
  
  غدیرپژوهی سیستماتیک؛ ضرورت تحلیل فرا رویداد تاریخی

  
 1حسینی سیدحسین

  
نیازهاي و نیز پیوستگی با انتظارات و ) یک(اي رویدادهاي تاریخی هم به دلیل عمق و محتواي جامع آن حادثه  پاره

گانۀ  هاي ظاهري و صرفاً تاریخی خود فراتر رفته و جوانب سه ، از الیه)سه(هاي زمانه  و البته پیچیدگی) دو(جامعه 
گیرند و صد البته که رویداد غدیر از این  سیاسی ـ اجتماعی، فکري ـ فرهنگی و دینی ـ وحیانی دیگري نیز به خود می

  .جمله است
تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، کالمی، : گانه اعم از 22اه پژوهشگر به یکی از رویکردهايدر چنین حالتی محدودشدن نگ

شناختی، مدیریتی،  شناختی، فقهی، حقوقی، اقتصادي، جامعه فلسفی، تفسیري، حدیثی، عرفانی، اخالقی، تربیتی، روان
هاي پیدا و پنهان آن  تمامی الیهتواند  شناختی و یا حتی تمدنی، هرگز نمی مفهومی، ادبی، هنري، سندشناسی، زبان

توان با رویکردهایی خاص به واقعه غدیر نگریست و آنها را در یکی از این  می. جامع نشان دهدصورت  واقعه را به
هاي غدیر را از یک فرارویداد ترکیبی به یک رویداد به ظاهر  ها جاي داد اما همین نگاههاي انحصاري، آموزه دسته

نگري و امکان الگوبرداري متناسب با شرایط پیچیده و خاص مقتضیات امروز جامعه  وان جامعبسیط، فروکاسته و ت
  .کند اسالمی و نیز جامعۀ جهانی معاصر را سلب می

چاره آن است که چنین فرارویداد تاریخی را به انگارة تحلیل سیستماتیک سوق دهیم تا در یک نگاه متدیک جامع 
نگرانه و  تحلیل کلّ -2نگرانۀ تمامی ابعاد مسئله  تحلیل جزء -1: پی در پی طی شود مراحلی) نگر روش تحلیلی جامع(

شناسی الگوهاي  تحلیل روش -4محوري  تحلیل نظام سواالت با توجه به اصل مسئله -3نگرش سیستمی به مسئله 
بندي رویکردها  ظامتنظیم نظام سواالت براساس ن -5تقسیم و اولویت بندي رویکردهاي کلّی  -4پاسخ به سواالت 

تنظیم الگوي جامع  -6یابی مناسب و  هاي گوناگون مربوط به حادثۀ غدیر و پاسخ عرضۀ سواالت مشخص در حوزه -6
  .تحقیق براي امکان تحلیل متناسب با شرایط جدید

لمی رایج به این مقاله به دنبال آن است که پس از اثبات واقعۀ غدیر به عنوان یک فرارویداد تاریخی، رویکردهاي ع
گانۀ پیش درصدد معرفی و ارائه  شش هاي آنها، براساس مراحل  آن را احصاء کرده و ضمن برشمردن کاستی

  .راهکارهاي غدیر پژوهی سیستماتیک برآید
شناسی  توان ساختار روش چگونه می» نگر روش تحلیلی جامع«بدینسان پرسش محوري مقاله این است که براساس 

  رویداد غدیر را سامان داد؟پژوهش پیرامون فرا
  .شناسی غدیرپژوهی، نگرش سیستمی، فرارویداد، روش: ها کلید واژه
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