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 مقدمه

های انلالال  اسالالمی را باله بحال      ای مسایل مربوط به تحلیل ریشهتنها پاره رسالهاین 

ا ت اکتفاء نموده تا از ایالن                          یابی تفصیلی به بیان کلی رده و در اکثر موارد به جای ریشهگذا

آنکاله توجاله نویسالنده    فراهم آید. عالالوه بالر    نیز سایر عناوینبر  امکان مرور   ،رهگذر

و کتبی بالوده کاله در    مأخذمعرفی  های منبع دهی و فراهم سازی زمینه ۀمعطوف به جنب

 قرار گیرد.عزیز تواند مورد مطالعه و توجه دانشجویان مورد بح  میارتباط با عناوین 

تحلیالل   هالای درس سرفصالل  ۀمدالع لزوم مرور بر و رض فوقالبه غ            تا  با توجه الطبیع

هالای فراوانالی خواهالد    های جزوه نگالاری، کاسالتی  جنبه های انلال  اسالمی و نیزریشه

بالا تفصالیل و تبیالین     نظالران،  پس از نلد و بررسی صاحب داشت که انشاءاهلل نلصان آن

 لیف دارم جبران خواهد شد.أدر کتا  دیگری که در دست ت بهتر

گالویی باله   تهیاله شالده و انگیالزۀ اصاللی نویسالنده پاسالخ       1376این نوشتار به سالال   

داشتن متنی کوتاه و موجز در درس مالذکور  ت مکرر دانشجویان برای در اختیاردرخواس

هالای  هفتاد در دانشالگاه  ۀهر دبوده است. این واحد درسی یکی از عناوین تدریس من د

أکیالد دو چنالدان   هالا بالر آن ت  شیراز و قم بود و آنچه که پیرامون این موضوع در آن سال

در  بوده است؛ امری که  "تئوری تحلیل انلال  اسالمی"داشتم توجه به اهمیت و نلش 

ت آن کاسته نشالده اسالت.                         العاده بوده و از اهمی ت فوق                   همچنان دارای حساسی این حوزه 

نالوین و   یهای تحلیلال به ویژه با توجه به این که انلال  اسالمی نیازمند طراحی  تئوری

شود خواهد بود، تا بتوانالد  از آنچه در  دنیای امروز علوم سیاسی مطرح میجدیدی غیر 

آن را به درستی تبیین و تفسیر کند. این امر شاه کلید کتا  حاضر اسالت               ماهی ت حلیلی 

                                            گیرد. گرچه عناوین این نوشتار تلریبالا  بالر   همچنان کمتر مورد توجه قرار میمتأسفانه و 
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جویی این پی                        اند ام ا مسأله اصلی آن نظیم گردیدههای رسمی این درس تاساس سرفصل

های جدیدی غیر                                                             موضوع است که آیا برای تحلیل انلال  اسالمی نیازمند طر احی نظریه

باشیم؟ و در                                                                  از آنچه در سن ت پیشین و یا سن ت معاصر علوم سیاسی در دست داریم، می

 این صور ت، راه دستیابی به چنین امری چگونه است؟

هم به انگیالزۀ   است؛  های کتا  چند ملاله کوتاه به عنوان نمونه جای داده شدهپیوستدر بخش 

یادآوری چند نموناله ملالاله    ،ترای مسایل که در رسالۀ حاضر بدان اشاره رفته و از آن مهمتوجه به پاره

. ای برای بح  و گفتگوی علمالی را فالراهم سالازد   درس زمینه                           تواند در محیط دیالوگی کالس که می

هالای از پالیش   های پیش نشان داده است که قرائالت فرازهالایی از مالتن   تجربۀ تدریسی خودم در سال

توسط استاد و یا توسط خود دانشالجویان   ،تعیین شده و حتی بدون پیش زمینۀ قبلی برای دانشجویان

وهی، و یا ارائۀ نوشتاری و دیداری یک متن توسط ایشان به صور ت سخنرانی یا کنفرانس و یا کار گر

                                                                           هایی از این دست؛ و سپس فراهم سازی مجال بح  و گفتگوی جد ی، علمی و درعین حال و شیوه

یکی از راههای جلب توجه و ایجاد انگیزۀ پژوهشی و البته یاری رسالاندن  ؛ همراه با مشارکت جمعی

نالاوینی  در همین راستا در پایان کتا  به ع لانۀ مسایل و موضوعا ت علمی است.                   در فهم و تحلیل محل 

-نالوعی جالامع   ،د در این نالوع مباحال   اشاره رفته است تا نشان داده شو کوتاه از چند طرح درس نیز

ایالن نالوع    "علمالی "نمایالد. از جهالت   نگری و توجه به مسایل زندۀ روز بیش از پیش ضروری مالی 

                                                                             ها تمرکز بر هدف و مسألۀ محوری پیش یاد در رسالۀ حاضر دارد یعنی اهمی ت فهالم و  طراحی درس

سالی  یتدر ۀمبتنی بر شیو "کاربردی"و از جهت  ؛های تئوری تحلیل انلال  اسالمیکشف چارچو 

سازی متدیک برای فهالم  ( و سپس زمینه"مسأله چیست؟"است یعنی طرح مسأله ) "دیالوگ منطلی"

-مانهالان ذهنی با حدس و گال الو روش فیض "ش و پاسخالپرس"و تحلیل منطلی مسأله علمی با طرح 

آنگالاه  های ذهنی در قالب نوشتاری یا گفتالاری توسالط حللالۀ بحال  و     برداشت ارائۀکان ها و امزنی

شالدن  برای طرح دیدگاههای متعارض و متضالاد تالا روشالن    "گفتگوی جمعی"مدیریت علمی یک 

 .موضوع مورد نظرها و ابعاد و زوایای گوناگون دروازه

ذوقالی و   تربیالت باله جالای    علالنالی  تربیالت دادن باله  این الگو یکی از بهترین راههای میدان

( در دنیای پیچیدۀ علمی امالروز )                   به جای ملل د پروری  پروریق    محل از سوی دیگر و  ، احساسی
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                                                        ال                 م روزی استادان و دانشجویان و مدیران دانشالگاهی مالا باله اهمی ت و نلالش       براست. و امید می

 .مان باشیمعلمی ۀشاهد درخشش روزافزون جامع ،در آن صور تکلیدی آن پی برده و 

                                       ال       ها درگیر کردن ذهن مخاطب بالا مسالأله و تحل ق     نامه شیوهع هدف اصلی در این نو

باله همالین    .همراه با ایجالاد انگیالزۀ تحلیالق اسالت     ،راههای درست اندیشیدن پیرامون آن

 های زیر باشد:تواند به صور ت یکی از انواع قالبمنظور طرح مباح  می

هی یالا کتبالی از دانشالجویان و    ه با نظرخالواهی شالفا  اهمر ،طرح بح  توسط استاد -

 بندی.پس تبادل نظر و جمعس

پس ارزیالابی  سهمراه با نظرخواهی کتبی و تلریر چند متن برگزیده و  ،طرح بح  -

 بندی بح .                     مکتوبا ت و نهایتا  جمع ۀو ملایس

با روش سالنجش نلالاط اشالترا  و     ،طرح بح  به شیوۀ باال همراه با تحلیل متون -

 بندی.اختالف وسپس جمع

هالای آزاد  برداشالت  ۀهایی از کتا  درسی همراه با ارائقرائت متن یا ملاله یا بخش -

 مکتو  از متن.

 قرائت متن همراه با طراحی چند پرسش از متن که به صور ت پیوسته به یکدیگر مرتبط باشند. -

پس ملایسه بالا  سهای  کاربردی و های آزاد به صور ت نمودار با رسمارائۀ برداشت -

 بندی.ر و تحلیل و جمعیکدیگ

 آنگالاه ارائۀ بح  توسط دانشجویان باله صالور ت کنفالرانس گروهالی و جمعالی و       -

 .بندیارزیابی نلاط قو ت و ضعف و سپس جمع

 تلریر مطالب و دیدگاهها به صور ت یک قضیۀ منطلی کوتاه. -

سرکار خالانم رحیماله   های خالصانۀ و کوششدریغ در اینجا الزم است از زحما ت بی

جنا  آقای علی رضایی به جهت انجام امور تایپ و ملابله نسخۀ پیش از چاپ رهی و 

همیشاله و هالر جالای، بهتالرین آرزوهالا را از       ،قدردانی و تشکر کرده و برای این عزیزان

 خدای بزرگ درخواست کنم.
 "با درود و دعا"

                سی د حسین حسینی

6/6/1386 
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