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چکیده
روش هاي تجزیه و تحليل تاریخ انقالب اسالمي به ویژه از سوي نویسندگان غربی، 
عرب، ضد انقالب و دگر اندیش متاثر از ذهنيتها و شيوه درك خاص آنان از پدیده 
انقالب اسالمي و تحوالت و ادوار آن بوده است. تكيه آنان به ضمير و هندسه ذهني 
براي  پيشين  حوادث  و  اتفاقات  از  خود  گذشته  دانسته هاي  و  ادراكي  برداشت  یا 
تاریخ نگاري انقالب اسالمي بيانگر آن است كه كليشه ها و چارچوب هاي ذهني یا 
طرحواره ها و الگوهاي ذهني آنان موجب معنادهي تحليل گران مزبور به داده ها و بالمآل 
انقالب  از  ایران پس  اختالل در درك واقعيات و تحوالت عيني جامعه و حاكميت 

اسالمي شده است.
بررسي آسيب شناسانه آثار تحليلي تاریخ نگاران غير معتقد به انقالب اسالمي از زاویه 
معرفتي و روشي بيانگر كاستي هایي از قبيل: تقليل گرایي )به معناي رویكرد دوگانه و 
مطلق اندیشانه مبتني بر سياه و سفيد دیدن پدیده هاي سياسي(، خطاي تایيد خود )به 
معناي بلوكه كردن اطالعات ناسازگار با مفروضات ذهني خود به جاي جستجو و درك 
واقعيت هاي تاریخي(، زمان پریشي )به معناي منطبق كردن انگاره هاي جدید تحليلي بر 
تاریخ نگاري انقالب اسالمي خارج از ظرف واقعي زماني آن(، مكان پریشي )به معناي 
تحليل انقالب اسالمي خارج از ظرف مكاني و مختصات تاریخي و فرهنگي آن(، متن 
پریشي )به معناي تحليل خارج از سياق متن با برداشت گزینشي و یا تحليل عبارات 
انگاري )به معناي تاریخ نگاري و ارزیابي  انتقادي( و اكنون  با اهداف خاص  منقطع 
برخي مقاطع انقالب اسالمي بر اساس مالك ها و معيارها و ارزش هاي امروزین جامعه 
داخلي و جهاني( است.مقاله در پایان رویكرد تحليلي - تركيبي واقع بينانه را براي 
تاریخ نگاري انقالب اسالمي بر اساس تعامل بافتار، ساختار، فرآیند وكارگزار و سنتز 

افقي - عمودي تبيين و پيشنهاد مي كند.
اسالمي،  انقالب  نگاري،  تاریخ  تحليل،  روش هاي  شناسي،  آسيب  کلیدی:  واژگان 

تقليل گرایي.
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مقدمه
روش های تجزیه وتحليل تاریخ انقالب اسالمی به ویژه در بين نویسندگان غربی، عرب، 
ضدانقالب و دگراندیش متأثر از ذهنيت و شيوۀ درك خاص آنان از پدیدۀ انقالب 
اسالمی و تحوالت و ادوار آن بوده است. تكيۀ این افراد به ضمير و هندسۀ ذهنی یا 
برداشت ادراكی و دانسته های گذشتۀ خود از حوادث پيشين برای تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی بيانگر آن است كه كليشه ها و چارچوب های ذهنی یا طرح واره ها و الگوهای 
ذهنی این تحليل گران موجب معنادهی به داده های آن ها و درنتيجه ایجاد اختالل برای 
آن ها در درك واقعيات و تحوالت عينی جامعه و حاكميِت ایران پس از انقالب اسالمی 
شده است. به گفتۀ توماس اسپریگنز، یافته های تحليل گران هميشه خالی از غرض ورزی 
نيست و نيروهای عاطفی و تمایالت فطری تحليل گر در جهت گيری و انگيزۀ پژوهش 

مؤثّر است )اسپریگنز، 1397(.
چون ذهن و فرآیندهای ذهنی به عنوان فضایی متشكل از مجموعۀ كلمات و تصاویر، 
تاریخ نگار شكل می گيرد، دایرۀ كلمات جاری در ذهن  در بستر شناخت و آگاهی 
تحليل گران مزبور و نيز چگونگی باورهایشان می تواند موجب بروز سوءبرداشت های 
تاریخی شود؛ زیرا در تحليل توالی مقاطع تاریخی انقالب اسالمی، نظام خاص گفتمانی 
تاریخ نگاران متأثر از زمان تحليل و فرهنگ بومی و خاص آن هاست. چون تاریخ نگاران 
نتوانسته اند رابطه ای تنگاتنگ بين حافظه و ذهن برقرار كنند، تحليل سياسی آنان یا 
اساساً محتوای هنجاری داشته است و یا بر رویكرد خطی یعنی رابطۀ علی و معلولی 
مبتنی بوده است؛ به گونه ای كه گاه ناآگاهانه به نقص و ابهام و گاه به تصور و تخيّل 

مبتالست و گاه عامدانه به سوی تالش برای دست كاری اذهان عمومی رفته است.
شاید بتوان اذعان داشت كه نویسندگان مزبور با تحليل های جهت دار، تک بعدی 
و مبتنی بر سوگيری، پساحقيقت را بر حقيقت مقدم داشته اند؛ زیرا در جهان شبكه شدۀ 
كنونی،  تجربه شدۀ  نه  و  ترجمه شده  جهان  در  می شود.  برساخته  حقيقت  كنونی 
تاریخ نگاران در ميان مفاهيم و با مفاهيم زندگی می كنند. این ذهنيت موجب شده است 
تا در بين آنان فراواقعيت یا بازنمودِ واقعيت مهم تر از خود واقعيت باشد. فراواقعيّت ها 
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برساخته هایی برآمده از كالن روایتی مسلط اند و بستری ارزشی، فرهنگی و اجتماعی را 
با خود حمل می كنند؛ كالن روایتی كه قدرِت مسلط خواهاِن تحميل آن ازطریق رسانه ها 
و ابزارهای ارتباط جمعی است. درواقع، تاریخ نگاران، هم سو با هنجارهای حاكم بر 
اذهان خویش، ازطریق زبان به جداكردن تحوالت از واقعيت ها می پردازند؛ به گونه ای 
كه زبان به عنوان عاملی برای مخدوش كردن برخی از واقعيت ها و یا ایجاد برخی از 
دیدگاه ها و نظریه ها با هدف زیِرسؤال بردن اصول، آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی 
به كار برده می شود. در این زمينه، آلوین تافلر، جامعه شناس و نویسندۀ آمریكایی در 
كتاب »جابجایی در قدرت« با تأكيد بر ظهور گالدیاتورهای جهانی در قرن بيست ویكم 
َدرپِی بروز پدیدۀ انقالب اسالمی و شخصيت اثرگذار امام خمينی)ره(، می نویسد: »وقتی 
آیت اهلل خمينی حكم اعدام سلمان رشدی را صادر كرد و كتاب آیات شيطانی اش را 
كفرآميز اعالم نمود، برای همۀ حكومت های جهان، پيامی تاریخی فرستاد. این پيام فوراً 
ازطریق ماهواره و تلویزیون و مطبوعات انتقال یافت، اما آن را كاماًل غلط فهميدند« 
)تافلر، 1395(؛ بنابراین، درك ناقص یا برداشت اشتباه از واقعيت را می توان برآمده 
دانست. واقعيت،  انقالب اسالمی  تاریخ نگاران  از  برخی  زبانِی  الگوهای ذهنی و  از 
به گونه ای كه  باورها و رفتارهاست،  از مردم،  برآمده  اجتماعی  برساختۀ  آنان،  ازنظر 
زبان و چارچوب های مفهومی به واقعيت های تاریخی شكل می دهد. این مهم موجب 
شده است تا تاریخ نگاران انقالب اسالمی در دام ذهنيتی گرفتار شوند كه جدای از تفكر 
و جنبه های عينِی دنياِی واقعی است. برای نمونه، می توان به ایران هراسی و شيعه هراسی 
در  »انسان ها  گيرتز:  كليفورد  گفتۀ  به  كرد.  اشاره  غربی  تاریخ نگاران  نوشتارهای  در 
با شيوۀ  به گونه ای كه  بافته اند، گرفتار شده اند«1 (Geertz, 1973)؛  اهميتی كه  تارهای 

ادراكی خاص خود به تاریخ می نگرند.
در این مقاله تالش می شود تا در مبحث نخست به آسيب شناسی آثار تحليلی تاریخ نگاران 
انقالب اسالمی پرداخته شود و در مبحث دوم پيشنهادهایی برای تحليل تاریخِی انقالب 

اسالمی عرضه شود.

1. “Humans are suspended in the webs of significance they have spun” (Clifford Geertz).
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مبحث نخست: آسیب شناسی آثار تحلیلی تاریخ نگاران انقالب اسالمی
بررسی آسيب شناسانۀ آثار تحليلی تاریخ نگاران غيرمعتقِد به انقالب اسالمی از زاویۀ 
معرفتی و روشی بيانگر كاستی هایی از قبيل تقليل گرایی، خطای تأیيد خود، زمان پریشی، 
مكان پریشی، متن پریشی، و اكنون انگاری است. در ادامه به تبيين آسيب های فراروی 

روش های تجزیه وتحليل در تاریخ نگاری انقالب اسالمی پرداخته می شود.
مبتنی بر  مطلق اندیشانۀ  و  دوگانه  رویكرد  به معنای  تقليل گرایی  تقليل گرایی1:   -1
سياه وسفيد دیدن پدیده های سياسی بدون توجه به تحليل بی طرفانۀ مبتنی بر نگرش 
خاكستری است. همچنين تقليل ذهن به بخشی جزئی از واقعيت و تعميم آن به كليت 
انقالب اسالمی و یا رویكرد كاهنده به بازیگران دخيل در تحوالت، بيانگر بخشی نگری 
یا نگرش تک بعدی و یا تونلی تحليل گران غيربومی است. این مهم ازآن روست كه به 
تعبير آبراهام مزلو در كتاب »روان شناسی علم«: مسدود كردن ورودی های مغز به روی 
تنوعات فكرِی عالَم، و فقط بازگذاشتن یک َمجرا برای طرز فكری خاص، به تدریج 
و چه بسا ناخواسته و نادانسته، فرد را به ُرباتی برنامه ریزی شده توسط دیگران، تبدیل 
می كند (Maslow, 1966). این در حالی است كه تحليل گران تاریخ باید به بازكردِن 
تفكرات  طرز  با  نقادانه  و  فعاالنه  و  آگاهانه  مواجهۀ  و  ذهن،  در  مختلف  مجراهای 

مختلف ازجمله سياه، سفيد و خاكستری اهتمام ورزند.
به عالوه، بی توجهی به تفاهم ها و نقاط قوت، برجسته سازی نقاط تضاد و تفرقه در 
ایران، و اهتمام به جنبه های تمایز، تفارق، تضاد و تفرقه با زبان تحليلی ارزش گرایانه، 
به جای عرصه های تشابه ميان نهادها و سياست های ایران با سایر كشورها، موجب تلقين 
نكات منفی انقالب اسالمی و ایجاد روحيۀ خودكم بينی می شود كه به نوبۀ خود نوعی 
تقليل گرایی به شمار می رود. ازاین رو، قضاوت تحليل گران مذكور متأثر از ارزش های 

نهفته در واژگان و ساختارهای زبانی و معنایی دوگانه گرایانه2 ارزیابی می شود.
درواقع، در نگاه تقليل گرایانه به انقالب اسالمی سه تصویر تجدیدنظرطلبی در نظم 
جهانی، اسالم گرایی رادیكال، و فرقه گرایی تشيع محور عرضه شده است. دراین ميان، 

1. Reductionism
2. Dichotomist/ Binary
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نظریه پردازانی كه انقالب اسالمی ایران را صرفاً از زاویۀ شيعی گری و گسترش تشيع 
بررسی كرده اند دچار رویكرد فروكاست گرایانه به شيعی گری شده اند. آنان اعتقاد دارند 
انقالب اسالمی حضور و ظهور داشته است.  كه عنصر مذهبی شيعی در جای جای 
برای نمونه، منصور معدل استاد دانشگاه انگلستان معتقد است: »تصور انقالب ایران 
بدون توجه به نقش اسالم شيعی در ایجاد و تداوم جنبش انقالبی 1357 و تأثير آن در 
شكل گيری پيامدهای انقالبی بسيار مشكل است« )معدل، 1382(. حامد الگار اندیشمند 
مسلمان آمریكایی می گوید: ریشۀ انقالب ایران به موضوع امامت در دیدگاه شيعه و 
مسئلۀ غيبت امام عصر )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( و پيامدهای سياسی آن عقيده، 
ارتباط دارد؛ موضوعی كه تجّلی عينی آن اعتقاد به نيابت است )الگار، 1360(. در همين 
راستا ميشل فوكو دربارۀ جایگاه مكتب تشيع در انقالب اسالمی چنين می گوید: تشيع 
با تكيه بر موِضِع مقاومت و انتقادِی سابقه دارِ خود دربرابر قدرت های سياسی حاكم و نفوذ 
عميق در دل انسان ها توانست نقش آفرینی كند و مردم را عليه رژیم برخوردار از مجهزترین 
ارتش ها و حمایت آمریكا و دیگران به خيابان بياورد )فوكو، 1377؛ فوكو، 1380(. همچنين، 
تدا اسكاچپول دربارۀ تشيع و نقش آن در انقالب اسالمی اظهار می دارد: انقالب اسالمی را 
مجموعه ای از شكل های فرهنگی و سازمانی ریشه دار و اسالمی شيعی و اسطورۀ بنيادین 
تشيع یعنی امام حسين )عليه السالم( و شبكۀ مساجد و روحانيت و... به گونه ای هوشيارانه 
ساختند (Skocpol, 1982, pp 265-283). براین اساس است كه در سال 2004 ملک عبداهلل 
پادشاه اردن سخن از »هالل شيعی«1 به ميان آورد تا بذر شيعه هراسی را در جهان عرب 

.(Black, 2007) بپراكند
بر  تأكيد  ضمن  اسالمی  انقالِب  مخالِف  تاریخ نگاراِن  خود:2  تأیيد  خطای   -2
اطالعاِت منطبق با ذهنيت خود، عماًل از اطالعات متعارض با دانسته ها و مفروضات 
خود گریزان اند. این خطاِی شناختی ناشی از آن است كه ذهن آنان بيشتر به دنبال امنيت 
ناشی از تأیيد دانسته های قبلی خود به جای جستجو و درك واقعيت است. شرطی شدن 
درك آنان از واقعيت موجب بلوكه كردن اطالعات ناسازگار و یا نادیده انگاشتن شواهد 

1. Shia Crescent
2. Self-confirmation bias
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مخالف با مفروضات ذهنی آنان شده است. نكتۀ شایاِن توجه آن است كه در بيشتر 
موارد تحليل گرانی كه سال ها نوعی خاص از تحليل را عرضه می كنند، آن قدر به آن 
خو كرده اند كه ابداً به فكر رهایی از آن نيستند و تصورش را هم نمی كنند كه در دام 
تخيالت خود قرار دارند و حتی در توهِم دانستن گرفتار شده اند. به گفتۀ تينا سيليگا1، 
آنان چنان با مفروضاِت ذهِن خویش اُخت و مأنوس اند كه دربارۀ درستی و حقانيت 
این مهم ازآن روست كه ذهِن  آن مفروضات كمترین تردیدی به خود راه نمی دهند. 
ناهشيار براساس برنامۀ داده شده به آن عمل می كند و به درستی و نادرستِی آن كاری 
ندارد. به همين دليل یک به یک مفروضاِت نهفته در ذهن را باید بررسی كرد و با جّدیت 
فراوان زوایِد آن را زدود و از زاویه ای متفاوت به هر موضوع نگریست )سيليگا، 1395(.
روشن است كه فرضيه های رایج غربی مشوب2 به سكوالریسم و الئيسم با معيارهای 
غيرمذهبی توانایی تحليل انقالب اسالمی را به عنوان انقالبی مذهبی ندارند. این رویكرد 
به كاربست زبان تبعيض آميز با »معيارهای دوگانه«3 عليه انقالب اسالمی منجر شده است. 
این مهم ازآن روست كه این فرضيه ها با استقراض واژگان آرتور بنتلی4 در »نظریۀ گروه«5 
به  انقالب اسالمی  به جای رویكرد تكنيكی و فنی در تحليل فرآیند   (Bentley, 1954)

»ارزش های منفعت محور«6 روی آورده اند. برای نمونه این فرضيه ها درصورت بروز برخی 
اختالف نظرهای درون سيستمی و یا برخی نوسانات در وضعيت اقتصادی كشور چنين 
قضاوت می كنند كه رژیم درحاِل فروپاشی است (Totten, 2018; Walt, 2018). این مهم 
یا ناشی از ناتوانی این فرضيه ها در فهم عمق تحوالِت جامعۀ ایراِن پس از انقالب اسالمی 
است یا »توهِم دانستن« و یا تعصبات انگاره اِی منفِی مبتنی بر كليشه های ذهنی. شيرین هانتر 
بر این باور است كه بسياری از كشورهای غربی و عربی انقالب اسالمی ایران را عامل 
 .(Hunter, 2017) بی ثباتی منطقه ای و باعث شكست برنامه هایشان در خاورميانه می دانند

1. Tina Siliga

2. مشوب /mašub/: آميخته؛ آغشته؛ آلوده.
3. Double Standards
4. Arthur Bentley (1870-1953)
5. Group Theory
6. Interest-related values
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آنتونی بلک در كتاب خود با عنوان »تاریخ اندیشۀ سياسی اسالم« به نوعی جمهوری 
اسالمی را در چارچوب حكومت فردی )اقتدارگرایی( یا گروهی )اُليگارشی( قلمداد 
می كند و می نویسد: »اندیشۀ سياسی آیت اهلل خمينی، ازنظر اصرار بر حكومت اشخاص 
یا شخص درست كار، شاید در دنيای معاصر بی نظير بود« )بلک، 1385(. درواقع، خطای 
پيام خود در چارچوب  القای  برای  به سالحی  تبدیل اطالعات  تأیيد خود درصدد 

»تسليحاتی كردن اطالعات«1 برمی آید.
3- زمان پریشی2: زمان پریشی یا »نابه هنگامِی تاریخی« به معنای منطبق كردن انگاره های 
جدیِد تحليلی بر تاریخ نگارِی انقالب اسالمی خارج از ظرف واقعِی زمانِی آن است كه 
اساساً روش مندی و اعتبار تحليل تاریخی را خدشه دار می كند. انقالب اسالمی ایران 
در زمانی رخ داد كه نظریه های رایج بر پایان عصر دین و لزوم گرایش به سكوالریسم 
سخن می راندند. تحليل گران غربی دارای منطِق سكوالریسم و الئيسم در تحليل انقالب 
اسالمی ایران با مشكالت جدی و اساسی روبه رو شده اند، چون این انقالب ماهيت دینی 
و مذهبی داشته است. آنان به دليل ساختار فكرِی غيردینی و زیربنای اعتقادی سكوالر و 
الئيک خود، از درك ماهيت انقالب ایران ناتوان اند؛ زیرا نتوانسته اند دریابند كه در جهان 
مدرن، مذهب هم می تواند نقشی مهم، بزرگ، و بی نظير در زندگی فردی و اجتماعی بشر 
و در سياست و اقتصاد جامعه ایفا كند؛ بنابراین درصدد برآمده اند تا اسالم گرایی انقالب 

اسالمی را به بنيادگرایی و رادیكاليسم پيوند بزنند.
پيتر شول التور3، روزنامه نگار و كارشناس جهان اسالم در كتاب »شمشير اسالم، 
انقالب به نام اهلل« منتشرشده در سال 1990 معتقد است: پيام امام خمينی به ميخائيل 
 (Scholl-Latour, گورباچف دعوت سوررئاليستِی ظریفی برای بازگشت به سوی خدا بود
(1990. تشابه سازی حركت انقالبی و اسالمِی امام خمينی به فراواقع گرایی )سوررئاليسم( 

به معنی »گرایش به ماورای واقعيت یا واقعيت برتر و ميل به ایجادِ دگرگونی در زندگی 
روزمره ازطریق آشكارسازی امرِ شگفت انگيز و تصادفی عينیِ نهفته در نظم ظاهرِی 

1. Weaponizing information
2. Anachronism
3. Peter Scholl-Latour
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واقعيت« و به عنوان یكی از جنبش های هنری - اجتماعِی بنيادستيز قرن بيستم، برآمده 
قلمداد  تحليل  در  زمان پریشی  نوعی  بود،  ازبين رفتن  درحال  دادائيسم  كه  زمانی  از 

می شود.
و  ذهن  زیرا  دانست،  نيز  ذهن گرایی  آسيب  از  برآمده  می توان  را  زمان پریشی 
فرآیندهای ذهنی، مواضع فكری و اخالقی و روانی، و شيوۀ تفكر و درك تحليل گر 
است؛  تاثيرگذار  اجتماعی  رخدادهای  از  او  تحليل  نحوۀ  بر  تاریخی  رویدادهای  از 
حال آنكه به گفتۀ جان اشتاین بک »هميشه آن چه در ذهن می گذرد اصل مطلق نيست...« 
)اشتاین بک، 1344، ص12(. ذهن و فرآیندهای ذهنی تاریخ نگار را تنها از راه مشاهدۀ 
روایت های او می توان رصد كرد و روایت های او هم، مستقيم از تفكر، درك و اراده اش 
نشئت گرفته است. درواقع، ذهن فضایی است تشكيل شده از مجموعۀ كلمات، تصاویر 
و نهایتاً استنتاجات كه حافظه مانند نخ تسبيحی پيونددهندۀ آن ها به یكدیگر است. ذهن 
در بستر شناخت و آگاهی تحليل گر جاری است؛ ازاین رو می توان گفت كه هرآنچه در 
ذهن موّرخ می گذرد آینه ای تمام نما از خود اوست و دایرۀ كلماتی كه در ذهن او جاری 
است می تواند اندیشه و باوری را به آحاد جامعه انتقال دهد. موّرخ می تواند با ایجاد 
رابطه ای تنگاتنگ بين حافظه و ذهن و با استفاده از ذهنيت واقع بينانۀ خود و از رهگذر 
درك احساسات و هيجان های اجتماعی - به عنوان زیرمجموعه ای از هوش هيجانی، 
هوش كالمی و هوش اجتماعی - بين ذهنيت و شيوۀ تفكر خود با واقعيت های بيرونی 
پيوند برقرار كند و از بسياری از سوءِبرداشت ها و سوءِتفسيرهای تاریخی جلوگيری 

كند و پيامی معقول و منطقی را به مخاطب عرضه كند.
ظرف  از  خارج  اسالمی  انقالب  تحليل  به معنای  مكان پریشی  مكان پریشی1:   -4
مكانی و مختصات تاریخی و فرهنگی آن است. درواقع، تحوالت دو جامعۀ متفاوت 
با زیربناهای مختلف و بلكه متضاد را نمی توان با كمک روش ها و معيارهای ثابت و 
یكسان تفسير و تحليل كرد. باوجودِ تفاوت های بنيادی و ماهوِی تاریخ و فرهنگ و 
تمّدن جهان اسالم و ایران اسالمی با تاریخ و فرهنگ و تمّدن غرب، بازهم تحّوالت 

1. Anatopism
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تاریخی، اجتماعی و سياسی جهان اسالم براساس همان معيارها و ضوابط و روش های 
و  خاورشناسان  توسط  چه  كار،  این  می شوند.  مطالعه  غرب  دنيای  تحوالت  خاص 
كارشناسان غربی و شرقی انجام شود و چه توسط دانشمندان و مفّسران مسلماِن غرب زده، 
گمراه كننده است و آنان را از شناخت واقعيت ها و حقایق بازمی دارد. این مهم ناشی از 
این واقعيت است كه برخی نویسندگان ازجمله محمدحسين ُهدیٰ خاورشناس مقيم 
اتریش به آن اذعان داشته اند كه انقالب اسالمی ایران هيچ شباهتی با انقالب های دیگر 
قرن حاضر نداشته است )هدی، 1372، به نقل از: حاجتی، 1395، ص 33(. در این زمينه، تدا 
اسكاچپول می نویسد: سقوط رژیم شاه و آغاز نهضت انقالبی ایران از 1977 تا 1979، 
شگفتی ای ناگهانی برای ناظران خارجی بود. از دوستان شاه گرفته تا روزنامه نگاران و 
دانشمندان علوم سياسی و اجتماعی و... همۀ ما حوادث انقالب را با حيرت و ناباوری 
نظاره می كردیم؛ باالتر از همه، انقالب ایران پدیده ای كاماًل خالف قاعده و طبيعت بود 

)اسكاچپول، 1376(. 
كالوس كينتسلر، استاد كرسی اصول الهيات در دانشگاه آوگسبورگ در كتاب خود 
با عنوان »بنيادگرایی دینی« معتقد است: مفهوم بنيادگرایی با فعال شدن نيروی سياسی 
آیين اسالم در كشور شيعِی ایران به رهبرِی امام خمينی، معنی و سنخيتی جدید یافت 
كه مشخصۀ آن، سياسی شدن دین اسالم است. گروه هایی از اهل تسنن نيز در سودان، 
پاكستان و بسياری از كشورهای اسالمی از همين نوِع بنيادگرا هستند. هدف این گونه 
بنيادگرایی، استقرار حكومتی دینی )دولتی الهی( بر روی زمين است كه درحال حاضر 
به شكل احيای شریعت اسالمی بروز كرده است و پایبندی دقيق این سنخ بنيادگرایی به 
تعاليم قرآنی - كه از الزامات آن است - در بسياری از كشورهای اسالمی به طرد سرسختانۀ 
همۀ انواع نفوذِ عقل گرایانه و ليبراِل غربی منجر شده است (Kienzler, 1996, p11). درواقع، 
كينتسلر به جای تبيين رویكرد اسالم سياسی سازگار با مدرنيته در انقالب اسالمی آن را 
به عنوان رویكرد رادیكال ضدِّ تجددِ سلفی وانمود می كند. او عماًل انقالب اسالمی را عامل 
بروز بنيادگرایی دینی در دیگر نقاط می داند. این در حالی است كه انقالب ایران مظهر 
پيوند اسالم و مدرنيته و نافی رادیكاليسم است. او معتقد است: از مدت ها قبل سخن گفتن 
از بنيادگرایی و »تمایالت بنيادگرایانه« و آن هم در تمام زمينه های اجتماعی، فرهنگی و 
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سياسی تشدید شده است. تحوالت دراماتيک در ایران، در سال های دهۀ 1980 به وسيلۀ 
انقالب اسالمی ایجاد شد و به عنوان بازگشت به بنيادهای دینی، از مرزهای دین اسالم 
بسيار فراتر رفت. این تحوالت افكار عمومی جهان را به پدیدۀ حساس و درخورِ 
توجه بنيادگرایی معطوف كرد (Kienzler, 1996, p2). كينتسلر سپس از شكل گيری موج 
جدید بنيادگرایی دینی در مسيحيت، یهودیت، آیين های هندو و بودا و سایر ادیان بحث 
می كند كه همه با متابعت از شيوۀ امام خمينی، بازگشت به اصول اوليۀ آیين ها و احيای 
اندیشۀ دینی را هدف خویش قرار داده اند. او در همين رابطه، ازنظر تاریخی، اصطالح 

»بنيادگرایی نوین« را جایگزین »بنيادگرایی كالسيک« می كند.
برای پرهيز از این آسيب، مقام معظم رهبری بر ضرورت »ُمنطوی دیدن«1 پدیده های 
سياسی )یعنی درك این نكته كه هر پدیده ای گذشتۀ خود و تحوالت منجر به وجودش 
را دربردارد( تأكيد می ورزند؛ به گونه ای كه پدیدۀ موردتحليل باید به صورت یک جریان 
دیده شود تا بتوان شناختی درست از آن كسب كرد؛ مثاًل انقالب 22بهمن1357 را 
باید منطوی در مبارزات اسالمی در طی 1400 سال و قيام 15 خرداد و 17 شهریور و 

حركت های شهرهای قم، تبریز، اصفهان و یزد دانست )به نقل از: رهبر، 1392(.
5- متن پریشی: متن پریشی2 یعنی تحليل خارج از سياق متن و یا تحليل گزینشی 
اصلی  منبع  مدنظر  معنای  كه  به گونه ای  اصلی  متن  زبانِی  بافتار  از  خارج  عبارات، 
مخدوش شود. نقل قول خارج از زمينۀ متن، ازطریق كاستن از بخشی از نقل قول با 
كنارگذاشتن واژگان یا عبارات قبلی و بعدی متن انجام می شود؛ به گونه ای كه معنای 
مدنظر را خدشه دار می كند. متن پریشی یا »بدبازنمایی«3 می تواند عمدی یا تصادفی و 
ناآگاهانه باشد؛ به گونه ای كه موّرخ برداشت گزینشی یا اشتباه از معنای متن می كند 
و عبارتی اساسی و ایضاح بخش را حذف می كند با این تصور كه آن واژه یا عبارت 
چندان اساسی به نظر نمی آید (Mayer, 1966; Mc Glone, 2005, pp 511-522). متن پریشی 

1. ُمنطوی /montavi/: درهم پيچيده؛ پيچيده؛ مشتمل؛ حاوی.
2. Contextomy
3. Misrepresentation
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می تواند به پادواقعيت1 منجر شود؛ بدین معنا كه حدس و گمان و تجویِز یكسان انگار 
می تواند  زمينه ای،  افتراقات  به  توجه  بدون  تاریخی  مشابه  به ظاهر  دو وضعيت  بين 
با برداشت گزینشی و  جایگزین تحليل واقع بينانۀ تاریخی شود. تحليل گزیدۀ متن 
اهداِف  با  اسالمی  انقالب  كارگزاران  و  رهبران  بيانات  از  منقطع  عبارات  تحليل  یا 
خاِص انتقادی را می توان برآمده از »سردرگمی مفهومی«2 و یا سياست زدگی تحليل 
دانست. برای نمونه، در غرب، واژگان صهيونيسم، اسرائيل، و یهودی هم معنی قلمداد 
اوليویه روا در  می شوند و به تمایز معنایی آن ها چندان توجهی نمی شود. به عالوه، 
كتاب »شكست اسالم سياسی« معتقد است كه در اسالم سياسِی مدنظِر انقالب اسالمی، 
كه  است  حالی  در  این   .(Roy, 1992) می شود قلمداد  وسيله  دین  و  سياست هدف 
به جای »اسالم  امام خمينی واژۀ »سياست اسالمی«  به كاربرده شده ازسوی  در واژگان 
سياسی« به كار برده شده است؛ مضافاً آنكه چنين برداشتی از اسالم سياسی در ادبيات 
مقام معظم رهبری هم - كه همواره بر این واژه تأكيد می ورزند- وجود ندارد. در 
پيوند دین و سياست و نقش آفرینی دین در  به معنای  ایشان، اسالم سياسی  نظرگاه 
عرصۀ سياسی در جامعۀ معاصر اسالمی است كه این موضوع موجب نگاهداشت 
هویت دینی جامعه و شكوفایی فرهنگ اسالمی در فضای مدرن و آشكارسازی سيمای 
عدالت خواه و آزادی بخش اسالم، هم زمان با »افول اندیشه های وارداتی و پرجنجالی 
همچون سوسياليسم و ماركسيسم و دریده شدن پردۀ ریا و فریب از روی دموكراسی 
ليبرال غرب« می شود )ولی زادۀ ميدانی و پيروزفر، 1396(. باوجوداین، تاریخ نگاران غربی 
با به كارگيری نادرسِت اصطالحاِت اسالميسم )اسالم گرایی(، رادیكاليسم )افراطی گری(، 
فاندامنتاليسم )بنيادگرایی(، فناتيسم )تعصب گرایی( و انتگریسم )یكپارچه گرایی( تالش 
دارند تا این اصطالحات را برای اهدافی منفی ازقبيل تروریسم، عقب افتادگی، جمود، 
تحّجر و تعّصب سنتی عليه انقالب اسالمی به كار ببرند. حال آنكه شایسته است حوادث 
و رخدادهای تاریخی و مفاهيم انقالب اسالمی در زمينه و متن خود دقيق بررسی 
شود و بر اساس ویژگی های ذاتی بافتار اجتماعِی آن بازۀ زمانی، نقد و تحليل شود و 

1. Counterfactual
2. Conceptual confusion
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یا در بررسی تطبيقی به مقایسۀ تحليلی آن متن با دیگر متن ها پرداخته شود؛ بنابراین، 
شایسته است تا تحليل گران تاریخ انقالب اسالمی در تفسير وقایع، از كج بينی ها و نگاه 
تعصب آميز فاصله بگيرند و در فرآیند تحليل عنصری و تحليل وقایع از رهگذر مداقّه در 
عناصر نظام مند موجود در كانتكست های1 مختلف، زوایای متعدد وقایع را شرح دهند و 

نقد كنند و چشم اندازی گسترده و تصویری جامع به مخاطبان خود عرضه كنند.
6- اكنون انگاری2: اكنون انگاری نوعی رویكرد تاریخ نگاری در عصر نئوليبراليسم 
قلمداد می شود كه با تكيه بر نظم كنونی، گذشته و آینده را در درون خود جذب و 
هضم می كند (Traverso, 2016). اكنون انگاری به معنای تاریخ نگاری به سياقی است كه 
تحوالت امروز جامعۀ ایران نتيجۀ طبيعی تحوالت گذشتۀ انقالب اسالمی تلقی شود 
و نيز به معنای داوری دربارۀ برخی از مقاطع انقالب اسالمی با مالك ها و معيارها و 
ارزش های امروزین جامعۀ داخلی و جهانی است. تاریخ نگاران غيربومی در مواجهه با 
رویدادها و پدیده های تاریخی دو مشكل اساسی دارند: نخست اینكه حوادث و وقایع 
تاریخی گذشته را با اقتضائات و شرایط كنونی و با طرز تفكر امروز تحليل می كنند؛ و 
دیگر اینكه اتفاقات را از نيمه و انتها و یا صرف نظر از پيشينۀ آن بررسی می كنند. درواقع، 
تئوری پردازان غربی با تبعيت از مبانی علوم انسانی غرب، یعنی تعيّن گرایی3، عقل گرایی، 
عمل گرایی، عرفی گرایی و اروپامحوری، به بررسی و تحليِل انقالبی پرداخته اند كه در 
قالب تنگ و محدودكنندۀ این تئوری ها نمی گنجد و یا با معيارهای امروزین به تحليِل 
انقالب اسالمی ایران پرداخته اند و واقعيت های گذشته را با ارزش های امروزین تحليل 
اثر جان  نظریه پردازی انقالب ها«  كرده اند كه برای نمونه می توان به مقاالت كتاب »
فوران اشاره كرد كه انقالب اسالمی ایران را از زاویۀ تقابل طرفداران رویكرد ساختاری 
مبتنی بر دولت محوری دربرابر رویكرد فرآیندی فرهنگ گرا با تأكيد بر نقش كارگزار 
تحليل می كند )فوران، 1382(. به عالوه، ميشل فوكو در كتابی به نام »ایرانی ها چه رؤیایی 
در سر دارند؟« انقالب اسالمی ایران را انقالبی فراُمدرن خوانده و معنویت گرایی سياسی 

1. كانتكست: زمينه؛ بستر؛ شرایط زمينه اِی تاریخی - فرهنگی - سياسی.
2. Presentism

3. جبرگرایی؛ تقدیرگرایی.
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را قلب تحليل خود از انقالب اسالمی قرار داده است و می گوید: »حكومت اسالمی 
ازیک طرف، حركتی برای دادن نقش دائمی و تعریف شده به ساختارهای سنّتی جامعۀ 
اسالمی و ازجانب دیگر، راهی برای واردكردن ابعاد معنوی در زندگی سياسی بود« 
)فوكو، 1377(. به نظر ميشل فوكو، روح انقالب اسالمی كه در كالبد جهان بی روح آن 
زمان دميده شد، در این حقيقت یافت می شود كه ایرانی ها از خالل انقالب َدرپِی ایجاد 
تحول در شخصيت خود بودند. فوكو قلب تحليل خود از انقالب اسالمی ایران را در 
چارچوب »معنویت گرایی سياسی« بيان می كند )فوكو، 1380(. به هرتقدیر، اكنون انگاری 
موّرخان گرچه گاهی می تواند تفسيری نوین از رخدادهای تاریخی عرضه كند، ولی این 
آسيب را هم می تواند َدرپِی داشته باشد كه تاریخ نگار در فرآیند »تفسير متنی«1 با خطای 

.(Seidman, 1983) روش شناختی روبه رو شود

مبحث دوم: پیشنهادهایی برای تحلیل تاریخی انقالب اسالمی
كه  است  آن  بيانگر  در غرب،  اسالمی  انقالب  نظریه پردازی  مبانی  و  اصول  بررسی 
تحليل های غيربومی با مشكالت روشِی ناشی از سطحی نگری، یكسونگری، شتاب زدگی 
و مطلق انگاری همراه اند؛ بنابراین برای تحليل مناسب انقالب اسالمی به علم بومی نياز 
است؛ علمی كه با مبانی نظام ارزشی و فرهنگی جامعۀ ایران سازگاری داشته باشد. در 
این رهگذر، تاریخ نگار انقالب اسالمی مناسب است تا با دیدن واقعيت ها جدای از 

پيش فرض ها، به تحليل تاریخی انقالب اسالمی بپردازد.
برای غلبه بر چالش هاِی روش شناختی در تاریخ نگارِی انقالب اسالمی، توسعۀ 
استفاده از روش های داده بنياد ضروری است و همچنين درزمينۀ مواردِ تحریر تاریخ 
توأم با سوگيری و بر مدار قدرت، روشنگری باید انجام شود؛ بنابراین برای بررسی و 
تحليل تاریخ و تحوالت اجتماعی و سياسی انقالب اسالمی ناگزیر از عرضۀ معيارها 
و روش های نو و جدیدی هستيم كه با ویژگی های تاریخی، اجتماعی و سياسی جهان 
اسالم متناسب باشد تا با كمک آن ها بتوانيم گذشته، حال و آیندۀ خود را آنچنان كه 

1. Textual Interpretation
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بوده، هست و خواهد بود، درست درك كنيم. در این رهگذر، چهار روش شامِل روِش 
هرمنوتيک قصدگراِی اسكينر، روش تحليل الیه ای علت ها، روش تحليلی چهارسطحی 

طولی، و روش تلفيقی و تركيبی پيشنهاد می شود.
1. روش هرمنوتيک قصدگرای اسكينر: اسكينر با به كارگيری روش خود درزمينۀ 
اندیشۀ سياسی ماكياول و تطبيق ارتباط آن با زمينه های سياسی و اجتماعی، عواملی 
ازقبيل: زبان، فضای زندگی، محيط سياسی، زمينۀ فكری و شرایط تاریخی را برای 
به  بازسازی زمينه و زمانه  با  تا  به فهم رخدادهای تاریخی درنظر می گيرد  دستيابی 
رمزگشایی و فهم معنای یک اثر یا مفهومِ انسانی نائل شود. (Skinner, 1981). اسكينر 
در مباحث روش شناسی خود و به ویژه در اندیشه شناسی به بازسازی تجربۀ زندگی 
و زمينه های تاریخی شكل گيری یک اثر یا مفهوم معتقد است )محمودپناهی، 1394، 
ص174(. او پرسش اصلی خود را این گونه مطرح می كند كه: در تالش برای فهم متن 
چه روش مناسبی را باید اتخاذ كرد؟ یا به عبارت دیگر، معنای واقعی و تاریخی متن 
چگونه كشف می شود؟ او در پاسخ به این پرسش كليدی دریافت معنای واقعی متن را 
كشف نيات مؤلف در تأليف آن قلمداد می كند. به همين ترتيب، اسكينر برای بررسی 
ليبراليسم (Skinner, 1998). به جای پرداختن به  مفهوم آزادی در كتاب آزادی قبل از 
چيستی مفهوم، به تحول مفهوم در تجربۀ تاریخی می پردازد. روش شناسی سه مرحله ای 
اسكينر ضمن خوانش متون در مرحلۀ نخست، به بازآفرینی محيط فكری و سياسی در 
وهلۀ دوم و سرانجام فهم دیدگاه ها، مقاصد، نيات و ابتكارات كنشگران و عوامل مؤثّر 

در بستر تاریخی می پردازد )محمودپناهی، 1394، ص175(.
نياز  انقالب اسالمی  تاریخ نگاری  برای  بنابر استدالل های روش شناختی اسكينر، 
به فهم نظریه ها و اندیشه های امام خمينی به عنوان معمار كبير انقالب اسالمی، و نيز 
شناخت بستر تحوالت سياسی و اجتماعی ایران، بازآفرینی محيط فكری و سياسی 
نظریه پردازان انقالب اسالمی و واكاوی پيامدهای نظرگاه سياسی امام خمينی احساس 

می شود تا تحوالت تاریخی دقيقاً در چارچوب زمانی وقوع رخدادها بررسی شوند.
2- روش تحليل الیه ای علت ها: دومين روش پيشنهادی، بهره گيری از »تحليل 
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الیه ای عّلت ها«1 )روش عّلی الیه ای( است. سهيل عنایت اهلل2، آینده پژوه پاكستانی االصل، 
با تلفيق مكاتب مختلف معرفت شناختی، عالوه بر اهتمام به علل ظاهری موضوعات، 
عّلت های بنيادین و عميق آن ها را هم، شناسایی و تحليل كرده است. تحليل الیه ای 
عّلت ها )تحليل عّلی الیه ای( در مطالعات آینده پژوهی به كار می رود؛ ولی می توان آن را 
در مطالعات تاریخ نگاری هم به كار بست، از آن لحاظ كه توجه پژوهش گر را به چهار 

سطح متفاوت جلب می كند.
سطح نخست كه ليتانی3 ناميده می شود، سطحی ترین و نمایان ترین الیه است و 
نشانگر دیدگاه های رسمی، متداول و پذیرفته شده از واقعيت هاست. این الیه بيشتر بر 
عرضۀ آماروارقام با تكيه بر داده ها و روندهای كّمی تكيه دارد و نيازمند توانمندی های 

تحليلی چندانی نيست.
فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی4،  علل  و  متغيرها  واكاوی  و  تفسير  به  دوم،  سطح 
سياسی و تاریخِی موضوعات و داده های كمی مطرح شده در سطح ليتانی می پردازد. 
تحليل های  فنی و  دیدگاه های  مبيّن  و  دیدگاه سيستمی5  معّرف  تحليل  از  این ركن 
آكادميک از داده های سطح ليتانی است. در این سطح، نقش دولت و سایر كنشگران و 

منافع آن ها در فرآیند تحوالت بررسی می شود.
سومين سطح، با نگاهی عميق تر، به ساختارها و نيز جهان بينی های )گفتمان های(6 
مشروعيت ساز و حمایت گرِ ساختارها و فرض های استداللِی مبتنی بر ایدئولوژی می نگرد. 
در اینجا نه تنها باید توجه از افراد به ساختارها معطوف شود، بلكه گفتماِن حامی ساختار 
نيز نباید شناسایی شود تا به این نكته پی برده شود كه چه كسانی از سلطۀ این گفتمان 
سود می برند و چه كسانی متضرر می شوند. این سطح از تحليل نمایانگر جهان بينی و 
نوع گفتمان است؛ جهان بينی و گفتمانی كه موجبات بازشناسی آن دسته از ساختارهای 

1. Causal Layered Analysis
2. Sohail Inayatullah
3. litany
4. social causes
5. Systemic
6. discourse/worldview
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عميق تر اجتماعی، زبانی و فرهنگی ای را فراهم می آورد كه مبيّن »ویژگی بازیگر«1 هستند. 
در این مرحله، تحليل گر به واكاوی این مهم می پردازد كه چگونه گفتمان های مختلف 
اقتصادی، دینی و فرهنگی نه تنها نقشی بيش از علت یا ميانجی را در مواجهه با موضوع 
به شمار می آیند.  نيز  بلكه عامل تشكيل دهنده و تكوین بخش موضوع  دارند،  برعهده 
تحليل گر می تواند براساس گفتمان های متنوع، به استخراج سناریوهای آلترناتيو مجزا در 
حوزه های دینی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد تا از بُعد افقی نيز به تحليل الیه ای علت ها 

پرداخته باشد.
آخرین سطح، سطح اسطوره یا استعاره2 است. این سطح ضمن تبيين ابعاد انگيزشی 
نوعی  یا  داستان هایی عميق  كه  مبتنی است  این فرض  بر  ادراكی،  ناخودآگاه  امور  و 
كهن الگوهای3 جمعی وجود دارند كه بُعدی احساسی به جهان بينی/گفتمان می دهند. 
منظور از كهن الگوی جمعی ابعاد احساسی و ناخودآگاه موضوع موردبررسی و جهان بينی 
و  دارند  ریشه  مّلت ها  تاریخی  تجربه های  در  احساسی  ابعاد  این  است.  موردمطالعه 
به همين دليل از جنس اسطوره و استعاره اند. این اسطوره ها و استعاره ها معموالً تصاویری 
مبهم را دربردارند و به راحتی در قالب زبان قرار نمی گيرند. این تصاویر دیداری به جای 
آنكه خوانش مغز یا طرز تفكر را هدف قرار دهند بيشتر بر قلب اثر می گذارند. این سطح 
از تحليل بن مایۀ پرسش گری محسوب می شود؛ به گونه ای كه قاب ذهنی را با قاب های 

ادراكی دیگر مانند اسطوره ها همراه و همسو می سازد.
تحليل الیه ای علت ها بر این فرض استوار است كه نحوۀ قراردادن رخداد در قاب 
ذهن بر نحوۀ تحليل استوار است؛ بنابراین پيشنهاد می كند كه تحليل گر به فراتر از قاب 
ذهنی مرسوم برود و به هم بسته سازی و یكپارچه سازی بين تحليل و سنتز بپردازد؛ زیرا 
همگراسازی گفتمان ها و شيوه های شناخت و جهان بينی با یكدیگر در سطح افقی، بر 

غنای تحليل می افزاید.
تحليل الیه ای علت ها اصوالً با ریشه یابی و راهكاریابی برای مسائل و مشكالت 

1. Actor-invariant
2. myth/metaphor
3. Archetypes
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مزمِن اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... سروكار دارد. چهار الیه ای كه در روش تحليل 
الیه ای علت ها مدنظر است، هركدام به عنوان پوسته ای از چندین الیۀ گوناگون واقعيت 
دیده می شوند. باتوجه به اینكه هریک از این پوسته ها با نوع خاصی از معرفت بشری 
متناظرند، هدف تحليل الیه الیۀ علت ها، ساختارشكنی در فهم پدیده های اجتماعی و 
رسيدن به دركی عميق از الیه های زیرین مسائل و مشكالت است. روش فوق ازطریق 
واكاوِی عميق و زیربنایِی الیه های عّلِی عمده، اَشكال مختلف شناخت را دربرمی گيرد. 
روش تحليل الیه ای علت ها، روش شناسِی ساختار - كارگزار را در دل خود می پرورد 
و عالوه بر توجه به الگوی گسترش افقی تحليل، بيشتر به روش گسترش عمودی بر 
الیه های زیرین، زیربنایی و عميق به جای الیه های سطحی تمركز دارد. به این ترتيب، 
تحليل عّلِی الیه ای ما را از چارچوب های متعارف صورت بندی موضوعات خارج 
می كند و از ما می خواهد كه دائماً هر چهار سطح را در فرآیند تحليل مدنظر داشته 

.(Inayatullah, 2005) باشيم
انقالب  تاریخ نگاری  برای  روش  سومين  طولی:  چهارسطحی  تحليل  روش   -3
اسالمی تحليل چهارسطحی طولی است. هر تحليل تاریخی از انقالب اسالمی باید به 
چهار سطح پارادایمی، رویكردی، روش شناختی، و روشی توجه كند. معموالً در مطالعات 
علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه در مطالعات تاریخی، تقسيم بندی در چهار سطح انجام 
می شود كه عبارت اند از: سطوح پارادایمی، رویكردی، روش شناختی و روشی. بين این 
سطوح رابطۀ اعم و اخص برقرار است و از سطح كالن به خرد پيش می رود. پارادایم 
)الگوواره(، در سطح كالِن این تقسيم بندی قرار دارد. پارادایم درواقع همان نظام فكری 
در هر تحليل است كه تمام پيش فرض های تحليل گر دربارۀ مفاهيم بنيادی تحليل در 
چارچوب آن تعریف می شود. پارادایم جایگاه انعكاس هستی شناسی و معرفت شناسی 
تحليل گر به موضوع موردمطالعه است. در این سطح سه پارادایم اصلی اثبات گرایی، 
تفسيری و انتقادی دیده می شود كه هریک بر اصول و مبانی خاص خود مبتنی است 
و پدیدۀ موردمطالعه در هر پارادایم، به گونه ای متفاوت تعریف و بررسی می شود. مثاًل 
در پارادایم اثبات گرایی واقعيت های موردبررسی در تحليل نظيِر علوم تجربی عينی و 
قابل سنجش اند؛ درحالی كه در پارادایم تفسيری واقعيت های موردبررسی اغلب ذهنی و 
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كيفی اند. پس از پارادایم نوبت به رویكرد می رسد كه بيانگر چگونگی نگرش تحليل گر 
به موضوع تحليل است كه این نگرش می تواند كّمی یا كيفی باشد. رویكردِ كّمی بيشتر 
عينی، جزءنگر، و قياسی است و بر آماروارقام مبتنی است؛ در مقابل، رویكرد كيفی 
معموالً ذهنی، كل نگر، استقرایی، تفسيری و بافت مدار است. سطح سوم، روش شناسی 
)متدولوژی( است كه همچون دستورالعملی استاندارد به تحليل گر اطمينان می دهد 
چگونه تحليل كند كه به شناخت دقيق تری از موضوع موردمطالعه برسد. هر رویكرد 
روش شناسی های خاص خود را دارد. مثاًل در رویكرد كيفی بر نظریه پردازی داده بنياد، 
پدیدارشناسی، قوم نگاری، اقدام پژوهی، موردكاوی، تحليل گفتمان و مطالعات تاریخی 
اهتمام می شود. درنهایت و در ُخردترین سطح تقسيم بندی روش )مِتُد( قرار می گيرد 
كه شامل تمام ابزارهاِی مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و بررسی اسناد، مدارك و متون 
است كه تحليل گر با كمک آن ها به گردآوری و تحليل داده ها می پردازد. بدین ترتيب، 
تحليل های تاریخی می تواند چهار سطِح تحليِل طولِی مذكور را هم زمان مدنظر قرار 
دهد؛ به گونه ای كه ذیل پارادایم تفسيری، به رویكرد كيفی با روش شناسی مطالعات 
تاریخی و روش اسنادی اهتمام ورزد )قهرمانی و عبداللهی، 1392، صص 51-69(. در 
این رهگذر، تلفيق مراتب عرضی )ابعاد درونی پدیدۀ سياسی( با مراتب طولی )بررسی 
با طول جریان كلی و سمت و جهت جریانات و مراتبی كه  نسبت پدیدۀ سياسی 
در آن جهت قرار گرفته است( می تواند از مطلق نگری، مطلق اندیشی، سطحی نگری، 

یک سونگری و شتاب زدگی تحليل هاِی تاریخی جلوگيری كند )رهبر، 1392(.
انقالب اسالمی  تاریخ نگاری  برای  تركيبی: چهارمين روش  تلفيقی و  4- روش 
رویكرد آميخته یا تلفيقی و تركيبی است. درواقع، تحليل ها به دو دستۀ كلی »ایستا و 
خطی« و »پویا و غيرخطی« تقسيم می شوند. در تحليل های ایستا و خطی نقطۀ آغاز و 
پایان رخداد تاریخی مشخص و قابل پيش بينی است. گام های تجزیه وتحليل نيز همراه 
با زمان الزم برای هر گام ازقبل تعيين شده است. تحليل گر از هر مرحله ای كه می گذرد 
آن را خاتمه یافته تلقی می كند و نيازی به بازگشت دوباره به آن ندارد. مسير حركت 
یک سویه و هموار است و در هر گام به نقطۀ پایان نزدیک تر می شود. ابعاد تحليل 
كاماًل معلوم و متغيرهای موردبررسی و ارتباط آن ها مشخص و روشن است و تا پایان 
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كار ثابت می ماند. به این ترتيب تحليل گر چندان با دشواری نبود قطعيت مواجه نيست 
و تقریباً تمام مسير ازقبل پيش بينی شده است و فقط كافی است تا تحليل گر گام های 
پيش بينی شده را با دقت بردارد تا به مقصد برسد؛ به عبارت دیگر، تحليل های ایستا و 
خطی مسير روشن و همواری را طی می كنند، ولی درنهایت چندان مولّد، آگاهی بخش 

و دانش آفرین نيستند.
برخالف تحليل های ایستا و خطی، مسير تحليل های پویا و غيرخطی ناهموار و 
نبود قطعيت مواجه  ميزان  بيشترین  با  ابتدای كار  پرفرازونشيب است. تحليل گر در 
است؛ نه شناخت دقيقی از موضوع دارد و نه متغيرهای آن را می شناسد. در این نوع 
از تحليل، تحليل گر ترجيح می دهد تا با ذهنی خالی از هرگونه سوگيری و پيش فرض 
قبلی به بررسی موضوع مدنظر بپردازد؛ به ویژه آنكه او پدیدۀ موردبررسی را در بافتی 
می بيند كه تأثير آن بافت و مؤلفه های آن بر آنچه رخ می دهد آشكار است. پویایی در 
تمام اجزای این نوع تحليل دیده می شود. در این نوع تحليل، گردآوری و تحليل داده ها 
هم زمان انجام می شود و تحليل تا »اشباع داده ها« ادامه پيدا می كند. منظور از نقطۀ اشباع 
زمانی است كه ادامۀ گردآوری داده ها به یافتۀ جدیدی منجر نشود و تكرار یافته های 
قبلی باشد. هرچند مسير تحليل مزبور ناهموار است، ولی اگر تحليل گر با جّدیت و 
اثربخش و  نهایی بسيار مولّد،  اكتشافی را طی كند، محصول  این مسير  عالقه مندی 

دانش آفرین خواهد بود )منصوریان، 1390(.
درواقع، رویكرد تحليلی - تركيبِی واقع بينانه عالوه بر تلفيق روش های پویا با ایستا، 
به آميختن روش های كمی و كيفی و نيز تركيب رویكردهای عمودی و افقی همت 
می گمارد تا از این رهگذر تصویری جامع برساخته شود. تحليل عمودی با تهيۀ فهرستی 
از موضوعات و محورهای مربوط به انقالب اسالمی بر تجزیه وتحليل درصدی و كمی از 
ُكلِّ تحليل تأكيد دارد؛ بدین معنا كه با محاسبۀ تناسب درصدِی موضوعی خاص در مقایسه 
با نظام كل موضوعات در مقطعی تاریخی و محاسبۀ ظرفيت ها، نقاط قوت و ضعف و 
فرصت ها و چالش های فرارو در ترازنامه ای كالن، دیدی سلسله مراتبی به موضوع تحليل 
عرضه می كند و با اندیشيدن دربارۀ اهداف و ارتباط بين ابعاد و جنبه های متفاوت موضوع 
در مقطع زمانی ای خاْص با رویكردی چندمتغيره و ميان رشته ای رویكردی ژرفانگر، 
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فوری1 و چشم اندازگونه عرضه می كند. ولی تحليل افقی به روندپژوهی یا تحليل روند2 
براساس تسلسل تاریخی در طول زمان اهتمام می ورزد (Gundlach & Foer, 2004). در 
صورت اخير، تحليل آميختۀ تاریخی برای كسب شناخت درست از رخداد مدنظر، آن 
را به صورت یک جریان واكاوی می كند. به نظر می رسد تلفيق این دو روش می تواند 

تحليلی جامع و شمول نگر از تاریخ انقالب اسالمی ایران فراهم كند.

نتیجه گیری
با عنایت به آنچه گذشت، می توان اذعان داشت كه ذهن تحليل گران تاریخ انقالب اسالمی 
باید از دام كليشه های ذهنی رهایی یابد تا حقيقت كاو شود. به جای اینكه واقعيت و خيال 
در ذهن تحليل گر در هم آميخته شود، باید پيوند ميان جهان ذهن و عين برقرار شود، زوِج 
صداقت و منطق مایۀ حقيقت شود و بر شيوۀ تحليل ذهنی منصفانه با خالی كردن ذهن از 

حصارها و بندهای تعصب ها تأكيد شود.
به  نگاه چندعليتی، چندضلعی و چندسطحی  باید  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاران 
تاریخ داشته باشند و هم زمان بستر و واقعيت تاریخی را لحاظ كنند. در این رهگذر، 
»پویا و غيرخطی« بهترین راهكار به نظر  »ایستا و خطی« با رویكردِ  تركيب رویكردِ 
بافتار3، ساختار4،  بين  تعامل  برقراری  از رهگذر  می تواند  رویكردی  می رسد. چنين 
فرآیند5 و كارگزار6، نوعی سنتز افقی - عمودی را عرضه كند. در حوزۀ بافتار، باید 
رویكردی زمينه ای متناسب با شرایط و تحوالت انقالب اسالمی اتخاذ شود؛ به گونه ای 
كه واقعيت های اجتماعی تنها در بافتار جامعۀ ایران درك و تحليل شود و زمينه های 
اجتماعی انقالب اسالمی فراموش نشود. در عرصۀ ساختاری، به ساختارهای ذهنی، 
زبانی و اجتماعی در فرآیند تحليل رویدادها باید بيشتر اهتمام شود. در عرصۀ كارگزار، 

1. Snapshot
2. Trend Analysis
3. Context
4. Structure
5. Process
6. Agent
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به تمام مجریان و عوامل دخيل در پيروزی و تداوم انقالب اسالمی ازجمله روحانيت، 
احزاب، گروه ها، جناح ها و دسته جات سياسی، دانشجویان، روشنفكران، زنان، جوانان، 
بازاریان و توده های مردم باید توجه شود. درزمينۀ فرآیند نيز، شناخت روند شكل گيری 
نهضت امام خمينی از 15 خرداد و توجه به ِسير تحوالت تاریخی می تواند نگرشی وسيع 
و چشم اندازگونه از تاریخ انقالب اسالمی عرضه كند. بدین ترتيب، رویكرد تركيبی به 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی رویكرد ارگانيک را جایگزین رویكرد مكانيكی می كند؛ 
به این معنی كه به روند تحوالت انقالب اسالمی باتوجه به پویش هایی ازقبيل: قدمت 
تمدنی، جمعيت، فرهنگ، مساحت، ویژگی های دموگرافيک1 و قدرت نرم افزاری و 
یک چارچوب  تا  است  شایسته  رهگذر،  این  در  می كند.  توجه  ایران  سخت افزاری 
تحليلی جامع و بومی براساس رویكرد تركيبی از انقالب اسالمی عرضه شود كه نه تنها 
باشد،  فرآیندمحوری و كارگزارپژوهی توجه داشته  بافتارشناسی، ساختارپژوهی،  به 

بلكه رویكردی چشم اندازگونه و چندمتغيره را هم، دنبال كند.
واقعيت آن است كه اگر تاریخ نگاران بومی تحليل واقع بينانۀ خود را از انقالب 
اسالمی، عرضه نكنند، دگراندیشان تحليل های مغرضانه، یک سویه و تعصب آميز خود 
را با فنون تصویرسازی منفی به خوردِ مخاطبان خواهند داد؛ بنابراین شایسته است تا 
تاریخ نگاران تحليل هایی واقع بينانه با هدف تصویرسازی ایجابی و اخالقی از قدرت 
نرم انقالب اسالمی با نگاه بلندمدت و راهبردی به جای نگاه كوتاه مدت و لحظه ای 
عرضه كنند و این تالش را با تأكيد بر چهار الیۀ مخاطبان یعنی افكار عمومی، نخبگان، 

رسانه ها، و سياست ورزان سامان بخشند.
مناسب است به جای نگاه تجریدی و انتزاعی، رویكردی عينی گرایانه و واقع بينانه 
بازتاب داده شود  انقالب اسالمی  ایران در فرآیند  انعكاس تحوالت اجتماعی  برای 
تا با ارائۀ پادتصویر2 یا پادپيام3 براساس اصول ارتباط مؤثّر4 شامل: تمركز و توجه5، 

1. جمعيت شناختی؛ جمعيتی.
2. Counter-image
3. Counter-message
4. Effective Communication
5. Attention



  30

 | 
13

97
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 | 
ة 3

مار
 ش

ب|
قال

ة ان
نام

یخ 
تار

 |

بينش و شناخت1، و ادراِك2 مبتنی بر تفكر و تعمق و ژرف اندیشی، تحليلی جامع و 
فراگير از انقالب اسالمی عرضه شود. این مهم به كاهش فاصلۀ ذهنيت با واقعيت یا 
به حداقل رساندن شكاف بين تصویر3 ارائه شده و واقعيت های4 تاریخی بسته است. در 
این زمينه، مخاطب شناسی اهميت دارد. تاریخ نگاران انقالب اسالمی باید بدانند كه با 
مخاطب فعال، آزاداندیش، خردورز، آگاه و گزینش گر روبه رویند كه ضرورتاً تحليل 
نمی كند.  دقيق درك  را  پيام  مخاطب هميشه هدف  زیرا  نمی كند؛  برداشت  را  آن ها 
دراین ميان، عالوه بر مخاطب شناسی، ویژگی اقناعی و جذاب تحليل هم اهميت دارد. 
چنين روشی می تواند بر تفكر انتقادی نيز مبتنی باشد تا اندیشيدن و پرسش گری را در 
ذهن خواننده برانگيزاند و درعين حال رویكردی اقناع گونه و نه القاءگونه داشته باشد. 
درواقع، خواننده زمانی به تاریخ نگار انقالب اسالمی اعتماد می كند كه او را در نقِل 
رخدادهای تاریخی، برخوردار از صداقت و فارغ از مشوب شدن به آفت سياست زدگی 

ارزیابی كند.

1. Cognition
2. Perception
3. Image

Reality :4. واقعيّت
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