآیند اجتماعی شدن  ،قهرا و از روی نیاز هاانسانکه 
 هاانساننجا که مبدأ و معاد آبیان دیگر از  به. مشترک سرنوشت انسان بنا شده است

جامعه نیز در شمول همین حرکت  ،باشدمی در این جهت هاانسانتوحید است و حرکت 
 .شوندمیبرادران و خواهران دینی محسوب  مؤمنینکلی است. لذاست که در این نگاه 

در حقیقت مؤمنان . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ
انتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد برادرند پس میان برادر باهم

با  راستاهمشاخص این همکاری بر اساس تقوا و امور . ﴾87حجرات،﴿ رحمت قرار گیرید

وَاتَّقُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  :شودیم یمتنظاین هدف کالن 
در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى .اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

 ﴾۸مائده، ﴿ کیفر استدستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت 
و امعه و سیاست اصالت را به تضاد ، در نگاه به جاندیشدمیتحلیل گیری که چنین 

د ، بلکه آن را عرصه همکاری برای رفع نیازها و ایجابیندنمیاختالف صنفی یا طبقاتی 
منکر وجود تضادهای  گریتحلیل. البته چنین بیندمیشرایط برای تأمین سعادت 

 هاگروهو طغیان برخی افراد و  خواهیزیادهمختلف در جامعه نیست، بلکه آن را عارضه 
 ،. پیشنهاد بنیادی تحلیل گر در این شرایطداندمیه و جهل و عدم رشد کافی جامع

در ابعاد مختلف مادی و معنوی خواهد بود. این نگاه  توأمانتاکید بر رشد و عدالت 
از که ، چرا شودمیصبر و استقامت توأمان ، بینیخوشتوحیدی موجب ایجاد حس 

 ماندمیمنظر توحیدی باطل مانند کف روی آب است و آنچه که در نهایت باقی 
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، همچنان که قرآن کریم چنین تمثیل می پیروزی اهل تقوا و شکست اهل ظلم است
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوِْدیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ  زند:

زَبَدٌ مِّثْلُهُ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ  عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاء حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 همو که.فَیَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی األَرْضِ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ

گنجایش خودشان روان شدند و هایى به اندازه از آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانه
سیل کفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتى یا کاالیى در 

زند اما آید خداوند حق و باطل را چنین مثل مىگدازند هم نظیر آن کفى برمىآتش مى
رساند در زمین ]باقى[ رود ولى آنچه به مردم سود مىکف بیرون افتاده از میان مى

  ﴾80رعد،﴿ .زندرا چنین مى هامثلاند خداوند مىم
 

 با در نظر گرفتن امدادهای غیبی و نصرت الهی توأم گراییواقع -ث            
 لذا تحلیل گر، باید به ها سروکار دارد.با واقعیت چیز هرگفته شد که تحلیل بیش از 

نباید هیچ داده و  منابع اعم از دوست و دشمن دست یازد و در مقام گردآوری تمامی
 هایپایهاین حال که حذف  با منبعی را حذف نکند. به بیان دیگر در فرایند تحلیل

ارزشی و  هایقضاوتنیست، اما بهتر است  مطلوبمدارانه ممکن و فکری و ارزش
 واگذار نمود.تحلیل  آخر به مراحل المقدورحتیتجویزی را 

و  دارانهجانب هایقضاوت، هاداوریپیشتا  کندمیگر قوی از یک طرف، تالش تحلیل
 هاواقعیتو از طرف دیگر در برخورد با  خود را به عنوان تحلیل ارائه نکند آرزوهاییا 

وی نبوده، مبانی و  هایآرمانقبلی و با اهداف و  هایبینیپیشکه لزوماً هماهنگ با 
و در محاسبات راهبردی خود دچار تزلزل  دهدنمیرا از دست  فکری خود یزیربنا
 .شودنمی

مطرح یک ضعف شایع در میان برخی مسلمانان از صدر اسالم تا کنون  در اینجا
الهی. قرآن کریم به  هایوعدهکه عبارت است از تزلزل ایمانی و تردید در  شودمی

کرات به این معضل شخصیتی و اجتماعی پرداخته است و به شدت از آن نهی کرده و 
 :کندمیمعرفی « نفاق»زیر عنوان  را به این بیماری مبتالیان
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اللَّهِ وَلَئِن جَاء  وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ
وَلَیَعْلَمَنَّ  ،نَصْرٌ مِّن رَّبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ أَوَلَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَِمینَ

خدا ایمان  گویند بهاند که مىاللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الُْمنَافِقِینَ و از میان مردم کسانى
دهند راه[ خدا آزار کشند آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى]ایم و چون در آورده

خواهند گفت ما با شما بودیم آیا خدا به  حتماًو اگر از جانب پروردگارت پیروزى رسد 
اند خدا کسانى را که ایمان آورده قطعاًو  جهانیان است داناتر نیست یهادلآنچه در 

 (88 و 87عنکبوت،شناسد )منافقان را ]نیز[ مى یقیناًو  شناساند[یا میشناسد ]مى
از دایره  هاشکستو  هاپیروزیاعم از  اتفاقاتاز  کدامهیچتوحیدی،  بینیجهاندر 

بلکه همه مایه عبرت و امتحان است تا معلوم گردد چه  شوندنمیمشیت الهی خارج 
مختلف است و  هایامتحاننیا محل ابتالئات و این د اصوالًواقعی است،  مؤمنکسی 

بدون دردسر را تجربه کنند،  و یک زندگی بدون مانع مؤمنیناز ابتدا قرار نبوده است 
سنگالخ رشد وجودی  هایمیدانو  هاخماز درون همین پیچ و  بایستمی هاآنبلکه 
در مورد مسلمانان و  صرفاًو به قله سعادت برسند. هم چنین این مشکالت  یابند

اگر به شما آسیبى . »نیست بلکه امری عمومی و عادی در جهان انسانی است مؤمنان
رسیده آن قوم را نیز آسیبى نظیر آن رسید و ما این روزها]ى شکست و پیروزى[ را 

گردانیم ]تا آنان پند گیرند[ و خداوند کسانى را که ]واقعا[ ایمان میان مردم به نوبت مى
اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانى بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست آورده
اند خالص گرداند و کافران را ]به تدریج[ نابود و تا خدا کسانى را که ایمان آوردهداردنمى

آنکه خداوند جهادگران و شکیبایان شما شوید بىسازدآیا پنداشتید که داخل بهشت مى

 ﴾89۸تا 897ران،آل عم﴿ ؟را معلوم بدارد
 و نفاق اری تردیددچار بیم گاههیچ، مؤمنو به تبع آن تحلیل گر  واقعی مؤمنیک 
، اما شدیا دچار شکست شده ، چرا که در عرصه ظاهری ممکن است پیروز شودنمی

 حق باشد، نزد درگاه الهی مأجور بوده و از رستگاران ابدی خواهد بود مادام که در مسیر
بین دو حالت شکست و  گاههیچ واقعی مؤمنپیروز است و در واقع  صورت هرو در 

دو  یکى از« )احدی الحسنیین»و به تعبیر قرآن همواره در حالت  گیردنمیپیروزی قرار 
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 ایجامعه طبیعتاًبا این ویژگی  ایجامعه. دارد قرارپیروزی ظاهری یا شهادت(  نیکى
 خواهد بود. نفوذناپذیرمند و عزت

 
 ،آموزندمیدیگری که تعالیم اسالمی به ما  ینکتهدر تحلیل،  نگریواقعدر رابطه با 

مسئله این است که  در دستگاه محاسباتی تحلیل گر است.« نصرت الهی» واردکردن
ای اعتقاد به خداوند و مشیت او بر یاری اهل حق، نباید در سطح مسئله نظری و گزاره

 و سپس به حافظه سپرده شود، تبدیل گردد. ارگرفتهقرکه در یک مرحله مورد پذیرش 
قطعی و البته در  ایآموزهالهی و  الیتغیرباید به عنوان سنت « نصرت الهی»بلکه 

 إِنَّوَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ َمن یَنصُرُهُ ...شود.  لحاظ چارچوب امتحان الهی در تحلیل و محاسبات
خداوند کسانی را که یاری او کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یاری .عَزیزٌ لَقَوِیٌّ اللَّهَ

 ﴾97حج،﴿است  یرناپذشکستکند؛ خداوند قوی و می
، وقوع انقالب اسالمی و سپس رشد و گسترش آن را در یافتهتحققبه عنوان مثالی 

که چگونه یک  کند بینیپیشوقوع آن را  توانستنمینظر بگیرید. هیچ تحلیل رایجی 
 از المللیبینمورد حمایت  همچنین مسلط و کامالًدارای عناصر قدرت ظاهری و رژیم 

تمامی  تقریباًو کمونیسم و  داریسرمایه قطب دوکه  ایشیعه گرایاسالممخالفان 
و سپس انقالب و  دکنسقوط و  خوردهشکست بودند، هاآنمنطقه علیه وقت  هایدولت

 جز یملاع آیا. نماید رفتپیشها سپس در برخی عرصه و تثبیتنظام برخاسته از آن 
 برشمرد؟ توانمیو نصرت الهی را برای این پیروزی و رشد محیرالعقول  یاری

تحلیل گر یا کنش کر  و پذیرش و اعتقاد به نصرت الهی دو شرط و الزام را در پی دارد
 کهباشد تا این نصرت الهی شامل حال او شود. اول این  هاآنعرصه سیاست باید واجد 

الهی حرکت کند و مرتکب گناه یا در چارچوب در اهداف، اصول، روش و ابزارهای خود 
نصرت دین در راستای تحلیل و کنش او،  واقع درو  نشودشرعی  ضددینی و  ضدامر 

ومی، ضرورت تضرع و دعای خالصانه به درگاه الهی و توسل به پیامبر و خدا باشد و د
. تجربه جمهوری ستالسالم( برای تحقق اهداف و کاهش خطاهاعلیهم) اطهارائمه 

در اینجا به همین  ما بوده است.اسالمی به ویژه در دفاع مقدس سندی برای این مهم 



 

 | صفحه

16 

سیاسی تحلیل نیازهای پیش   

دینی  ادبیاتدر  توانمیو توسل را  عاد امر. توضیحات تفصیلی کنیممیاین اشاره اکتفا 
 علما پی گیری کرد. بیانات غنی شیعه و

 تاریخ و تاریخچه شناسی -2           
 تسلط هرچه بیشتر بر آن موجب وکه مقوم تحلیل سیاسی بوده  مواردی یکی دیگر از

شود، آشنایی عمومی تحلیل گر با تاریخ و نیز شناخت تاریخچه غنای تحلیل می
 .کنیممیموضوع و مسئله تحلیل است. در ادامه توضیحاتی در مورد این دو مقوله ذکر 

 شناخت تاریخ -الف                 
. این شوندمیعوض  هاانسانثابت بوده و  هانقشکه در تاریخ  گویدمییک قاعده کلی 

آنچه که به عنوان  حال هرصحت دارد محل بحث است، اما به  این قاعد که تا چه حد
و خصوصیات ذاتی  یدکه جوهر وجو است هاییانسان، سرگذشت شناسیممیتاریخ 

کنونی تفاوتی ندارد، البته برخی عوارض تاریخی و اجتماعی و  هایانسانها با آن
 هاآنکه باید  کندمیایجاد  اییهتفاوت هابا سایر دوره هر دوره هایانسانفکری بین 

که سرگذشت  شودنمی، موجب هاتفاوتاما این  ؛را هنگام مطالعه تاریخ در نظر گرفت
استفاده برای مقطع زمانی ما  غیرقابلمقایسه و  غیرقابلجوامع پیشین،  و هاانسان
 باشد.

لَقَدْ کَانَ فِی  .کندمیتوصیه  تاریخ در مطالعهرا « عبرت محور»قرآن رویکردی 
 استبه راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى .قَصَصِِهمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِی األَلْبَابِ

که است عبرت گیری بر این اصل استوار ﴾888اشاره به داستان حضرت یوسف،آیه ﴿
و عملکردهای صحیح و غلط اقوام گذشته با مالک  تجربیاتشناخت  و تاریخ مطالعه

ع( نیز در واپسین ) علی مما کمک کنند. اما هایو عملکرد هاانتخاببه  تعالیم قرآنی
ع( راجع به تاریخ چنین ) حسنخود به امام  نامهوصیتساعات زندگی خویش، در 

ام، امّا در کردار پسرم درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده: »فرمایندمی
جا که گویا آنها نظر افکندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در آثارشان سیر کردم تا آن

ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا از اوّل تا پایان عمرشان با آنان یکى از آنان شده
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، و هاى روشن و شیرین زندگى آنان را از دوران تیرگى شناختمام، پس قسمتبوده
بارش شناسایى کردم، سپس از هر چیزى مهم و زندگانى سودمند آنان را با دوران زیان

را براى تو برگزیدم... در دیار و آثار اى، زیبا و شیرین آنرا، و از هر حادثهمند آنارزش
ویران رفتگان گردش کن، و بیندیش که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده، و در کجا فرود 

گذرد که تو هم از جمع دوستان جدا شده و به دیار غربت سفر کردند، گویا زمانى نمىآمدند 

 (58نهج البالغه، نامه «).یکى از آنانى، پس جایگاه آینده را آباد کن؛ آخرت را به دنیا مفروش
اشاراتی صورت گرفت، پرسش دیگر  اجماالًبا تاریخ  هحال که در مورد رویکرد مواجه

از تاریخ برای مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.  هایبخشاین است که چه 
 .دهدمیقرار نظر  وردسرنوشت همه پیشینیان م بررسیابتدا باید گفت قرآن کریم 

در زمین بگردید و ببینید فرجام .فَسِیرُواْ فِی األَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ

فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ،﴾31نحل،﴿بوده است  چگونه کنندگان یبتکذ
بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام .عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُّشْرِکِینَ 

 ﴾9۸روم،﴿کسانى که پیشتر بوده ]و[ بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده است 
مورد  ا به سهاینج در زد، هاییبندیاولویتو  هاگزینشدست به  توانمیاما از جهاتی 

 :کنیممیاشاره 
 

 ع() اطهار ائمه وص( ) اعظمریخ صدر اسالم و زندگی سیاسی پیامبر ات                
عالوه بر این که  ع() اطهارع( و ائمه ) اکرمو توجه به قول، فعل و سیره پیامبر  بررسی
که ایشان از ، از آن رو اهمیت دارد شوندمیپیشوایان دینی ما محسوب  ،نراارگواین بز

تواند مورد قوه عصمت برخوردارند و طبق این مبنا، هرگونه گفته یا عمل ایشان می
ص( جایگاهی ویژه برای ) ائمه زندگیدر این میان مطالعه تاریخی  استناد قرار گیرد.

یده از ایشان به صورت کلی و غیر کلمات رس عمدتاً اشت. دگر خواهد یک تحلیل
نظران بوده و در پی آن نکات عام فکری، اخالقی و رفتاری تاریخی مورد توجه صاحب

اگر به  رسدمی. هرچند این رویکرد خالی از فایده نیست اما به نظر شودمیاستخراج 
 ع( نگاه کنیم، وسعت دید بیشتری مهیا شده و در) معصومینشکلی تاریخی به زندگی 

مشابه این  رویکرد این. بیشتری استخراج خواهد شد هایشاخصو  هامالکنتیجه 
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. البته این بیان نباید به معنای فراگیریمها است که آیات قرآن را با شأن نزول آن
 ائمه تعبیر شود. زندگی تعمیم بودن غیرقابل

های از صحت و سقم روایت فارغ. هایی نیز روبرو استاما فرایند استناد، با چالش 
رجال و درایه متکفل  ،در علوم حوزوی که ع() معصومینتاریخی و حدیثی در خصوص 

گیرند و ، باید گفت رفتارها در ظرف تاریخی شکل میدنباشمیحل و رفع این معضل 
شیعه علمای  پذیر نیست.تعمیم رفتار به زمینه تاریخی و زمانی دیگر بدون دلیل امکان

راجع  هاگفتنی. پردازندمیقرآن و سنت  اجتهادی ن مشکل به مطالعهایبرای مواجه با 
ای امام علی )ع(  گانهدوازدهبه اجتهاد بسیار زیاد است، در این زمینه تنها به چارچوب 

ص( در نظر گرفتن دوازده ) پیامبرع( در نحوه مواجه با احادیث ) امام. کنیممیاکتفا 
 ،محکم و متشابه ،خاص وعام ، ناسخ و منسوخ ،دروغ وراست  ،طلبا وحق شاخص 

بیشتر رجوع کنید به  مطالعهبرای ) دانندمیرا الزم  ضبط شدن دقیق و یا گمانی حدیث
قواعد دینی،  عالوه بر مسائل مربوط به استخراج احکام و (۸87 خطبه ،البالغهنهج

نیز باید با لحاظ مقتضیات زمان و مکان انجام شود تا دچار  بر مسائل روز هاآنتطبیق 
 نشویم. ،ضد دین است واقع درجمود و تحجرگرایی شبه دینی که 

ع( وجود دارد که منبعی ) معصومینسال زندگی  ۸57 از، در برابر ما بیش صورت هردر 
به وقوع پیوسته را نشان  گوناگون هایوضعیتو عظیم از سخنان و رفتار در شرایط 

به این منبع مراجعه کند نکات  اصولی وگر به صورت روشمند دهد. چنانچه تحلیلمی
عاری از » مهمکاربردی فراوانی برای تحلیل صحیح خواهد یافت که واجد خصیصه 

 نیز هستند.« خطا بودن

 تاریخ معاصر ایران                 

که حکومت و  شودمیایران معاصر از زمانی شروع  ،به اذعان بسیاری از کارشناسان
 . اوج این مواجه برای ایرانیانی با کشورهای غربی جدید پیدا کردمواجه جد ایران ملت

پی ایران و روس بود که منجر به جدایی بخش بزرگی از کشور گردید. در  هایجنگ
برخی از نیز های تحقیرآمیز بخشی از کارگزاران حکومت قجری و این سلسله شکست
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به پیشرفت سیاسی و نظامی دول  ها،در پی یافتن علل شکست و روشنفکران علما
، از این عارضه رفتیبرونبه دنبال راه  سپس .گشتندمعترف کشور  ماندگیعقبغربی و 

مختلفی در مواجهه با این عارضه  هایطیفدر اینجا  مباحث متعددی را طرح نمودند.
، حکومت پهلوی و خواهیمشروطهبعدی مانند جنبش  حوادثکه در  یابندمیشکل 

راجع به اسالم، شکل  هاجریاناین  .کنندمیپیدا  باهمجدی  هایتقابلانقالب اسالمی 
های حل مسائل اجتماعی و سیاسی بر نظرات متفاوت و حکومت، نقش مردم و مدل

ان چهره زشت استعمار، متعارضی تکیه داشتند. همچنین در این دوره، مردم ایر
 و حتی اشغال کشور از سوی دول غربی را تجربه نمودند. گریمداخله

وگوها، منازعات ایران، در ادامه همان گفت سیاست حال بسیاری از مسائل امروز هربه 
ضمن شناخت دقیق  باید است و تحلیل گر سیاسی فهمقابلخارجی  هایدخالتو 

زمینه مشخص کند. طبیعی است که  این درخود را  فکری و تاریخی این دوره، موضع
 دوره دارد. آنارتباط زیادی با فهم و تحلیل مسائل  روز، چگونگی فهم و تحلیل مسائل

 تاریخ غرب جدید                 
امت اسالمی دچار اختالفات داخلی مذهبی و  کهدرحالیمیالدی  80و  81 هایقرندر 

مسیحیت( و سیاست ) دینسیاسی بود، کشورهای غربی به آرامی به تفسیر جدید از 
 از زندگی، علم و طبیعت ارائه دادند.را رسیده و باز تعریف جدیدی 

رنسانس و پروتستانتیزم تجلی  قالب در نتیجه این حرکت که در مبادی اولیه خود در
انقالب صنعتی منجر شد، دول غربی به قدرت برتر به  84و  80یافت و سپس در قرن 

ماهیتی  باقدرت،  هایمؤلفهاین رشد  اما ؛در زمینه سیاسی، نظامی و علمی تبدیل شدند
ه ب هاانسانو در برخورد با  عجین شد از قدرت و چپاول گر طلبانهتوسعه، غیراخالقی

 .دادمیاز خود نشان خصوص ملل غیر غربی برخوردی ظالمانه و وحشیانه 
مطالعه و مورد ارزیابی قرار  گر سیاسی الجرم باید این بخش از تاریخ معاصر راتحلیل

تمدن غرب را استخراج و مورد تاکید قرار  سیاسی ونکات رشد توسعه علمی  و دهد
 محورانه آن بر حذر باشد.اخالقی انسانموارد ضد دینی و غیراز دهد، ضمن اینکه 
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 تاریخچه شناسی مسئله تحلیل -ب               
بررسی سابقه مسئله مورد در گذشته است بدین معنی که آن  ،از لوازم تحلیل متقن

مرتبط  هایجریانو  هاگروه، در گذشته گیردمینی نشأت یمسئله از چه معضالت پیش
، در چه زمینه فرهنگی یا سیاسی مسئله اندداشتهآن  چه مواضع یا عملکردی راجع به

شکل گرفته است، آیا مسئله مورد بررسی خود اصیل است یا به مسئله دیگری وابسته 
از این دست تحلیل را در بستر واقعی تاریخی  سؤاالتیت. نیس بیش ایعارضهبوده و 
 .کندمیجلوگیری  مسائلاز وزن دهی غیر واقعی به  دهدمیآن قرار 

همچنین در این زمینه مفیدتر آن است که قبل از پرداختن به تحلیل، کلیه تحقیقات و 
 هاآناز  بندیجمعراجع به مسئله مورد بررسی مطالعه شده و  تولیدشدهعلمی  ادبیات

ارائه گردد. در خالل این بررسی بهتر آن است که تحلیل گر موضع خود را نسبت به 
بگوید که کدام تحلیل  دلیل ذکرکند و به طور مثال با  پیشین مشخص هایتحلیل

است بررسی ادبیات یا  ذکرشایان .قبلی از قدرت بازنمایی بیشتری برخوردار است
که ضرورت دارد تحلیل  شودتر دیده میکمموجود کشور  هایتحلیلپیشینه تحلیل، در 

  گران پیش از پیش بدان توجه کنند.

 «تحلیلِ کالن»یا « تحلیلکالن »-3           

روشن ساختن زیربنای معرفتی و اخالقی، هرچند گامی ضروری در تحلیل محسوب 
که برای شروع . توضیح آنکندنمی، اما برای شروع فرایند تحلیل، کفایت شودمی

کلی برخوردار  گیریسمتتحلیل در خصوص یک موضوع یا مسئله، باید از یک دید و 
به انسان و جهان برای ما ایجاد  شناسانهمعرفت موضعی ،ی فکرییربنازدر واقع  بود.
از اهداف  ایمجموعهمند است که و مکان مندزمانمقوله سیاست، امری  اما ،کندمی

 .کندمیرا دنبال  عملیاتی ومعین و در سطح خرد اهداف تاکتیکی  ی،راهبرد
 که تا ایدشدهبرای روشن شدن مسئله، فرض کنید شما وارد یک منطقه یا یک شهر 

داشتن  رغمعلین ندارید، در اینجا هرچند شما اصالً آن را ندیده و تصوری از آحال  به
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پیدا کردن یک نقطه یا  توانایی ،جغرافیا یا وضعیت شهرها دانش اطالعاتی راجع به
این « تحیل کالن»یا « الن تحلیلک»را نخواهید داشت.  در این شهر خاص نشانی

ی خأل را پرمی کند. به واقع تحلیل کالن نقطه شروع سیاست است و به مثابه نقشه
 و تهدیدها را در هاآسیبست که وضعیت فعلی و نقاط هدف و مطلوب، یی اراهنما

این تحلیل کالن هم بعد شناختی دارد و هم بعد  .کندمیکلی مشخص  سطحی
 تجویزی و هنجاری.

قبل از ورود به مورد خودمان دولت آمریکا را مورد توجه قرار  این معنا، برای روشن تر
آمریکایی  هایآرمانو  هاارزشیک تحلیل گر متعهد به « کالنتحلیل»نیم یدهیم و بب

 :شودمیچگونه ترسیم 
 سیاست میدانی است که زمینه توسعه و گسترش امیال آدمیاز نظر چنین فردی، »     

. تنها قید تزاحم امیال و کندمیفراهم  هاآنو قضاوت راجع به  گذاریارزشبدون  را
رفتارهای  ورد حتیآ. از این رهبود خواهدن آدیگران عامل کنترل  حقوقتجاوز به 

. در شوندمیبازی پذیرفته و قانونی جلوه داده جنسغیراخالقی و شنیعی مانند هم
از  ،کثرایشتر دفاع شده و با منطق سودآوری حدآزادی هرچه ب از نیزعرصه اقتصادی 

به منظور  البته. شودمیبزرگ حمایت  هایکارتلو  هاقطبو ظهور  آزاد اقتصاد
 هایحمایتجلوگیری از فروپاشی اجتماعی و جلوگیری از اعتراضات، قوانین مالیاتی و 

 سازمقوله نظامیک منظر یک آمریکایی لیبرال از ، اما عدالت دردگمی اعمالاجتماعی 
 و جایگاه بنیادینی ندارد.محسوب نشده 

یز به خود نیز گرفته است. ای نجویانهسلطهو  طلبانهتوسعهاین منطق اقتصادی رویکرد  
آمریکا بدون مشارکت و تسلط بر اقتصاد جهانی،  داریسرمایهاز آن جهت که اقتصاد 

 نقاط ظامی، سیاسی و اقتصادیقادر به ادامه حیات خود نیست، به راحتی در مسائل، ن
دهد. دولت آمریکا و دخالت کرده و این دخالت را مشروع جلوه میمختلف جهان، 

در ذیل منافع حیاتی و یا امنیت را آن بسیاری مسائل نقاط مختلف دنیا  اندرکاراندست
و بلکه وظیفه و رسالت  مشروع را خود هایدخالتملی آمریکا تعریف کرده و از این رو 

« رهبری». تحلیل گر دولت آمریکا، جایگاه این دولت را کنندمیمهم خود معرفی 
جهانی معرفی می کند که باید همواره حفظ شود و تالش می کند آن را امری اخالقی 
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در همین راستا، کسانی که پذیرای این رویکرد توسعه طلبانه نباشند،  نیز نشان دهد.
 «گز معرفی می شوند.جهانی و عاملی طغیان دشمن و خطری

نقطه آن گر آمریکایی، از فوق بخشی از تصویر کالنی است که یک تحلیل هایمؤلفه
 ورزد.و به تجزیه و تحلیل و سپس اتخاذ تصمیم مبادرت می نگردمی اسیاست ر

نظام « تحلیل کالن» هایمؤلفهو به برخی از  گردیمبازمیحال به موضع خود 
رسد کلیدواژه اصلی که بتوان با آن به نظر می کنیم.جمهوری اسالمی ایران اشاره می

 باشد. « انقالب اسالمی»ایرانی  -نقطه شروع و حرکت تحلیل گر اسالمی
فراموشی  به تقریباًانقالب اسالمی ایران، در عصری که دین و معنویت در جهان 

در عرصه سیاسی و اجتماعی نداشت، بر هویت اسالمی  یسپرده شده بود و جایگاه
و کمونیسم در پیش  داریسرمایهنگر تاکید کرد و راه سومی غیر از دو بلوک  جانبههمه

را در منطقه و  قدرتمندی پای بشریت گذاشت. انقالب اسالمی، هم هویت بخشی
زورگو و مستکبر  هایقدرتاز  طلبی استغناو  طلبیاستقاللهم مشی  ،جهان ایجاد کرد

بر پایه تعالیم  روزبهو  سابقهبیبه یک نظام سازی  اقدامرا رایج کرد و هم اینکه 
 اسالمی نمود.

و کیفی مردم در  جانبههمهو بر نقش  کندمیانقالب اسالم نظام استبدادی را نفی 
مدل و  کندمیساختارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب شریعت اسالمی تأکید 

 .داردمیبه ساختار و محتوای حکومت عرضه  دهیشکلبرای را االری اسالمی سمردم
از  کدام هرکه از  بوده  عدالت، معنویت و عقالنیت سه شاخصه اصلی انقالب اسالمی

 از سوی رهبران انقالب ارائه شده است.این موارد تعبیر به خصوصی 
 یکی. آیدمیاصل اساسی به شمار  پذیریسلطهدر عرصه سیاست خارجی نفی سلطه و 

( غیرمسلمانانقالب، دفاع از مظلومین و مستضعفین جهان )مسلمان و  هایرسالتاز 
 .باشدمینظام  شدن الگوبه انحای مختلف و با تاکید بر اصل الهام بخشی و 

در گذشته  شدهتمام ایواقعهجریان و حرکتی مستمر و نه  باید انقالب اسالمی را
از فرایند انقالب در اختیار داشت  الگوهایی. از همین رو، باید الگو یا شودمیمحسوب 

 . در اینجا به دو الگوقراردادتا با کمک آن بتوان سیر تطور انقالب را مورد ارزیابی 
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الگوهای جدیدی ارائه کرد تا  توانمیالبته  ،در این زمینه اشاره خواهیم کرد شدهمطرح
 ای موجود را پوشش داد.ابعاد مغفول مانده الگوه
است که روند تکاملی انقالب اسالمی را  رهبریمقام معظم  نظر مورد اول، الگوی مورد

دهد. این الگو ماهیت انقالب را ماهیتی نهضتی و فرایندی مستمر تلقی می مدنظر قرار
به دنبال  ایزنجیرهو اهداف میانی است که مانند  هاایستگاه. این روند شامل کندمی

نسبت به مرحله قبل پی  تریگستردهآیند و در هر مرحله، هدف عمیق تر و هم می
انقالب اسالمی، ایجاد نظام  پیروزی: از اندعبارت گانهپنج. این مراحل شودمیگیری 

 دولت اسالمی، تحقق جامعه اسالمی و نیل به تمدن یا امت اسالمی.اسالمی، تحقق 
و اال در  کندمیمشخص  انقالب را هایاولویتمنطقی است که این زنجیره، تفکیکی 

عمل این مراحل تداخل دارند. مثالً گاه ممکن است ضررت ایجاب کند که در ساختار 
کشور یا قانون اساسی تغییراتی ایجاد شود حال این که این موارد مربوط به مرحله دوم 

ما  کندمیسته کرده و مشخص مرحله را برج هر این الگو اهداف ،ترتیب هراست. به 
هستیم و اولویت اصلی کدام است. هم چنین بر اساس این الگو  ایمرحلهاکنون در چه 

 انقالب به دست دهیم. کلی از روند یارزیابی دقیق توانیممی

است. در این استعاره، کل سیاست به مثابه  8«استعاره صراط» کارگیریبهالگوی دیگر 
زندگی انسان  کندمی. همان طور که قرآن کریم تاکید شودمی گرفت نظر در «راه»

 گیرد، سیاست هم از این قاعده مجزا نیست. قرار« صراط مستقیم»باید در 
 .کندمیکالن انقالب ایجاد  تحلیل برای امکانات متعددی را« راه»تعبیر سیاست به 

، راهنما ،هاگاه، استراحتگاه و توقف قافله ،همچنان که در راه مواردی مانند مبدأ، مقصد
آن ها  توانمی یت می یابد،مموضوعو ...  هاپرتگاه، راهزنان، موانع، ساالرقافلهرهبر یا 

تسری داده و به تصویر کالن و منسجم از نیز به صورت استعاری به سیاست  را
از این  سؤاالتینیل به تحلیل کالن به  برای طبق این استعاره فت.سیاست دست یا

چه میزان انقالب در مسیر خود قرار دارد یا به بیراهه رفته است؟ چه  تا: دست پاسخ داد

                                                           
، «اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( : سیاست به مثابه صراط»بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب   هبرای مطالع1 

 .دکتر ابراهیم برزگر، انتشارات سمت
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اند؟ در ؟ سد کنندگان و دشمن راه انقالب چه کسانیاندداشتهعواملی در این مهم نقش 
؟ توشه و اندکدامب از راه انقالب هستیم؟ خطرات جاری و آتی مسیر انقال ایمرحلهچه 

و اکنون در وضعیتی از این لحاظ  شدهتأمینسیر انقالب چگونه بنیه کافی برای طی م
 ...؟ و اندکداممیانی و غایی ما  مقاصد ؟قرار داریم

و انقالبی، مبادی و اهداف انقالب اسالمی ایران را به عنوان نقطه  مؤمنتحلیل گر 
، ارزیابی بینیپیششروع و دیدگاه کالن به سیاست در نظر گرفته، سپس به تحلیل، 

و آنگاه به  پردازدمی المللیبینمختلف داخلی، خارجی و  هایعرصهوضع موجود در 
 .ورزدمیارائه راهکار و پیشنهاد مقتضی و مطلوب مبادرت 

 خبر مقدم بر تحلیل-4     

« خبر»نشان داده شد قبل از تحلیل، مقوله « فرایند اقدام سیاسی»همان طور که در نمودار 
خبر، گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که : »اندگفتهدر تعریف خبر  قرار داشت.
عوامل  تأثیر. چگونگی ارائه این گزارش، تحت باشد «ارزش خبری» چند یادارای یک 

رویداد باید   ،اوالًاین تعریف  طبق« شکل می گیرد.« برون سازمانی» و« درون سازمانی»
رویداد  اما خودرویداد است،  کیاز ، خبر، گزارشی اًی. ثانحاوی یک یا چند ارزش خبری باشد

ارائه خبر یک رویداد اثر  و نحوهانتخاب  یبر چگونگ توانندیمنیست. ثالثاً، عوامل مختلف 
آنچه به عنوان خبر ،مطلق برخوردار نیست «عینیت»از  گاهچیهبگذارند. رابعاً، خبر یک رویداد 

 ،در واقع پل ارتباطی میان تحلیل گر و واقعیاتاست.  هاتیواقعتنها شمایی از  شودیمارائه 
دیدن  ،چرا که گفتیم تحلیل ردیگینمپس بدیهی است بدون خبر، تحلیلی شکل خبر است. 

قبل  هاآنبرای تحلیل گر و ارزیابی  خبر، وجود شرط الزم تحلیلپس است.  باهم هاتیواقع
 از تحلیل مسئله است.

 ییهایشاخصو  هاچارچوبمناسب از اخبار باید به  یبرداربهرهبنابراین برای دسترسی و 
البته قبل از ارزیابی، تحلیل گر باید یک  .قراردادتکیه داشت و اخبار واصله را مورد ارزیابی 

 هاآناخبار و اطالعات از منابع گوناگون و سپس بررسی  یآورجمعبرنامه منسجم برای 
 ،مورد نظرو حوزه اطالعات  تیماه دیبااین برنامه در . بنددطراحی کرده و آن را به کار 
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و ... به  یبندطبقه نحوه و طریقه گردآوری، ، روشو میزان اخبار مورد نیاز، منابع اخبار حجم
 دچار آشفتگی ندارد. گرخوبی مشخص شود تا ذهن تحلیل

 ارزیابی اخبار         
از  بهره گیری. یک پیشنهاد راهکارهای متفاوتی ارائه شده است ،برای مواجه درست با اخبار 

لف یک هشت پرسش راجع به ابعاد مخت شامل الگو. این باشدمی زیر است. الگوی ارتباطی
 از: اندعبارتکه  بودهخبر 

 چه سازمانی(یا )و یا مربوط به کیست؟ صادرشدهخبر از ناحیه چه کسی 

 (گویدمی)چه خبر بیانگر چه چیزی است؟

 (تفسیرچیست؟)معنای زیرین و  و مقصود خبر معنا

 طریقی منتشر شده است؟ چهاز خبر از چه مجرا یا 

 مخاطب اولیه خبر کیست؟

 ؟گذاردمیخبر چه اثری بر مخاطبان خود و جامعه 

 رخ داده است؟ ایزمینهواقعه و خبر تولیدی ناشی از آن در چه 

 واقعه و خبر تولیدی ناشی از آن در چه زمانی رخ داده است؟

آن را  گیریجهتگذاشتن هر خبر در دستگاه ارزیابی فوق، ارزش و اهمیت و  با تحلیل گر
های همچنین پرسش .کندمیمعین کرده و سپس از آن به عنوان ماده خام تحلیل استفاده 

ست و یا غلط بودن( و نیز موثق بودن خبر توان برای تعیین درجه صحت خبر )درزیر را می
 از اخبار برسیم. این سؤاالت از این قرارند: برد تا به ارزیابی بهتری به کار
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آیا قبالً از این منبع برای کسب خبر استفاده شده است؟)اگر  حد موثق است؟ چهمنبع خبر تا 
پاسخ مثبت است ارزیابی قبلی را در خبر جدید لحاظ کنیم(؛ خبر تا چه حد درست 

  حد جدید است؟خبر تا چه صحت خبر با قرائن موجود( امکان داشتناست؟)بررسی 

ها باید توجه داشت که اوالً، تحلیل در خصوص مراجعه به منبع اخبار عمومی یعنی رسانه
ها معموالً تحت ها را به جای اخبار اشتباه نگیریم و ثانیاً خبر و بازنمایی رسانهرسانه
شود و در این میان ممکن است حتی یک بخش ها ارائه میهای آنها و سیاستگیریجهت

جهت برجسته شوند. تحلیل گر در یک واقعه بازگو نشود یا برخی زوایای مختلف واقعه بی از
بندی و پاالیش های کاریکاتوری در نظر گرفته و اخبار را دستهمطالعه اخبار باید این بازنمایی

 کند.

 فریب خبری و اطالعاتی        
 عصر حدی در زندگی بشر خود را نشان داده است که به ل حاضرادر ح اطالعاتخبر و 

 هایشبکه. در این میان اینترنت و به خصوص اندکنونی را عصر انفجار اطالعات نامیده
افراد با انبوهی از اخبار و اطالعات مواجه  روزههمهویژه دارند.  یاجتماعی مجازی جایگاه

این فزونی  که هاییمزیتالوه بر . عافتدنمیکه حتی بررسی تیتروار آن مقدر  شوندمی
استغنا و سیری کاذب »هست. اولین عارضه،  عوارضی نیز به آن مترتباطالعات دارد، 

، به شودمیاست. هنگامی که فرد با انبوه خبرها و اطالعات درست و غلط مواجه  «اطالعاتی
می اتفاقات پیرامون بر تما کندمیو بدون مطالعه عمیق اخبار، فرد احساس  فراوانیدلیل این 

 خبرهای عموم. توهمی بیش نیستاشراف خود و جهان مشرف است، حال آن که این 
فرد هستند و در نتیجه،  دارجهتاین که یا یا ارزش چندانی ندارند و  در این فضا منتشرشده

پیرامون خود را خواهد یافت. لذا تحلیل گر  هایواقعیتدرصد کمی از از رهگذر این اخبار 
یفتد چرا که در آن صورت تحلیل و فریبنده ب کیفیتبینباید به دام این کثرت  گاههیچماهر 

 او چیزی بیش از یک تصویر ذهنی و وهمی نخواهد بود.

ایجاد  باهدف« عملیات فریب»نکته دیگری که درباره اخبار و اطالعات باید متذکر شد 
و انبوه بودن  بودن فراگیر خطای محاسباتی در طرف مقابل است. این موضوع با توجه به
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و داخلی خبرهایی  المللیبینبسیار شایع شده است. در صحنه  ما در زمانو اطالعات اخبار 
 که هیچ سنخیتی با واقعیت ندارند و تنها برای ایجاد اختالل و انحراف در شودمیگزارش 
. در واقع باید گفت که شودمیکشور، گروه یا افراد هدف انجام  گیریتصمیمفهم و  دستگاه

و  المللیبین هایتقابلدر  رسانیاطالعاخالقی عرصه  شدهگرفته فرضپیشآن صحنه 
اجتماعی خیالی بیش نیست. برای یک تحلیل گر تیزبین عرصه اخبار به مثابه میدانی پر از 

 هاییمینو  هاتلهکه باید با احتیاط در آن گام برداشت و احیاناً  است انفجاری هایتلهمین و 
 ایجاد نمود. هاواقعیترا خنثی کرده و معابری برای دست یافتن به 

 اخالق و تحلیل-5      
آخرین مطلبی که در این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد مباحث اخالقی مرتبط در حوزه 

 و گرو نفسانی تحلیل شناختیروانتحلیل است. نکته اول در این زمینه، توجه به خصوصیات 
گر موجوداتی صرفاً عقالنی و محاسبهها ترتیب انسان به هر آن در فرایند تحلیل است. تأثیر

هاست که بر فهم و عمل آنان اثرگذار است. نیستند، بلکه احساسات و آرزوهایی نیز درون آن
کنیم، نباید عامل ای و با سابقه صحبت میحتی زمانی که راجع به یک تحلیل گر حرفه

گری یک را از نظر دور نگه داشت. قبالً اشاره شد هر تحلیل های احساسیکنشانگیزه و 
این باورها و  ها و باورهایی دارد و اجتنابی از آن نیست، مقصود ما از انگیزه،مجموعه ارزش

می  شاختی افراد های روانها نیستند بلکه منظور توجه به حاالت روحی و خصیصهارزش
 می زند. ها سرکه شرایط مختلف از آن باشد

 مثالً. گر دارداز سوی تحلیل مسائل شگرف اما پنهانی در نحوه برخورد با تأثیراین حاالت، 
کافی برخوردار نیست. چنین  نفساعتمادبهاز  یا فرض کنید فردی از لحاظ روحی ترسو بوده

. نکته بسیار مهم آنجاست شودمیمنفعل و مضطرب ظاهر  معموالًفردی در برخورد با مسائل 
که حتی  گذارندمی تأثیردستگاه فهم به شکلی  در اخالقی هایضعفگه  آیدمیگاه پیش 

. عکس این کندمیخود شخص ملتفت این مسئله نیست، بلکه تمام قد از استدالل خود دفاع 
در و رفتاری متهورانه دارد و  مالحظهبیکه فردی شخصیتی  دهدمیحالت نیز در عمل رخ 

او واجد حزم اندیشی و وضعیت سنجی مناسب نیستند. به این فهرست  هایتحلیلنتیجه 
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پذیری لیتئو، تنبلی، پرخاشگری، مسطلبیعافیتو  طلبیراحتمانند  هاییخصیصه توانمی
رأیی یا مشورت پذیری و ... افزود و سپس یا عدم آن، خود دوستیانسانیا عدم آن، حس 

بنابراین خصوصیات اخالقی تحلیل گران و  ؛آورد را بر روند تحلیل به دست کدام هر تأثیر
و تاریخ برای ما مالحظه رفتار  هایعبرتتصمیم گیران امر حیاتی در تحلیل است. یکی از 

یک ضعف شخصی  چگونهکه  باشدمی نفوذذیرهبران یا افراد خصوصیات شخصیتی 
مطالب، در روانشناسی  قسمخود قرار داده است. این  تأثیرسرنوشت یک قوم یا ملتی تحت 

بیشتر به منابع آن مراجعه  مطالعه برای توانندمیسیاسی بررسی می شود و عالقه مندان 
 نماید.

اخالقی خود  رذایلاز  بیشترمحکم و متعادل داشته باشد و هرچه  شخصیتی بنابراین، تحلیل گر باید
نفس عنوان گردیده است. تزکیه نفس در اسالم را برهاند. راهکار این مهم در منابع دینی ما تزکیه 

مقوله برای کمال و رسیدن به مقام قرب الهی است. انسانی که  تریناصلیجایگاه ابزاری ندارد بلکه 
به طور طبیعی هنگام تحلیل  داردمیدر پرتو کشش فطرت درون و تعالیم اسالم، در این راه گام بر 

. علمای اسالمی در زمینه اخالق و تزکیه با تکیه بر شودنمیپیش گفته  هایضعفمسائل نیز گرفتار 
راهگشا خواهد بود.  هاآنکه مراجعه به  اندکردهرا عنوان  یقرآن و احادیث ائمه، مباحث جامع و نغز

 ستاد مهذب اخالق دو نکته ضروری است.راسخ انسان و وجود یک ا ارادهدر این زمینه عزم و 

افراد  معموالًموضوع اخالقی دیگر، مداخله منافع و اغراض شخصی یا گروهی در فرآیند تحلیل است. 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند. در مقام فهم، باید  هاییگرایشکم و بیش منافع و یا حداقل 

. چنانچه این مهم شودمی هاواقعیتانع دیدن را مداخله ندهیم چرا که م هاگرایشتالش کرد این 
واقع  گر نمایاندیگر چیزی بیش از یک بیانیه سیاسی یک حزب یا گروه نبوده و رعایت نشود تحلیل 
را نفی کنیم، چرا که  کالً از یک ایده یا یک گروه یا حزب  داریجانبخواهیم نخواهد بود. ما نمی

عرضه نمود و  هاواقعیتعه است، اما نباید عالیق را به جای میدان سیاست میدان جاذبه و داف اصوالً
بر این نمد. این رویکرد عالوه گروهی تبدیل  منافع را ابزاری برای دست یافتن به گریتحلیلمقام 

 در محاسبات راهبردی یک کشور خلل وارد کند. چرا تواندمی بلندمدتدر که حقیقت محور نیست، 
ه ممکن است پس از مدتی تکرار یک امر غیر واقعی و یا بیش از حد بزرگنمایی شد که در نتیجه

بیهوده،  هایهزینه وکالن در کشور شود  گیریتصمیم مبنای قرارگرفته وش عمومی مورد پذیر
 بر کشور وارد کند. بازگشتغیرقابلسنگین و 
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