
 

 

 مقدمه

داري آمـده اسـت، اصـالح امـور مـردم، ادارة کارهـاي        ذیل سیاست مملکـت  فرهنگ عمیددر 
نیـز سیاسـت    نامـۀ دهخـدا   لغـت مملکت، حکمرانی بر رعیـت و اداره کـردن امـور مملکـت. در     

 گردد. مراقبت از امور داخلی و خارجی کشور تلقی می
خذ شده است، معـادل کلمـۀ شـهر    ا polisکه از واژة یونانی  politicsواژة سیاست معادل 

اي بوده که پاي شهر بـراي حفاظـت از آن    در یونان قدیم است، اما این عنوان ابتدا به معناي قلعه
). 13: 1358نام داشته است (ارسـطو،   astyشده است؛ شهر در یونان قدیم ابتدا  در نظر گرفته می

ندة همۀ جوامع دیگر اسـت خیـر بـرین    اي که باالتر از همه و فراگیر از دیدگاه ارسطو آن جامعه
گونه) جامعه است که شهر یا اجتماع سیاسی نـام دارد و درواقـع سیاسـت در     جوید و (این را می

 ). 23: 1373معناي یونانی علم حکومت بر شهر بوده است (عالم، 
النهایه جوهرة سیاست، طبیعت ویژه و معناي حقیقی آن ایـن  «گوید:  موریس دوورژه می

اي، مظهـر واقعـی    همیشه و همه جا ذوجنبتین اسـت. تصـویر ژانـوس، خـداي دوچهـره      است که
کنـد ... فکـري کـه بـر اسـاس آن       هاي سیاسی را بیـان مـی   ترین واقعیت قدرت است، زیرا ژرف

ها براي فتح قدرتی است کـه فاتحـان آن را    سو مبارزه و پیکار میان افراد و گروه سیاست از یک
برند و از سـوي دیگـر، در عـین حـال کوششـی اسـت        مغلوبان به کار میبه سود خود و به زیان 

شناسی سیاسی مـا را تشـکیل    براي تحقق نظمی اجتماعی به سود همۀ افراد، که پایۀ اصلی جامعه
 ). 31-30: 1367(دوورژه، ...» دهد  می

شـود.   سیاست عرصۀ عمومی مبتنی بر مصلحت عمومی و بهزیستی جامعـه را شـامل مـی   
سیاست به معناي فکر در باب مـدیریت جامعـه اسـت و از سـویی بـه اعمـال و محـدود        همچنین 

کردن قدرت اشاره دارد. در عبـارتی دیگـر سیاسـت سـامان دادن بـه عرصـۀ سیاسـی داخلـی و         
اي، دیپلماسـی، روابـط    هاي مطالعات منطقه اي علمی است که شامل گرایش خارجی قالب رشته

 شناسی سیاسی و غیره است. گذاري و جامعه الملل، اندیشۀ سیاسی، سیاست بین
البته با وجود تعریف منطقی از سیاسـت، بعضـی ناآگاهانـه سیاسـت را بـه معنـاي دروغ،       

داننـد و بـا    مداران می هاي سیاست بازي، سخنوري و طرح فریب، سازمان اطالعاتی امنیتی، حزب
 نند.  ک کارانه در مورد آن بحث می رویکردي مبتنی بر ترس و امر فریب
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با وجود آنکه سیاست و امر سیاسی به نوعی تمام زندگی مردم را دربر گرفته اسـت، امـا   
شـود تـا بتـوان     در مورد ماهیت و شیوة استدالل درست و تحلیل سیاسی روشمند کمتر فکر مـی 

ــده ــداها و رخــدادهاي    هــاي سیاســی، الیــه فراتــر از ظــاهر پدی ــر روی هــاي پنهــان ولــی مــؤثر ب
 را کشف کرد.سیاسی  -اجتماعی

هـاي تحلیـل سیاسـی     هاي مناسب در تحلیل سیاسی روشمند اسـتفاده از مـدل   یکی از راه
هـاي آموزشـی و    هایی است کـه امـروزه در محـیط    است. مدل در تحلیل سیاسی، یکی از روش

گیـرد.   دانشگاهی دنیا به منظور ارائۀ چهارچوبی منسجم در تحلیل سیاسی مورد استفاده قرار مـی 
شود که تحلیلگـر، بـا انسـجام و هدفمنـدي در      ها در تحلیل سیاسی، سبب می از این مدلاستفاده 

 هاي مفیدي را بردارد. هاي سیاسی گام مسیر درست تحلیل پدیده
در باب ضرورت تحلیل سیاسی نکات فراوانی گفته شده است و اشارة شهید مطهـري (ره)  

اگـر مـردم در مـتن جریـان نهضـتی      «ناظر بـه اهمیـت آن اسـت:     در باب ضرورت تحلیل سیاسی
کند. هر نهضت در حال جریان براي مردمـی   نیاز نمی ها را از تحلیل ماهیت نهضت بی باشند، آن

پـذیرد. بـه    که در متن آن قرار دارند بیشتر نیازمند به تحلیل و بررسی است تا وقتی که پایان مـی 
شـرکت دارنـد و چـه بـراي     هر حال تحلیل این نهضت چه براي مردم معاصـر کـه خـود در آن    

اکنون امري ضـروري و حیـاتی اسـت     آیندگان تاریخ که بخواهند دربارة آن قضاوت نمایند هم
 ).62 - 61: 1377(مطهري، 

) و تحلیـل سیاسـی کـه    blamingنکتۀ مهم آن است که میـان مباحـث مبتنـی بـر سـرزنش (     
رد. نبایـد در تحلیـل سیاسـی    ) است، تفاوت اساسـی وجـود دا  explainingبرمبناي توضیح و تبیین (

هـاي سیاسـی پرداخـت. در     هـاي منفـی پدیـده    کنندة جنبه جودي سرزنشگر و بررسیصرفاً به مو
هـا و افـواه کارشناسـان سیاسـی چیـزي جـز        هـا در رسـانه   ارتباط با جامعۀ ما بعضی از این تحلیل

شـود   طـرح مـی  اي م سرزنش کردن وجود ندارد. مثالً در بحث تحلیل سیاسی مسائل روز گـزاره 
ها را نیز بـه تهدیـد    ایم و تخصص داریم. ما حتی فرصت ها نابغه ما در از دست دادن فرصت«که: 

گـردد. صـرف سـرزنش کـردن      کنیم، حاال از این سرزنش چـه سـودي عایـدمان مـی     تبدیل می
هـاي   کند، بایـد بـه فهـم چرایـی     مان دردي را درمان نمی خودمان و سیاستمان و سیاست خارجی

 ). 10: 1384(حاجی یوسفی، » ها بپردازیم و احیاناً دست به تجویز بزنیم دیدهاین پ
در محیط دانشگاهی امروز ایران، علم سیاست بیشتر نظریات و تحوالت سیاسی را مورد 

هـاي مختلـف در    دهد و در چهارچوب دروس روش تحقیق نیز، بیشـتر پـارادایم   بررسی قرار می
شـود کـه ابزارهـایی     و کمتـر مشـاهده مـی   اسـت  اده شده هاي پژوهش توضیح د تحقیق و روش
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لذا براي رفع نقیصـۀ مـذکور    .کاربردي به منظور تحلیل سیاسی در اختیار دانشجویان قرار بگیرد
نظران مرتبط با شـیوة تحلیـل    مندي از نظرهاي صاحب در این کتاب سعی شده است، ضمن بهره

یـل سیاسـی روشـمند توجـه شـود. مـدل       هـاي کـاربردي جهـت تحل    سیاسی، به اسـتفاده از مـدل  
اي و منسجمی است که گام بـه گـام تحلیلگـر را بـه سـوي دسـتیابی بـه یـک          چهارچوب مرحله

 برد. تحلیل کاربردي و مبتنی بر واقعیات سیاسی پیش می
در قالـب  » هاي تحلیل سیاسـی  روش«و » اصول تحلیل سیاسی«کتاب حاضر از دو بخش 

کـه پـنج گفتـار آن (در بخـش اصـول تحلیـل سیاسـی) بـه         چهارده گفتـار تشـکیل شـده اسـت     
مراتب  فهم سلسله«، »شناخت مفاهیم مرتبط با تحلیل سیاسی» «ضرورت و اهمیت تحلیل سیاسی«

سـطوح تحلیـل   «و » هـاي سیاسـی بـا یکـدیگر     فهم منطـق ارتبـاط پدیـده   «، »نظري تحلیل سیاسی
اي تحلیـل سیاسـی) بـه ذکـر     هـ  اختصاص دارد و نه گفتـار دیگـر نیـز (در بخـش روش    » سیاسی
 اند از: پردازد که عبارت هاي مهم و کاربردي در عرصۀ تحلیل سیاسی می ها و مدل روش

مـدل  «، »وجهـی  مدل تحلیل سیاسی روشمند سـه «، »مدل کاربست منطق در تحلیل سیاسی«
د مـدل تحلیـل فراینـ   «، »مدل منطق فازي و تحلیل سیاسی هوشمند«، »فهم مغالطات و تحلیل سیاسی

مـدلی بـراي تحلیـل    «، »مدل تحلیل محیط خارجی یک پدیـدة سیاسـی  «، »ارتباط (ترکیبی السول)
 ».مدلی براي نگارش یک تحلیل راهبردي«و» مدل تحلیل سیاسی روزانه«، »مقاالت روزنامه

تواند به درك  ها و نمودارهاي مختلف در این کتاب می شایان ذکر است که وجود مثال
ی بیشـترخوانندگان محتـرم کمـک نمایـد. امیـد اسـت ایـن کتـاب بـراي          تر و فهـم مهـارت   عمیق

منـدان   مداران و کارگزاران و عالقه دانشجویان علوم سیاسی و علوم اجتماعی و همچنین سیاست
 اجتماعی مفید واقع گردد. -هاي سیاسی به حوزة فعالیت

رزگـر، آقـاي دکتـر    هاي ارزندة جناب آقاي دکتر ابراهیم ب در پایان الزم است از راهنمایی
سید علی مرتضویان و زحمات آقاي مصطفی مجیدي و همسر فهیم، همراه و فداکارم خانم فاطمه 
حریرفروش و همچنین همراهی صمیمانه و مسئوالنۀ سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی     

صـمیمانه   ها (سمت) و کارگروه کمیتۀ علوم سیاسی شوراي تحول و ارتقاي علـوم انسـانی   دانشگاه
 کتاب سپاسگزارم.موشکافانۀ تشکر نمایم. همچنین از خانم مژگان ضرغامی براي ویراستاري 
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