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چکیده: پیروزی انقالب  اسالمی یکی از وقایع عمده ای بود که نه تنها موازنه های 
نظریه پردازی مختلفی  بسترهای  بلکه  برهم زد،  را  سیاسی در خاورمیانه و جهان 
روایت های  بنابراین  ساخت.  فراهم   نیز  داخلی  و  خارجی  محققان  سوی  از  را 
مختلفی از تاریخ  انقالب توسط آنان به نگارش درآمد. دراین راستا، تداوم انقالب، 
موضع گیری های جدیدی را در عرصۀ تاریخ نگاری سبب  شد و عالوه بر محققان 
و  مدافع  جبهۀ  دو  هر  در  را  انقالب  در  درگیر  شخصیت های  علمی،  محافل  و 
مخالف، برای تبیین آن به تالش واداشت. با توجه به این امر، مقولۀ آسیب شناسی  
تاریخ نگاری انقالب اسالمی یکی  از مهم ترین  نیازهای  تاریخ نگاری معاصر ایران 
مبانی  و  ارکان  که  می شود. آسیب هایی  آن  نوآوری   و  بالندگی   که  سبب   است  
اساسی تاریخ نگاری انقالب را تهدید می کنند و شناخت آنها اساسی ترین گام در 
جلوگیری از پیدایش و رشد آسیب هاست. بااین هدف، پرسش اصلی مقاله حاضر 
با شیوه ای توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای معطوف به این سؤال 
است که »چه آسیب هایی ارکان تاریخ نگاری انقالب اسالمی را مورد تهدید قرار 
می دهند؟«. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون کمبود منابع 
درخصوص برخی رویدادها، تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی، عدم   ترسیم 
تاریخ نگاری،  عرصۀ  با  غیرمتخصص  مدیریت های  حضور  مشخص،  راه  یک 
نگاه ژورنالیستی به تاریخ نگاری و... از برجسته ترین آسیب هایی هستند که ارکان 

تاریخ نگاری انقالب اسالمی را تهدید می کنند.
نگاه  اسالمی،  انقالب  تاریخ نگاری  تاریخ نگاری،  آسیب شناسی،  کلیدواژه ها: 
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مقدمه

و  پدیده ها  انعکاس  برای  حساس  پدیده ای  تاریخ نویسی  و  تاریخ  ملتی،  هر  تاریخ  در 
قالب متن است که در  بسترهای اجتماعی بشر در  بازتاب  واقعیت ها در ذهن مورخ و 
نتیجۀ آن، سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی، ماهیت شخصیتی و نوع عملکرد انسان ها به 
نگارش درآمده است. توجه به این مقوله در ایران مانند اغلب جوامع دیگر تا عصر حاضر 
با فرازو نشیب هایی روبه رو بوده است که در این مسیر پیروزی انقالب اسالمی در فرآیند 
آن گسست مهمی با گذشتۀ سیاسی ایران ایجاد کرده  است و شکل نوینی از تاریخ نگاری 
را عرضه  نموده  است. انقالب بنابر طبع دگرگون ساز خود، در ضمیر تاریخ نگاران ایران 
و جهان میل به نگارش رویدادهایي که به انجام یک حکومت و آغاز حکومتي دیگر 
منجر شد، را برانگیخت. بنابراین در فرآیند این دگرگوني  میل به نگارش حوادث جدید 
از لحاظ کمی وسعت یافت و از لحاظ کیفی تحول عمیقی پیدا کرد. ازاین رو پیرامون 
پدیدة انقالب اسالمی کتاب ها، نظریه ها و مقاله های بسیاری ارائه گردید. اما دراین میان، 
از  بهره گرفتن  و  انقالبی  نیروهای  و  سیاسی  فرهنگی-  جریان های  در  تنوع  به  توجه  با 
امکانات جدید، سبک نگارش تاریخ نگاران نیز متنوع شد، و آنان از یک الگوی واحد 
پیروی نکردند. ولی برای نگارش تاریخ نگاری انقالب اسالمی در آغاز باید این مسائل 
که چرا مردم ایران انقالب کردند؟ چه در درونشان می گذشت؟ چه فکر می کردند؟ 
و چه تفسیری از جامعۀ خود داشتند؟ را مدنظر داشت. دراین خصوص، برای رسیدن 
به جواب بایستی از یک روش تحقیق، روش شناسانۀ مردمی که یکی از مکاتب جدید 
و مؤثر جامعه شناسی است، استفاده نمود. اما به رغم تالش هایی که در این زمینه صورت 
گرفته  است، تاریخ نگاری انقالب اسالمی در سیر حرکت خود با یک سری موانع، آفات 
مواجهه کرده  با کندی هایی  را  آن  سیر حرکت  و هست که  بوده  روبه رو  و آسیب ها 
به  نیاز  برای رفع آن  برجسته خودنمایی می کنند و  به صورت  موانعی که گاهی   است، 
منابع  از  استفاده  و  تحلیلی   - توصیفی  روش  با  مقاله  این  که  دارند  بررسی  و  شناخت 
جدید تر، تحلیل های مستند، و سؤاالتی همچون: ضرورت بحث آسیب شناسی انقالب 
اسالمی چیست؟ فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی چگونه بوده  است؟ و آسیب های 
شناخت  و  تبیین  درصدد  کدامند؟  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  حوزة  در  موجود 
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نبود  به  علت  میان  این  اما در  انقالب اسالمی است.  تاریخ نگاری  مهم ترین آسیب های 
منابع کتابخانه ای کافی در رابطه با سوابق و ادبیات تحقیق، از سایت ها و روزنامه های 
معتبر برای پردازش فرضیه استفاده شده  است. که از جمله مهم ترین آنها می توان به آثار 

زیر اشاره نمود: 
-کوشکی)1388( در مقالۀ »آفات تاریخ نگاری انقالب اسالمی« ، به بررسی هفت 
غیرکاربردی،  تجربی،  تاریخ نگاری  تاریخ،  و  سیاست  اختالط  خام نگاری،  آسیب: 
مهم ترین آسیب های  دیدگاه وی  از  که  فردی  پرداخته  است  و  احساسی  بی مبادالتی، 

روش تاریخ نگاری انقالب اسالمی هستند. 
- صابر دمیرچی)1388( در مقالۀ »آسیب شناسی تاریخ نگاری شفاهی در ایران«، به 
بررسی مشکالت و مسائل تاریخ شفاهی پرداخته  است و برطرف کردن مسائلی همچون: 
توجه  عدم   شفاهی،  تاریخ نگاری  دست اندرکاران  میان  مشترك  علمی  اصول  نبود 
با  تاریخ  برای آشنا  ساختن دانشجویان  تاریخ شفاهی، عدم  توجه دانشگاه ها  به ماهیت 
نیز یکسویه نگری در این زمینه را به عنوان  این شیوه به صورت علمی و آکادمیک، و 

آسیب های این شیوة تاریخ نگاری مطرح  کرده است.
- ترك چی و ططری)1388( در مقاله ای با عنوان »آسیب شناسی تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی با تأکید بر خاطرات و پژوهش های بیرونی و بیگانه«، به بررسی آسیب شناسانه 
خاطرات و آثار تاریخی پرداخته اند که در بیرون از ایران نگاشته شده اند و به طورکلی 
استفاده از چهارچوب نظریه پردازی های غربی و عدم  توجه به جایگاه فرهنگ ایرانی را 

به عنوان مهم ترین آسیب های تاریخ نگاری انقالب مورد بررسی قرار داده اند.
دیباچه ای آسیب شناسانه  سیاه و سفید؛  »نگارش های  مقالۀ  در  نسب)1384(  - رجب 
برای  عملی  راهکار  ارائۀ یک  با هدف  اسالمی«  انقالب  تاریخ نگاری  بر روش شناسی 
و  شهبازی  عبداهلل  زیباکالم،  صادق  نظرات  ایران،  در  تاریخ نگاری  مشکالت  حل 
اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  در  روشی  آسیب های  درخصوص  را  بادامچیان  اسداهلل 
جویا شده   است و در پایان به ارائه فهرستی از راهکارهای پیشنهادی در سطح مختلف 

سیاست گذاری، فنی، معرفتی و روشی پرداخته  است. 
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- علوی سیستانی)1388( در مقالۀ »آسیب شناسی تاریخ نگاری انقالب اسالمی در پرتو 
نهضت مشروطه« موازی سازی افراد درون انقالب و تقلیل پیدا کردن انقالب اسالمی به 
افراد برجسته را دو آسیب مهم تاریخ نگاری انقالب اسالمی و مشروطه ذکر کرده  است. 
اما با توجه به مطالبي که ایراد شد، مي توان اذعان داشت که در حوزة پژوهش حاضر 
باعنوان مذکور، تحقیقات مستقل، جامع و روشنی ارائه نگردیده  است، بلکه هرکدام از 
این تحقیقات تنها به بررسی بخش هایی جزئی از این موضوع مورد بررسی اکتفا کرده اند، 
درحالی که این پژوهش سعی  دارد به صورت واقع بینانه، تحلیلی، جامع و علمی به بررسی 
زوایای مختلف آسیب های موجود در حوزة تاریخ نگاری انقالب بپردازد و نقطۀ اصلي 

نوآوری و وجه تمایز آن با پژوهش هاي دیگر در همین امر است.

ضرورت بحث آسیب شناسی انقالب اسالمی

واژة »آسیب شناسی«1 به معنای »شناسایی« و »بررسی آفات و صدمات« است )سویه های 
و  عوارض  و  بیماری  علل  »مطالعۀ  تعبیر  آن  از  که  واژه  این   .)383  :1388 تاریخ نگاری 
عالئم غیرعادی« نیز شده  است )آریان پور بی تا ج2: 1569( در اصطالح  علوم  طبیعی  به  
معنای  »مطالعه  و شناخت  عوامل  بی نظمی ها در ارگانیسم  انسانی  جهت  درمان  بیماری های  
»محنت«،  »رنج«،  معنای   به   یونانی2  کلمۀ  دو  ریشۀ   از  که  واژه ای  می باشد.  جسمانی«  
ج4:  بی تا  )آریان پور  است  شده  ترکیب   »شناخت«  و  »دانش »  و  غضب«،  »احساسات«، 
1382(. اما تعریف مفهومی آسیب شناسي: »شناسایي آن دسته از عوامل مهم و مؤثري 
است که به وجود آمدن و تداوم حیات آنها، مي تواند فرآیند تحقق اهداف هر نظامي 
را متوقف و یا به صورت محسوس، ُکند نماید« )بنیانیان 1379: 128(. لکن باید اشاره کرد 
آسیب ها الزاماً جنبۀ عینی ندارند، بلکه می توانند ذهنی نیز  باشند. درواقع نوع نظام ادراکی 
موجود در اذهان است که معین می کند یک واقعه چگونه فهمیده  شود و متناسب با آن 
کنش های اجتماعی صورت گیرد )عیوضی 1384: 52(. اما دراین میان، منظور از آسیب شناسی 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی بررسي واقع بینانه مشکالت، اشکاالت، انحرافات، آفات، 

1. pathology 
2. path=patho and Logy
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تحریفات و موانع رشد این نوع تاریخ نگاری است که می تواند دستیابي آن را به حقایق و 
تفسیر درست وقایع، ُکند یا ناممکن سازند، همچنین بررسی چیستی، چرایی و چگونگی 
بنابر دریافت های شخصی،  دیدگاه  های شفاهی - نوشتاری است که برپایی انقالب را 

گروهی، حزبی و... به شکل خاصی مطابق میل خود جلوه می دهند. 
دراین راستا، در مسیر تولد و رشد هر پدیده ای، ممکن  است آسیب ها و آفت هایی 
بروز کند، که از تحقق یا استمرار آن جلوگیری نماید؛ ازاین رو اگر پدیده ای بخواهد 
ایجاد  گردد یا دوام پیدا کند، باید بتواند موانع را رفع  کند تا ادامۀ حیات آن با مشکالت 
جدی روبه رو نشود. دراین میان، تاریخ نگاری انقالب اسالمی که منشأ تأثیرات عمیقی 
در جامعه  بوده و هست، یکی از مقوالتی است که در معرض انواع آسیب هایی می باشد 
نمود که حرکت تکاملی و  مثابه آفتی عمل خواهد   به  که در صورت عدم  شناسایی، 
عدم  شناخت  در  آن  منفی  تأثیرات  به تدریج  و  کرد  خواهد  ُکند  را  آن  توسعۀ  به  رو 
بنابراین ضرورت  نمود.  انقالب جلوه خواهد  اهداف و آرمان های  درست تحوالت و 

آسیب شناسی این مقوله بر هر صاحب اندیشه ای مبرز می باشد. 
انقالب  مطالعات  قلمرو  در  اصوالً  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  بحث آسیب شناسی 
اسالمی قرار دارد و زمینۀ ترمیم تحوالت گذشته، جاری و پیامدهای آینده نظام سیاسی را 
فراهم می آورد. دراین میان، زمانی به آسیب شناسی تاریخ نگاری معاصر روی آورده و به آن 
احساس نیاز می شود که وقوع مسائلی چند، باعث شوند مشکالت خاصی فراتر از انتظار در 
این حوزه بروز کنند و جدا از انحراف در نوع نگاه به سیر حوادث گذشته که سبب وقوع 
پدیدة انقالب شده  است، ادامۀ کارها و برنامه ها با مشکالتی پیچیده روبه رو شود، دراین راستا، 
هرگاه التهاب ها فروکش کرده و فرصت برای مرور و سنجش حوادث به وجود  آید، و یا 
احساس خطر و نیاز برای برنامه ریزی بیشتر و عمیق تر شکل  گیرد، مطالعات آسیب شناختی 

برانگیخته می شوند و روی  آوردن به این مباحث، رونق  بخش می شود.
شاید هیچ دلیلی واضح تر و متقن تر از لزوم »بقا« برای ضرورت آسیب شناسی نتوان 
ذکر کرد. لیکن در این مسیر تنوع درك آسیب ها و تفسیر علل و گستردگی شان ایجاب 
می کند که معیار و مالك آسیب شناسی، ضمن بهره مندی از یک چهارچوب مشخص، 
قابلیت انعطاف و همگامی با تحوالت نظام اجتماعی را دارا باشد، تا بتوان با در نظرداشتن 
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با همان دوره را استخراج  یک چهارچوب کلی، در هر زمانی، شاخصه هایی متناسب 
نموده و آسیب شناسی را با استناد به آنها انجام داد )عیوضی 1384: 55-53(. 

فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی 

انقالب اسالمی از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که بازتاب آن در تمامی 
ارکان اجتماعی - اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و....کشورمان چشمگیر است. ازجمله در 
بازگو کنندة  به عنوان یکی از شاخه های فرهنگ دربردارنده  و  حوزة تاریخ نگاری که 

بخش مهمی از بازتاب انقالب اسالمی در ارکان مختلف است. 
شروع تاریخ نگاری انقالب اسالمی را باید از سال 1341 آغاز نهضت امام خمینی 
و  شکل گرفت  اسالمی  انقالب  تاریخ  ثبت  برای  تالش ها  اولین  که  سالی  زد.  تخمین 
به دنبال آن در سال 1343 مجموعه ای از اعالمیه های مراجع و روحانیون برای مقابله با 
حکومت پهلوی تحت عنوان نهضت دو ماهه روحانیون ایران توسط علی دوانی به عنوان 
اولین کتاب در این حوزه منتشر شد، اما پس از آن به دنبال یک سری از مسائل گوناگون، 
تا هجرت امام به عراق و اقامت ایشان در نجف فرصتی برای پرداختن به تاریخ نگاری 
انقالب به شکل منسجم و مدون به وجود نیامد، تا اینکه هجرت امام بار دیگر فرصتی را 
در اختیار فعاالن انقالبی خارج از کشور قرار داد که در نجف با محوریت سیدحمید 
روحانی گردهم بیایند و در راستای تاریخ نگاری انقالب اسالمی تالش هایی انجام  دهند 
که از ثمرات این تالش ها کتاب تحلیلی نهضت امام خمینی در سال 1356توسط روحانی 
بود. اما همزمان با این تالش ها، دانشجویان ایرانی عضو انجمن های اسالمی در امریکا 
و اروپا نیز نشریات، کتاب ها و جزواتی را منتشر کردند که قابل توجه بود؛ چراکه در 
زنده نگهداشتن قیام 15خرداد نقش بسزایی داشتند. بعد از فوت حاج آقا مصطفی خمینی 
این فعالیت ها بیشتر و متمرکزتر شدند و در سال 1357 امام خمینی پیامی در پاسداشت 
حرکت مردم رفسنجان صادر  کردند و در آن اشاره نمودند که باید برای نسل های آینده، 
تاریخ انقالب ثبت شود و این اولین توجه جدی و هوشیارانه   به تاریخ انقالب اسالمی  بود 

)نیکبخت میرکوهی 1395: 1(. 
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تاریخ نگاری  شصت،  دهۀ  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  آغاز  از  درهمین راستا، 
انقالب با ثقل منابع ترجمه اي دربارة انقالب و موجی از روایت ناظران خارجی، براساس 
ایران و  با تکیه بر حضور نویسندگان در  یا تحلیل هاي سیاسي - اجتماعي،  مشاهدات 
ارتباط با مقامات بلندپایۀ کشور مواجهه  شد که مبناي نگارش آنها، تحلیل گزارش هاي 
تاریخي با عطف به گذشتۀ نه چندان دور ایران بود. ضلع دیگري از تاریخ نگاري این 
دوره را برخي از مقامات ایراني حکومت شاه ترسیم کردند که بیشتر آنها بر بنیاد مشاهده 
یا آگاهي مستقیم استوار بود. برهمین مبنا، تعدادي کتاب از راویان ایراني نیز منتشرشد 
که یا روایت گر رویدادهاي منطقه اي بودند یا حکایت گر رخدادهاي کل کشور و یا 

خودنگاشت هایي که براي نخستین بار رخ مي نمودند. 
تاریخ نگاري انقالب اسالمي، بیشتر دهۀ شصت را در چنین فضایي گذراند و اگر 
سلسله کتاب هاي اسنادی همچون اسناد النه جاسوسي یا جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوي و... در این دوره نبود،  باید دهۀ شصت را »دورة خاموشي سندها« می نامیدیم. اما 
در ادامۀ این فرآیند در دهۀ هفتاد، رویکرد تازه اي از تاریخ نگاري آغاز شد که نشأت  
گرفته از قالبي نو یا بهتر بگوییم، قالبي بازیافته بود، این رویکرد تاریخ شفاهي بود. هرچند 
در دورة نخست، استثنائاتي چون ناگفته های مهدي عراقي وجود داشت، اما در برهۀ اخیر، 
نهادهایي که در داخل سازمان یافته به این شیوه پرداختند، قابل توجه هستند: »بنیاد تاریخ 
خارجه«،  امور  »وزارت  هنري«،  حوزه  اسالمي  انقالب  ادبیات  »دفتر  اسالمي«،  انقالب 
»مجلس شوراي اسالمي«، »مرکز اسناد انقالب اسالمي«، »مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 

ایران« و »مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی«. 
در خارج از کشور نیز چنین مراکزي با کمک شرکت هاي بزرگ اقتصادي و حمایت 
برخي دانشگاه ها، با موضوع عام تاریخ معاصر ایران شکل گرفت که مهم ترین آنها »تاریخ 
شفاهي دانشگاه هاروارد« است. دراین میان، انگیزه هاي داخلي براي توسعه چنین امري را 
باید در عواملی همچون: 1. دسترسی آسان  به  اسناد و مدارك مضبوط در مراکز اسنادی 
و آرشیوی دولتی و نظایر آن؛ 2. تجربه تولید کتاب هاي مرتبط با دفاع هشت  ساله که 
بر پایۀ خاطرات فراهم آمده  بودند؛ 3. شکستن جو امساك و خودداري از بیان خاطرات 
 .5 سازمان ها؛  بین  کاري  رقابت  ایجاد   .4 پنجاه؛  و  دهه هاي چهل  سیاسي  مبارزان  نزد 
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هفتاد  دهۀ  به طورکلی،  کرد.  تاریخي جست وجو  روایت  نوع  این  از  مخاطبان  استقبال 
تاریخ شفاهي در داخل و خارج کشور تدوین شده  بر اساس  با ورود کتاب هایي که 
بودند، به انتها رسید؛ مضاف بر اینکه خاطرات خودنگاشتۀ کسانی همچون جالل الدین 
بر  پیدا کردند و  این دوره حضور ملموسي  فارسی، خلخالي و هاشمي رفسنجاني، در 
شمار منابع تحقیقي، اعم از گزارشي - تحلیلي و پژوهش هایي در قالب روزشمار افزوده 
 شد و بُعد تازه اي به تاریخ نگاري انقالب اسالمي بخشید. اما تا دهۀ هفتاد در دانشگاه های 
داخل مطالعات زیادی در باب انقالب صورت نگرفت، بنابراین حجم مطالعات در این 
به دلیل گسترش دانشگاه ها و وجود دوره های  اما در دهۀ هشتاد  بود،  حوزه خیلی کم 
ادامۀ  لیکن در  یافت.  انقالب اسالمی گسترش   تحصیالت تکمیلی مطالعات در حوزة 
این فرآیند دورة سوم تاریخ نگاري انقالب اسالمي یعنی دهۀ هشتاد را باید دهۀ گسترش 
از  تاریخ شفاهي  بر اساس  منابع  این دوره سیر تولید  اینکه در  با  منابع اسنادی دانست. 
اوایل دهه هشتاد اوج گرفت و بنیاد انتشار اسناد در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذاشته شد، اما 
حضور کتاب هاي اسنادي همچون: همگام با آزادی؛ خاطرات شفاهی سید محمد مهدی 
جعفری، آنهایی که رفتند، خاطرات لطف اهلل میثمی، نیم قرن خاطره و تجربه، خاطرات 
عزت اهلل سحابی، جلد اول، مسی به رنگ شفق: خاطرات سیدکاظم موسوی بجنوردی، 
سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام )1388-1344( و... دراین دهه و طی چند سال 
اخیر آنچنان فراوان بوده است که شاید مورخان در هیچ برهه اي با این حجم از مواد خام 

روبه رو نبوده اند )تاریخ نگاری انقالب اسالمی از نگاه صاحب نظران 1386: 1(. 

آسیب های موجود در حوزۀ تاریخ نگاری انقالب اسالمی 

در دوران کنونی، بنابر تقسیم بندی و تخصصی شدن علوم، تاریخ به صورت یک رشتۀ 
علمی  ویژة  بینش های  و  روش ها  و  است  شده   مطرح  ایران  و  جهان  در  علمی  مستقل 
تاریخ نگاری سبب  تازه در  به جنبه های  یافته  است. در دوران معاصر توجه  را  خویش 
مستلزم  که  شیوه ای  است.  شده   علمی  تاریخ نویسی  به  مورخان  از  پاره ای  دلبستگی 
دگرگونی در روش و بینش مورخ است. در تاریخ نویسی جدید ایران سعی در به کار 
بستن روش علمی در پژوهش است کاری که در برگیرندة گزینشی، سازماندهی و عرضۀ 



  17

ی
الم

اس
ب 

قال
ی ان

گار
خ ن

اری
ی ت

ها
ب 

سی
ت آ

اخ
شن

 و 
ی

رس
بر

پژوهش های تاریخی با تکیه بر منابع اصلی و اسناد و مدارك مستند برای هر موضوع 
تحقیق است. به عالوه در این روش بر ارزیابی و نقادی عالمانه منابع و به کارگیری همۀ 
مواد الزم برای تاریخ نویسی تأکید می شود. بنابراین با توجه به این امر می توان گفت که 
بینش تاریخ نگاری معاصر ایران، کم کم به سوی تحولی بنیادی پیش می رود و نه  تنها به 
سرگذشت فرمانروایان و شرح جنگ های آنان، بلکه به همۀ جنبه های گوناگون توجه 
نشان می دهند. دراین میان، صحنۀ تاریخ انقالب اسالمی مانند همۀ صحنه ها، سرشار از 
مجموعۀ پدیده ها و رخدادهاست و تاریخ نگاری انقالب را نمی توان بدون ذکر مستمر 
و پیوستۀ رخداد ها و انضمام آنها به همدیگر تحلیل  کرد. رویدادهایی پیاپی و فراگیر که 
بی حساب و کتاب، و ناشی از حرکت های کور اجتماعی و یا مبتنی بر تصادف و اتفاق 
نبوده؛ بلکه جنبشی بوده  است که با طبیعت و سرشت آرمان های ملی و مذهبی، ریشه در 

حرکت های اصیل گذشته داشته  است. 
در این زمینه امام معتقد  بودند که اگر قرار است ریشه های انقالب اسالمی فهمیده  شود، 
باید به جنبش تحریم تنباکو و اندیشه های میرزای شیرازی توجه  کرد. انقالب اسالمی بدون 
شناخت دقیق تفکر اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، اسالم التقاطی و در یک کلمه اسالم 
امریکایی از نظر امام قابل فهم نبود )امام خمینی 1389 ج21: 239(. بنابراین برای نوشتن تاریخ 
ماهیت و سرشت  برای درك  بلکه  برنامه حرکت کرد،  بدون  انقالب اسالمی نمی توان 
انقالب اسالمی و رسیدن به یک منشور تاریخ نگاری و تاریخ فهمی جدید باید به یک سری 
از مسائل در فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی معرفت عمیقی پیدا کرد. امری  که مستلزم 
شناخت موانع و آسیب هاست، موانعی که با شناخت آنها می توان به تفسیر بهتر رخدادها 
پرداخت. در این مسیر شناخت ضعف ها و آسیب هاي قطعي یا احتمالي، مي تواند مقدمه اي 
براي چاره اندیشي و عالج باشد و غفلت از بررسي ضعف ها و آسیب ها، خود ضعف بزرگي 
است که مي تواند منشأ مشکالت و معایب بیشتري باشد. اکنون آنچه در ذیل می آید مروری 
بر گوشه هایی از آفت ها و موانعی است که تاریخ نگاری انقالب اسالمی را تهدید می کند و 

توجه به آنها بر همۀ مورخان عرصۀ تاریخ نگاری انقالب الزم و ضروری است.
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وجود حجاب معاصرت1 در کتاب های مربوط به تاریخ نگاری انقالب اسالمی

به این معنی که مورخ خیلی از چیزها را به خاطر اینکه همزمان با وی اتفاق افتاده چون 
فکر می کند همه می دانند و هیچ ضرورتی ندارد که منعکس شود، اهمیتی برای انعکاس 
آن قائل نمی شود همین امر سبب می شود که خیلی از حوادث مهم این گونه قربانی شوند 
و از بین بروند. بنابراین مورخان با اکتفا به حوادث کلی و احتراز از واکاوی جزئیات، و 
عدم  نگاه میکروسکوپی به رویدادها از سیر کلی حوادث غافل مانده و نمی توانند ابعاد 

مختلف یک رویداد را به دقت بیان نمایند )رجب نسب 1384: 24-23(.

عدم  ترسیم یک نقشه و راه مشخص برای تاریخ نگاری انقالب

تا  است  اسالمی  انقالب  فکر  اتاق  فقدان  حوزه   این  در  آسیب ها  مهم ترین  از  یکی 
تاریخ نگاری انقالب را مهندسی کند و با ارائۀ  یک نقشۀ راه مشخص، ضمن پرداختن 
زمینه  این  در  موازی کاری  از  اسالمی  نهضت  در  فعال  گروه های  و  اقشار  همۀ  به 
دانش آموزان،  کودکان،  زنان،  مانند  زیادی  افراد  نهضت  این  در  چراکه  بپرهیزد. 
مراکز  برخی  و  بودند  نقش آفرین  و...  روحانیون، کشاورزان  دانشجویان،  کارگران، 
بنابراین  دادند،  انجام  را  مشابهی  کارهای  باشند،  مطلع  همدیگر  کار  از  اینکه  بدون 
برای نقش هر یک از اقشار در انقالب اسالمی، کارهای پراکنده ای صورت می گیرد 
پیروزی  از کسانی که در نهضت  بسیاری  و موضوعات مهم تر روی زمین می ماند، و 
انقالب اسالمی نقش آفرین بودند، خاطراتشان ثبت نشده فوت می کنند. در صورتی که 
بیشتری  جامعیت  با  کارها  باشد،  منظم  و  سیستماتیک  به صورت  موضوعات  این  اگر 
ادامه می یابند و از موازی کاری و پراکنده کاری پرهیز می شود. همچنین در این حوزه 
به عنوان جناح سیاسی  فعالیت می کنند و  براساس عالیق خود  هر مرکز و مؤسسه ای 
مطرح هستند و این موضوع سبب می شود تاریخ نگاری این مراکز تحت الشعاع چنین 
دیدگاه هایی قرار گیرد و زیر سؤال برود. در صورتی که این مراکز اگر با یکدیگر 
هم اندیشی داشته باشند و نقشه راهی منظم تدوین کنند که هر یک متولی چه بخشی 

1. تعبیر عمادالدین باقی از یکی از آسیب های تاریخ نگاری انقالب اسالمی. 
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از آن باشند، از تدوین تاریخ نگاری تکراری پرهیز می گردد )نیکبخت 1395: 1(.

عدم توجه به تاریخ فرهنگی انقالب اسالمی

یکی از مهم ترین زمینۀ بررسی ها، مبحث تمدنی و فرهنگی تاریخ انقالب اسالمی است. 
چراکه انقالب اسالمی، انقالبی فرهنگی بوده و براساس آموزه های دینی و مذهبی شکل 
گرفته  است. انقالب اسالمی به عنوان تداوم یک حرکت دینی و اندیشه و آرمان نوزایی 
دینی و تجدید حیات اسالمی ابعاد بسیار پیچیده و ریشه های عمیق دارد و این خصلت، 
عالوه بر روحانیت، در نسل جوان دانشگاهی هم که بدنۀ اصلی انقالب و نیروی محرکه 
اصلی آن بود وجود داشت و اندیشه ها و ذهنیت های نسل جوان به شدت در آن انگاره ها 
این  نیست که  الزاماً چنین  افتاد و  انقالب شکل گرفت، مؤثر  و مفاهیم سیاسی که در 
انگاره ها از جانب بخشی از روحانیت تحمیل شده  باشد. در بسیاری از موارد نسل جوانی 
که در فضای فکری - سیاسی خاصی پرورش یافته  بود موجی ایجاد می کرد که منجر 
به شکل گرفتن پاره ای از انگاره های اساسی انقالب اسالمی می شد )میزگرد تاریخ نگاری 

انقالب اسالمی 1377: 1(. 
لذا بررسی ذهنیت و روانشناسی نسل جوان آن روزگار، در کنار ویژگی های انقالب 
اسالمی همچون وجۀ دینی و ایدئولوژیک، و ماهیت مردمی آن موضوع مهمی است 
که نیاز به بررسی بیشتر می طلبد، زیرا محققان بعضاً به جای تعمق و غور در این مبادی 
زندان، شکنجه،  مبارزات چریکی،  مانند  اسالمی  انقالب  از  محدودی  جنبه های  بیشتر 
را  ایران  مردمی  تحول حرکت  سیر  تحریر  و  داده اند  قرار  تأکید  مورد  را  منافع حزبی 
نیز بدان طریق دنبال کرده اند )زرین زاد 1388: 1( و تا حدودی آنچنان که باید مهم ترین 
از  بعد  اسالمی  برقراری حکومت  فلسفۀ  و  ایران اسالمی  فرهنگی  یعنی جامعه  بُعدآن؛ 
پیروزی انقالب کمتر مورد کنکاش علمی و تحقیقی قرار گرفته است. هرچند که از 
انقالب  فرهنگی  »جبهه  غیردولتی  فرهنگی  نهاد  فعالیت های  شاهد   80-81 سال های 
اسالمی« بوده ایم که فعالیت آن برگزاری دوره های هنر و رسانه، و ثبت و ضبط تاریخ 
شفاهی ایران در دو دهۀ پنجاه و شصت است. دهه هایی که مردم، با فعالیت در مساجد، 
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مدرسه ها، پایگاه ها و... با ابزارهایی چون سرود، موسیقی و تئاتر، طراحی و... انقالب را 
تثبیت کردند و به ثمر رسانیدند )اسالمیان 1393: 1؛ نگاهی جامع به فعالیت های جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی 1395: 1(. اما همان طور که اشاره  گردید؛ این نهاد تنها فعالیت های دو دهۀ 
مذکور را پوشش می دهد و شامل فعالیت مراکز، جریان ها و شخصیت های مختلف در 
دهه های دیگر نمی شود که حداقل زمینه ساز شکل گیری نهضت اسالمی بودند. دهه هایی 
که نیاز به بررسی دارند و توجه به  نقش و جایگاه مردم و فرهنگ آنها می تواند در تبیین 
و ارائه دیدگاه های مقرون به واقعیت تر از انقالب و چگونگی شکل گیری و پیروزی آن 

نقشی قابل توجه ایفا نماید. 

تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی

یکی از موضوعات مهمی که امروزه در عرصۀ تاریخ نگاری انقالب در حال وقوع است، 
صرفاً تحریف وقایع نیست، بلکه تحریف چشم اندازها و افق هاست؛ بدین ترتیب که در 
انقالب  اهداف  تحریف چشم اندازها،  و  تخریب  با  سعی می شود  پژوهش ها  از  برخی 
اسالمی را مخدوش کرده و انقالب را حقیقتی جدا از آنچه که بوده و هست، معرفی کنند. 
امری که به طور مسلم به اصل انقالب و اهداف و چشم اندازهای ترسیم شدة آن ضربه وارد 
خواهد کرد )نجفی 1390: 1(. باید توجه داشت، که غرب از همان آغاز پیروزی انقالب 
اسالمی، به طور آشکار و با تبلیغات مختلف به مخالفت با انقالب اسالمی پرداخته  است. 
البته این مخالفت نه تنها با انقالب ایران، بلکه با بسیاری از انقالب های دیگر نیز صورت 
گرفته  است که در بعضی از آنها همچون انقالب نیکاراگوئه آنها به پیروزی رسیده اند 
)ملکوتیان 1395: 1(. دراین راستا، نیروهای ناسیونالیست، ناسیونال لیبرال و چپ گرا و...

برای  نوشته هایشان  در  است  بوده   متفاوت  اسالمی  انقالب  با  ماهیتشان،  و  اهداف  که 
رسیدن به اهداف خود و تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی فعالیت زیادی انجام 
 داده اند. آنها برای مخدوش کردن اهداف انقالب به برجسته  کردن برخی از حوادث 
و شخصیت ها مبادرت ورزیده اند. نیروهایی که از همان آغاز انقالب جایی برای آنها 
با توجه به اهداف انقالب نبوده  است. لکن تاریخ نگاری انقالب برای مقابله با تحریف 
باید  این حوزه   مورخان  که  است  راهکارهایی  نیازمند  انقالب  و چشم اندازهای  افق ها 
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بدان توجه جدی داشته باشند: 1. انجام پژوهش های عمیق در حوزة تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی با توجه به عظمت و ارزش  های نهفته در انقالب و پرهیز از کم کاری در این 
حوزه با شناخت، نقد کردن، ارائۀ تئوری های کالن و نظریه های قوی تر نسبت به انقالب 
در مقابل نظریه پردازی های مخالفانی که در پی تحریف اهداف انقالب اسالمی هستند 
)نجفی 1390: 1(. 2. باید انقالب اسالمی توسط تاریخ نگاران با تکیه بر تعالیم امام بررسی 
شود. تعالیمی که معنایش این بود »این انقالب متکی به اصول ثابت و مستحکمی است... 
)بیانات آیت اهلل  است«  وابسته  لیبرال  سرمایه داری  اصول  به  نه  و  اصول سوسیالیزم  به  نه 

خامنه ای 1394/3/14(. 
باید مورد  به عنوان یک شاخص  امام  الزامات فهم صحیح سخنان  دراین خصوص، 
توجه قرار گیرد و نمی توان با هر شیوه ای به تفسیر سخنان امام و اهداف ایشان پرداخت. 
با رجوع به بیانات رهبر انقالب می توان به نکات مهمی همچون: پرهیز از دادن نسبت های 
ناروا، توجه به شاکلۀ اصلی تفکر و نگاه جامع امام، عدم برخورد گزینشی در احصاء 
اصول، توجه به بیانات و وصیتنامۀ امام، استفاده از روش و اسلوب اجتهادی و... برای 
فهم  صحیح اصول امام دست یافت که اگر چنانچه به این چهارچوب مهم توجه نشود، 
نتیجه اش تفسیر به رأی های گوناگون و در نهایت به اشتباه  افتادن ملت خواهد بود )بیانات 

آیت اهلل خامنه ای 1389/3/14(.

کمبود منابع در مورد برخی رویدادها 

یکی از مشکالت تاریخ نگاری انقالب اسالمی، در دسترس نبودن منابع در مورد حوادثی 
خاص است. اگرچه اسناد بسیاری تاکنون از سوی برخی مراکز مختلف از جمله مرکز 
اسناد انقالب اسالمی و مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و... منتشر شده  است. 
اما هنوز پژوهشگران تاریخ انقالب اسالمی درخصوص حوادثی چند پس از پیروزی 
انقالب، به ویژه رویدادهایی مانند کودتای نوژه، اشغال سفارت امریکا، فعالیت کمیته های 
انقالبی در آمل در سال  فعالیت های ضد  تعداد شهدای 17 شهریور،  انقالب اسالمی، 
با کمبود جدی منابع مواجه هستند، که جا دارد  1360 و حوادثی از این دست، هنوز 
یک سازوکار و منطقی برای انتشار دوره ای این گونه اسناد در نظر گرفته  شود و مرکزی 
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عهده دار این امر شود تا اسناد پس از خروج کلی یا جزئی از وضعیت محرمانه برای ثبت 
وقایع تاریخی در دسترس محققان قرار گیرند.

دراین راستا، برای این امر می توان علل مختلفی همچون: 1. عدم مکانیزم مشخص و 
تعریف شده ای برای انتشار اسناد؛ چنانکه محققان نمی دانند این اسناد تا چه حد گزینشی 
و در جهت القای روندی خاص در سیر تاریخ منتشر شده اند )آسیب شناسی تاریخ نگاری 
انقالب اسالمی 1392: 10(. 2. بي توجهي بعضي سازمان هاي دارندة اسناد به ارزش و اعتبار 
آنها؛ 3. سرقت و جعل اسناد تاریخی؛ 4. تملک بسیاري از سازمان ها و منابع اسنادي کشور 
نسبت به اسناد و حبس اسناد تاریخی ارزشمند و عدم  اجازه و استفاده شایستۀ از آن برای 
محققان )سلیمی نمین 1386: 1(؛ 5. سلطۀ سالیق متنوع مدیران و کارشناسان مراکز اسناد، 
عدم یک بانک اطالعاتی جامع از اسناد موجود و... را به عنوان سدی در برابر محققان و 

پژوهشگران عرصۀ تاریخ نگاری انقالب قلمداد کرد )رجب نسب 1384: 24-23(.

تقلیل پیداکردن انقالب اسالمی به افراد و بسته دیده شدن جبهه افراد درون انقالب 

در برخی از آثار منتشر شده در این حوزه معدودی از عالمان نزدیک به امام که در جریان 
انقالب نقش داشته اند و بسیاری از احزاب و جریان های همسو با ایشان و یا کسانی که 
به نحوی تأثیرگذار بوده به مرور، خواسته و یا ناخواسته در تاریخ نگاری انقالب کمرنگ 
و حضورشان در انقالب در نهایت حذف شده  است. بی شک انقالب اسالمی، انقالبی 
به رغم  بوده  است؛  امام  به طور خاص  و  شیعه  مرجعیت  و  روحانیت  رهبری  به  و  دینی 
این، نباید پنداشت که انقالب اسالمی قابل تقلیل به همین رهبران است، زیرا با شروع 
تاریخ نگاری تفصیلی انقالب اسالمی درمی یابیم که چه تالش هایی توسط افراد گمنام 
کشیده شده  است. به گونه ای که اگر مجموعۀ آن زحمات نبود، قطعاً انقالب اسالمی به 
پیروزی نمی رسید. شاید حذفشان بدین خاطر اتفاق افتاده  است که وجود دیگر عالمان 
و مجتهدان دینی در جریان انقالب اسالمی به کمرنگ  شدن نقش امام در انقالب منجر 
می شود. درحالی که باید اذعان کرد اثبات وجود حضور عالمان بزرگ شیعه در انقالب 
جدای از اینکه اعتبار دینی بودن انقالب را باال می برد بر اعتبار و بزرگی رهبری بالمنازع 
لیاقت رهبری را  با وجود چنین عالمان بزرگی در بالد اسالمی  ایشان - به خاطر اینکه 
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کسب کرده اند - می افزاید و در کنار آن، افراد به نسبت گمنام نسبت با انقالب اسالمی 
نقش می گیرند و نهایتاً اینکه انقالب از یک انقالب نحیف و قابل تقلیل به یک نفر به 
انقالبی عظیم و ناشی از تکامل یک جریان تبدیل می شود که البته در این جریان سهم 
امام نسبت به دیگر افراد متفاوت است )علوی سیستانی 1388: 62-76(. بدون شک امام 
نسبت به عصر خویش یک استثناء بودند، اما نباید فراموش کرد که ایشان نیز میراث دار 
یک سنت و تداوم آن بودند که اگر آن سنت در جریان انقالب مورد بررسی قرار گیرد 

قطعاً تحلیل درستی از آن ارائه خواهد شد.
دراین راستا، برخی از این جریان ها عبارت بودند از: 1. فعالیت های سیاسی- دینی مراجع 
و مجتهدان: آیات عظام حائری یزدی، بروجردی، کاشانی، مرعشی نجفی، سید حسین قمی 
و...؛ 2. فعالیت علمی عالمان دینی: جریان حاج سراج انصاری، جریان عالمه طباطبایی، جریان 
نشریات علمی - مذهبی آیین اسالم، حکمت، مکتب اسالم و...؛ 3. جریان تبلیغات مذهبی به 
دو شیوة سنتی )سخنرانی و منبر رفتن( و مدرن )کانون های کانون نشر حقایق، انجمن حجتیه، 
جامعه تعلیمات اسالمی و...(. قطعاً همۀ این جریان ها را نمی توان به جریان امام و یا یک طیف 
خاص تقلیل داد، زیرا برخی از این جریان ها قبل از جریان امام به وقوع پیوسته اند و در جریان 
نهضت اسالمی تأثیرگذار بودند و برخی از آنها با آن متفاوت و البته در عین حال در آن 

تأثیرگذاشته اند )جعفریان 1391: 30-60؛ علوی سیستانی 1384: 72-70(. 
نقد  بر  را  راه  )که  »قداست بخشی«  همچون:  مسائلی  به  باید  دراین خصوص 
و  برود(  به عمق رویداد  از سطح  از آن می شود که مورخ  مانع  و  حوادث می بندد 
انقالب  تا  می شود  سبب  که  رویدادها  و  افراد  )درخصوص  عمل کردن«  »گزینشی 
به  تبدیل  عمومی  مشارکت  دربردارندة  و  فراطبقاتی  رویدادی  به عنوان  اسالمی 
با توجه به آنچه ذکر شد،  با مشارکت کنندگانی خاص شود( اشاره کرد.  حادثه ای 
احزاب  و  نشان  دهند چگونه جریان ها  که  انتظار می رود  انقالب  تاریخ  مورخان  از 
آن  اهداف  به  توانسته اند  انقالب  اصلی  خط  با  نسبت  در  مختلف  سیاسی  و  دینی 
بینش  و  است  تاریخ  دربارة  مورخین  تلقی  تابع  تاریخ نگاری  هرچند  کمک کنند. 
نه  که  داشت  به خاطر  باید  اما  است،  تأثیرگذار  تلقیات  این  در  مورخین  نگرش  و 
انقالب متعلق به گروه یا حزب خاصی بوده  است و نه تاریخ نگاری آن با برداشت ها 
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انقالب اسالمی 1392: 10(. و تفاسیر خاص نمود علمی پیدا می کند. )آسیب شناسی 

فقدان یا ضعف دانش و تخصص روش شناختی در تاریخ نگاری

فقدان توانایی و بنیادهای علمی و اندیشه ای الزم در حوزة تاریخ نگاری انقالب را می توان 
سیاسی،  تحوالت  سایر  یا  اسالمی  انقالب  تاریخی  آثار  از دست اندرکاران  برخی  میان 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران به وضوح مشاهده کرد، شبه مورخانی 
که در تالش خود برای تاریخ نگاری، حتی به بسیاری از الزامات اولیه روش شناختی در 
تاریخ نگاری آشنایی بسنده و پایبندی عمیقی ندارند )آجودانی 1388: 1( و آثار آنان به 
سبب بی اطالعی این نویسندگان از وقایع و رخدادهای مختلف، سبب ارائۀ قضاوت های 
غیرواقعی می شود، آثاری که بعدها می توانند به عنوان منبع ارجاع در حوزة انقالب مورد 
استفاده پژوهشگران قرار گیرد و درخصوص حوادث مختلف تاریخ انقالب منبع تحلیل 
قرار گیرند، که تبعاً به دلیل عدم  اطالع و صداقت نویسندگان در آنان تحلیل های اشتباهی 
را رقم خواهند  زد. دراین راستا، از برجسته ترین ضعف های این حوزه فقدان دانش و بینش 
جامعه شناسی نویسندگان در بسیاری از آثار تاریخ نگاری است. در حوزة تاریخ نگاری 
انقالب در زمینۀ جامعه شناسی تاریخ انقالب و مبانی فکری آن به شیوه ای روشمند، آثار 

چندان اساسی و درخور تأملی خلق نشده است )آجودانی 1388: 1(. 
در این حوزه فقدان بینش جامعه شناسی سبب شده  است تا نویسندگان قادر به تجزیه 
و تحلیل خیلی از روابط، فرآیندها و مناسبات نباشند و نقاط کور فراوانی برایشان باقی 
بماند. درحالی که این جامعه شناسی است که روابط را تحلیل می کند و قانونمندی های 
یا صرفاً  این است که  نشر شده دارند  اکثر کتاب های  آن را در می آورد. مشکلی که 
دانش  از  و  دارند  جامعه شناسی  و  مذهبی  کاماًل  یا  و  وقایع نگارانه  و  تاریخی  رهیافتی 
آنها  نقصان در کار  امر سبب  این  نیستند که  برخوردار  تاریخی - جامعه شناسی کافی 

می شود )درآمدی بر تاریخ نگاری انقالب اسالمی 1376: 9 و 151(.
هر چند که طی سال های اخیر با هدف انجام پژوهش های بنیادی - کاربردی در زمینۀ 
انقالب اسالمی، تربیت محقق و افراد متخصص در این حوزه، کمک به توسعه و نشر 
معارف و اصول و مبانی انقالب اسالمی، توسعه و ارتقای سطح آگاهی های جامعه در 
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زمینۀ انقالب اسالمی و... رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی در مقاطع ارشد و دکتری 
حیطۀ  در  که  تخصصی  و  توانایی  با  دوره  این  دانش آموختگان  و  است  شده   تصویب 
و  نهضت ها  سایر  به  نسبت  امتیازات آن  و  مشابهت ها  و  ایران  اسالمی  انقالب  شناخت 
انقالب ها به دست می آورند می توانند به عنوان پژوهشگر و یا صاحب نظر در مجامع علمی 
داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقالب اقدام نمایند )مشخصات کلی دورة کارشناسی 
ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی 1377: 3(. باید توجه داشت که غالب دانش آموختگان 
این حوزه الزاماً به عنوان پژوهشگر در حوزة تخصص شان به فعالیت نپرداخته و نخواهند 
پرداخت و با وجودی که تقریباً بیست سال از حوزة فعالیت این رشته در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی می گذرد، همچنان عدم  توجه به روش و دید جامعه شناسی در بسیاری از آثار 
تاریخ نگاری انقالب به چشم می خورد که این امر نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران این 

حوزه است. 

عدم پرداختن به موقع مراکز تاریخ نگاری در مورد مسائل مهم انقالب و شخصیت های آن 

در تدوین تاریخ انقالب در برخی از مراکز تاریخ نگاری آن قدر زمان طرح ها به طول 
برخی  که  اینکه  یا  و  ندارند  آنان  دربارة  شناختی  جامعه  روز  آن  نسل  که  می انجامد، 
مجموعه کتاب های  مثال،  برای  فوت می کنند.  انقالب  در  فعال  این شخصیت های  از 
منحصر به فرد یاران امام به روایت اسناد اگرچه مجموعه بسیار خوبی برای آشنایی با 
زندگی، شخصیت و فعالیت این بزرگان است، منتهی دیر تهیه شد. زمانی که نسل سوم 
انقالب، آشنایی چندانی با این شخصیت ها نداشتند؛ و یا خیلی از سوژه ها و کسانی که 
با خاطراتشان در موضوعات مختلف می توانستند به هویت انقالب و ایران کمک کنند. 
و هیچ دستگاه مسئولی برای ثبت حرف های آنان اقدام مؤثری نکرده، لکن یا از دست 
با آنها و عدم  ناآشنایی جامعه  پایانی عمرشان هستند امری که  رفته اند یا در سال های 
تاریخ نگاری صحیح را دامن می زند و باعث می شود، نتوانیم خیلی از شخصیت ها را نقد 
کنیم و طرح ها نیز در برخی موارد موضوعیتشان را از دست می دهد. دراین راستا، اگر 
تاریخ نگاران متعهد به موقع ننویسند، قطعاً تاریخ نگاران مخالف، معطل نخواهند  ماند و 
بنابراین برای اینکه ما در بحث تاریخ نگاری  آن طور که خود می خواهند، می نویسند. 
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دچار خأل نشویم، باید به موقع به بحث شخصیت ها و مسائل مهم انقالب پرداخت و 
گرنه دیر جنیدن، سبب سوء استفاده مخالفان خواهد  شد و آنان با نگارش و ارائه آثار 
خود در مجامع و مراکز علمی، آن را به عنوان مرجع معرفی می کنند. چنانکه برخی از 
این جریان های مخالف با استفاده از تحریف حقایق، سعی در تطهیر خویش دارند یا 
درصدد تأمین منافع خویش هستند. لذا االن باید با برنامه ریزی و عدم  اتالف وقت منابع 
صحیح تحقیق را برای آیندگان به وجود آورد )تاریخ نگاری انقالب اسالمی: جریان ها و 

آسیب ها 1389: 29-28(. 

تداخل معرفت انقالب اسالمی با تحوالت معرفتی پس از انقالب 

در حوزة تاریخ نگاری انقالب اسالمی گاهی شاهد تأثیر تحوالت پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بر رخدادهای دوران انقالب هستیم که این امر در ذهن مورخان عالوه بر اینکه به 
فراموش کردن شعارهای اولیه انقالب و تفسیر انقالب با شعارهای دهه های بعد می انجامد 
باعث خطای مورخ نسبت به فهم دوران انقالب می شود و ازاین رو مورخ از منظر تحوالت 

پس از پیروزی به پدیده انقالب می نگرد )رجب نسب 1384: 24-23(.

ویژگی های تهاجمی نسبت به دیدگاه های یکدیگر به جای نقد عالمانه

در ارتباط با نقد تاریخ انقالب از همان سال های اول پیروزی سه نوع نقد وجود داشته 
 است: 1. نقد هتاکانه که در اوایل انقالب بسیار رواج داشت و غالباً هم نقد نبود، بلکه بیشتر 
نوعی عقده گشایی در آن دنبال می شد. 2. شرح تجلیل گونه از یک موضوع بود که در 
قالب نقد بیان می شد. یعنی به جای نقد صرفاً تجلیل به عمل می آمد و شرح ماجرا صورت 
می گرفت. 3. نقد علمی که در آن بسیار ضعف به چشم می خورد و شاید بتوان ادعا کرد 
که اکنون نیز در مراحل ابتدایی آن قرار داریم. شاید بتوان گفت که از همان آغاز نوعی 

انحراف باعث شد، که ما به نقد اصولی و علمی نزدیک شویم )سلیمی نمین 1384: 8(.
در همین خصوص اگر بخواهیم کتاب شناسی از آثار انقالب اسالمی را ارائه بدهیم که 
درواقع تمام مادة خام تاریخ نگاری در آن موجود باشد، باید همه نوع آثار و دیدگاه ها 
حتی آثار منتقد را نیز در آن وارد کرد، زیرا بخشی که در نقد انقالب اسالمی هست 
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هم جزء تاریخ نگاری انقالب محسوب می گردد. در این میان عدم  تحمل تاریخ نگاران 
دست اندرکاران  و  مورخان  خود  نه تنها  و  می گردد،  محسوب  امر  این  موانع  از  منتقد 
تاریخ انقالب، بلکه جامعه نیز آنچنان آثار نقادانه را بر نمی تابد، که برای حل این مشکل 
جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد. فرهنگ تحمل آثار نقادانه در این حوزه، که چه بسا 
انقالب  انجامید )میزگرد تاریخ نگاری  انقالب خواهد  به پرباری و غنی شدن آثار دوره 

اسالمی زمستان 1378 و بهار 1379(. 

تاریخ نگاری انقالب با نگاه ژورنالیستی تاریخی یا تاریخی ژورنالیستی

اگرچه هدف اصلی از به وجود آمدن نشریات آگاه  کردن مردم هر عصر از اوضاع و 
احوال جهان دور و بر آنها بوده و هست. درعین حال، چون مدارکی مکتوب هستند با 
گذشت زمان به عنوان یک منبع، ارزش تاریخی پیدا می کنند. آنچنان که جزو منابع اصلی 

مورخان برای آگاه  شدن از اوضاع دورة انتشار آنها به شمار می آیند. 
اما همین مکتوبات و نگاه ژورنالیستی به حوادث در پاره ای از موارد از آسیب های 
حوزة تاریخ نگاری انقالب اسالمی هستند. نوشته هایی که محتوای آنها با عجله و دخالت 
نوشته  اقتصادی و شتاب زدگی  اعتقادی،  نظرات شخصی، مالحظات مختلف سیاسی، 
ثبت  نظرات شخصی و گروهی و عجله در  زیاد کردن  و  میان کم  این  می شود و در 
اخبار و رویدادها پیش از روشن  شدن جزئیات و ابعاد مختلف از ویژگی های این نوع 
تاریخ نگاری است، شیوه ای که به سرعت هم در حال گسترش می باشد. دراین خصوص 
باید اشاره کرد که ماهیت ژورنالیسمی با تاریخ بسیار متفاوت است، ولی، درعین حال، 
با هم بسیار فرق  می کند. در  مکانیسم آنها  به هم بسیار نزدیک هستند و صرفاً  آن دو 
به نگارش  تاریخ نگاری عقل و منطق حکم می کند که مورخ تعجیل نکند و به زودی 
تاریخ اقدام نکند تا فرصت الزم جهت مطالعۀ همۀ مسائل مربوط به آن را داشته  باشد و 

جهت تبیین حادثه  به همه جانبه نگری الزم برسد و بعد فرصت بیان و اظهار پیدا کنند. 
اما امروزه در حالی که همۀ مسائل و زوایای رخدادها مختلف برای جامعه روشن نشده 
 است، راجع به مسائل مختلف، تاریخ نگاری می شود و کتاب های متعدد نوشته می شود 
درحالی که احزاب و جریاناتی که در قضیه دخیل بودند، در قید حیات و حتی در قدرت 
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هستند و قطعاً تا آنان در موضع اقتدار می باشند کسی جرأت نخواهد داشت افشاگری 
کند، یا به علل واقعی مسأله در صورت وقوف اشاره  کند. در هرحال انتشار عامدانۀ چند 
کتاب بالفاصله راجع به مسائل مختلف رخ داده، در جهت پیشبرد اهداف طیف خاصی 
بدهند.  جهت  تاریخ  به  ژورنالیسم  توسط  می خواهند  که  آن گونه  تا  می گیرد  صورت 
امروزه سلطه گران با کمک ژورنالیست ها و قابلیت های ژورنالیسم روایت های متعددی 
را در تاریخ به ثبت می رسانند و مسائل راحتی به قضاوت نهایی می رسانند و حکم نهایی 
را به جامعه تزریق می کنند که به طور طبیعی تاریخ نگار هم از آن متأثر می شود و به شیوة 
تاریخ نگاری ما لطمه می زند. اما این درهم آمیختگی ژورنالیسم به نفع نظام هایی است 
که در عرصۀ ژورنالیسم از قابلیت های باالیی برخوردار هستند و آنها با تمام توان از این 

تفکیک جلوگیری خواهند کرد )سلیمی نمین 1384: 13-12(.

حضور مدیریت های ناآشنا و غیرمتخصص با عرصۀ تاریخ و اهداف و ابعاد کار تاریخ نگاری 

کسانی  که حضورشان موجب ائتالف سرمایه است و یکی از اصلی ترین آسیب ها در این 
حوزه می باشد، افرادی که به خاطر فقدان دانش تاریخی الزم و درست به جای محتوای 
غنی و صحیح بیشتر به صورت وزنی، کیلویی و صفحه ای فکر می کنند و فقط عناوین 

پروژه ها و تعداد صفحات را می بینند. 

بازاری پسند و عرف پسند  بودن این آثار

شیوه ای از تاریخ نگاری موسوم به »تجاری نویسی« که خصوصاً از دهۀ هفتاد به بعد توسط 
طیفی از نویسندگان داخلی که به نوعی جزء مسئوالن فرهنگی دوران پهلوی بودند و 
یعقوب توکلی آنها را کسانی همچون: مسعود بهنود، باقر عاقلی، اسکندر دلدم، محمود 
طلوعی، داود علی بابایی و ناصر نجمی معرفی می کند، شروع شد. سبکی که بیشتر حالت 
داستانی داشت و به لحاظ گستره انتشار و توجه خوانندگان یکی از غالب ترین مجموعه ها 

را در ایران دارد )توکلی 1387: 95(. 
این طیف که با عنوان »تجاری نویسان« یکی از مهم ترین طیف ها را در تاریخ نگاری 
معاصر به خود اختصاص داده است، نه به قصد نشر حقایق و یا روشن نمودن واقعیت های 
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تاریخی، بلکه براساس واقعیت عرضه و تقاضای تجاری و اقتصادی، کتاب می نویسند. 
هرچند که ممکن است در دیدگاه و نگرش اقتصادی به موضوع تاریخ نگاری حقایقی نیز 
گفته شود، اما اصالت با تجارت در نگارش و اقتصاد و بازار نشر و توزیع و فروش بیشتر 
خواهد بود. این سبک دارای ویژگی هایی همچون: داستان نگاری تاریخی، ماده گرایی 
بازاری  تاریخی، کتاب سازی و بهره گیری از سیستم چسب و قیچی و تصویر پردازی 
و زنانه، مقصریابی وقوع انقالب، فقدان اسناد و مأخذ، جعل نویسی و استناد غیرمستند 
و... می باشد. از جمله کتاب هایی که با این شیوه نگارش یافته اند می توان به این سه زن، 
مسعود بهنود، داستان انقالب، محمود طلوعی، مثل ثریا گریه خواهم کرد، خسرو معتضد، 

من و فرح پهلوی، اسکندر دلدم و... اشاره کرد )توکلی 1387: 141-130(. 

طرز تلقی منحصر به فرد بودن پدیدۀ انقالب اسالمی در میان مورخان و تحلیل گران

انقالب  تاریخ نگاری،  حوزة  در  مورخان  که  می شود  سبب  انقالب  از  تلقی  این گونه 
اسالمی را یک پدیدة استثنائی و بی نظیر تلقی کنند که با همۀ انقالب ها فرق می کند و به 
همین جهت نمی توانند به تبیین درست انقالب بپردازند )درآمدی بر تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی 1376: 12(. شک نباید کرد که انقالب اسالمی یک انقالب استثنائی و یک پدیدة 
منحصر به فرد در قرن بیستم بود. هم در پیدایش، هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزة 
انقالب و قیام. تمایزی که آگاهی از آن کمک مؤثری در شناخت توانایی های انقالب 

اسالمی می کند.
غافلگیر  را  انقالب  نظریه پردازان  تنها  نه  اسالمی  انقالب  پدیدة شگفت انگیز  ظهور 
کرد، بلکه سبب بی اعتبار شدن نسل سوم نظریه های انقالب و پیدایش نسل چهارم این 
نظریه ها با ساختار تحلیل فرهنگی و ایدئولوژیک شد. اینکه تحلیل گران و نظریه پردازان 
انقالب تا چه حد به درك ماهیت انقالب اسالمی ایران موفق شوند و جزر و مد تاریخی 
آن را دریابند، مستلزم اتخاذ رویکردهای کاماًل علمی، همه جانبه نگر و منصفانه است. 
دراین راستا، انقالب ایران جزء معدود انقالباتی بود که با هیچ یک از نظریه های انقالب 
مطابقت نداشت و به همین علت بود که بنیان بسیاری از نظریه ها را با چالش مواجه کرد، 
به گونه ای که نظریه پردازانی مانند جان فوران درصدد خلق تئوری جدیدی برای تحلیل 
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آن برآمدند.
انقالب  دارند  اعتراف  نویسندگان  و  نظریه پردازان  از  بسیاری  همچنان که  بنابراین 
ایران، پدیده ای منحصربه فرد بوده است. دراین میان، این تلقی را باید از یک سو به خاطر 
ماهیت انقالب اسالمی و ویژگی های مهم مذهب، مردمی  بودن و رهبری ایدئولوژیک و 
ازسوی دیگر، به خاطر ویژگی هایی همچون: ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی داخلی و محیط بین المللی )برخالف گذشته به حکومتی مستقل و توانا تبدیل 
 شد( دانست )ملکوتیان 1395: 1(. خصوصیاتی که منحصراً در انقالب اسالمی وجود داشت 
و وجه ممیزة آن از سایر انقالب هاست. اما باید به خاطر داشت که انقالب ایران در کنار 
ویژگی های خاص خود، با توجه به کارهای علمی انجام  شده دربارة انقالب ها، با سایر 
انقالب ها نیز دارای تشابهاتی است. ویژگی های مشترکی همچون: 1. نارضایتی عمیق از 
به مبارزات آنها؛  انقالب  شرایط موجود؛ 2. حضور توده ها در صحنۀ انقالب و اتکای 
 .4 موجود؛  حکومت  رسمی  ایدئولوژی  به جای  انقالب  در  جدید  ایدئولوژی  3.طرح 
حضور و مبارزة قاطع رهبری در انقالب؛ 5. وجود و گسترش روحیۀ انقالبی در بین توده ها 
و نخبگان ناراضی؛ 6. وجود عامل خشونت در زمان وقوع انقالب؛ 7. تغییر در ساختارهای 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و... که در همۀ انقالب ها وجود داشته است و هیچ انقالبی 
نیست که حتی یکی از این ویژگی ها را نداشته باشد؛ البته ممکن است به صور مختلف در 
انقالب ها کم رنگ و یا پررنگ باشند )ملکوتیان 1395: 1(. لکن با توجه به این ویژگی ها 
نیاز است که مورخان تاریخ انقالب در کنار ویژگی هایی که انقالب را منحصر به فرد 
و جدا از انقالب های دیگر تلقی می کند، دامنۀ تحقیقات خود را به سوی سایر شرایط و 
ویژگی های انقالب اسالمی که وجه مشترك آن با سایر انقالب ها می باشد، بگسترانند و به 
آنها هم توجه جدی داشته باشند، تا انقالب اسالمی با طرز تفکر منحصر به فرد تلقی کردن 

آن فراتر از این ویژگی های خاص مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. 

ناتوانی در تحلیل انقالب با استفاده از چهارچوب های تحلیلی نویسندگان غربی پیرامون انقالب اسالمی و 

عدم تولید و به کارگیری نظریه های بومی 

پیروزی انقالب اسالمی با ویژگی های خاص خود، نویسندگان و مفسران غربی را در 
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تحلیل، شناخت، تجزیه و تحلیل حوادث دچار سردرگمی ساخت و سبب  شد تا آنان غالباً 
به دلیل بی اطالعی کامل از ساختار مذهبی و نقش نهادهای مردمی و دینی، خصوصاً عدم  
شناخت از فرهنگ تشیع بسیاری از نظریه ها و تحلیل های خود پیرامون انقالب اسالمی 
را در چهارچوب و قالب تئوری های رایج در غرب که تناسبی با جامعه ایران ندارد و 

مشابه دانستن انقالب اسالمی با سایر انقالب ها ارائه دهند )زیباکالم 1375: 95-94(.
مشکل اساسی این نویسندگان در آن است که اکثریت از یک سو جنبۀ عام  بودن 
انقالب در ایران را در نظر گرفته و سعی  دارند که همان علت هایی که سبب پیروزی 
انقالب در سایر نقاط جهان شده، را به انقالب ایران تسری دهند و از سوی دیگر، پدیدة 
انقالب را در ایران جدا از سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بررسی می کنند 
و حداکثر تالشی که نمایند این است که بعد مذهبی انقالب را در رابطه با یک یا چند 
در این گونه کتاب ها که در خارج از کشور  گروه مشخص اجتماعی مطرح می کنند. 
صحیح  درك  و  واقعی  شناخت  نداشتن  و  واقعیت ها  از  آگاهی  فقدان  شده اند  تألیف 
از وضع ایران در سال های قبل و بعد از پیروزی انقالب محسوس است و جدا کردن 
انگیزه های سیاسی از واقعیات تاریخی کار آسانی نیست. همین امر داوری دربارة این 
آثار و استفاده از آن را برای پژوهندگان دشوار ساخته  است )حداد عادل بی تا ج6: 159(.

از ویژگی های مهم این گونه آثار این است که بسیاری از آنها با اغراض سیاسی 
و به خاطر منافع کشورشان )توکلی 1387: 209( و با ضعف و ناآگاهی از ماهیت فرهنگی 
با نگاهی محققانه علل و  ایران به رشته تحریر درآمده اند نویسندگانی که کوشیده اند 
عوامل تاریخ انقالب اسالمی را بررسی نمایند، اما به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی از ماهیت 
فرهنگی و مذهبی ایران، تکیه بر الگوهای جامعه شناسی و فلسفه تاریخ غرب، با طرح 
دیدگاه کلیشه ای جامعه، اقتصاد و سیاست ایران معاصر را بررسی و تحلیل نموده اند، 
اثری تک بعدی از خود به جا گذارده اند که کمکی به بازشناسی درست تاریخ نگاری 
 .)389-383  :1388 اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  )سویه های  نمی کنند  اسالمی  انقالب 
دراین راستا، استفاده از نظریات این نویسندگان سبب شده  است تا تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی همگام با رشد به لحاظ کمی و کیفی، در خصوص نظریه انقالب و رسیدن به 
بنیادهای نظری بومی دربارة انقالب اسالمی پر و بالی نگشاید. دراین رابطه، باید اذعان 
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نمود که میان تئوری ها و نظریه های انقالب با تاریخ انقالب ارتباط کمی وجود دارد. 
زیرا تئوری های انقالب زمانی با تاریخ نگاری انقالب مرتبط شده اند که میان تئوریسین 
و تاریخ نگار انقالب وحدت نظر اتفاق بیفتد. دراین میان، وجود اشتراکات میان انقالب 
اسالمی و سایر انقالب ها، پژوهشگران را وامی دارد که از برخی تئوری های تبیین کننده 
آن انقالب ها برای تبیین انقالب اسالمی استفاده  کنند. هر چند نفس غیربومی بودن یک 
تئوری، به طور کلی آن را از کار نمی اندازد، معموالً تئوری های خارجی دربارة انقالب 
ایران ناتوان و ناکافی هستند و حتی کسانی که سعی کرده اند به اصطالح این تئوری ها را 
لباس واقعیت بپوشانند باز هم دچار نقصان شده اند )زیباکالم 1375: 22(. زیرا این نظریات 
به  آنان  همپای  توانسته اند  کمتر  داخلی  نظریه پردازان  و  نیستند  ایران  انقالب  با  منطبق 
تولید فکر و دانش در این زمینه بپردازند. باید اشاره کرد که این نویسندگان غافل از این 
موضوع هستند که اگرچه انقالب اسالمی با انقالب های دیگر شباهت ها و تفاوت هایی 
دارد، اما به دلیل شاخصۀ فرهنگی و دینی با آنها تفاوت ویژه و تعیین کننده ای دارد که 
نمی توان آن را در قالب الگوهای غربی برد. ضعف نظریه پردازی درخصوص انقالب 
اسالمی از سوی محققان داخلی و انتقادات وارد بر نظریه های ارائه  شده در مورد انقالب 
اسالمی، نوعی وضعیت بالتکلیفی را در این حوزه به وجود آورده است و مانع از نگاه 
دربارة  بسیاری  آثار  اگرچه   .)55-53  :1384 )عیوضی  است  شده   مسائل  به  جزئی نگر 
تطبیق نظریات با انقالب اسالمی انتشار یافته است و در نوع خود پرتویی بر علت یابی و 
تبیین انقالب اسالمی انداخته اند، اما این ایراد را نیز داشته اند که باز به دلیل نبود اسناد 
کافی و نیز ضرورت تطبیق نظریه که محقق را به سوی گزینش عناصر تاریخ می برد 
و همچنین به دلیل اینکه بسیاری از این تحقیقات از سوی افرادی نابلد صورت گرفته 
باید  این خصوص  در  تاریخی شده اند.  در روایت های  افزایش آشفتگی  باعث   است، 
اشاره کرد همان طور که در همۀ صحنه ها، پدیده ها تابع سنت ها و قوانینی هستند که از 
دل آنها نظریه استخراج می شود باید این حق را نیز برای انقالب اسالمی قائل شود که از 
دل سنت ها و قوانین حاکم بر رفتارهای خود، نظریۀ بومی انقالب اسالمی را استخراج 
کند و ما موقعی می توانیم نظریه بومی داشته  باشیم که بخش قابل توجهی از بنیادهای 
علمی را هم به معنای روشی و هم معرفتی بتوانیم درك کنیم و با آنها وارد گفت وگو 
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اندیشه و نظریه برسیم، آن موقع می توانیم در تعامل  شویم و خودمان به تولید فکر و 
با دیگر نظریات غیر بومی سهم بومی خودمان را ایفا کنیم )میزگرد تاریخنگاری انقالب 

زمستان 1378 و بهار 1379(.

سلطه رویکردها، گرایشات، ایدئولوژی ها و گفتمان های مختلف بر سر تاریخ نگاری انقالب

تاریخ نگاری ها،  سایر  یا  انقالب  تاریخ نگاری  از  اعم  تاریخ نگاری  نوع  به  توجه  بدون 
نمی توان از برابر این واقعیت فرارکرد که مطلق اندیشی، جزم اندیشی و یک سونگری های 
در حوزه های  تاریخ نگاران  فکری  مواضع  در  بازتاب آن  و  ایدئولوژی زدگی  از  ناشی 
مختلف عامل مهمی در پاره ای از بدخوانی های اساسی و انحراف از واقعیت یک واقعه و 
پدیدة تاریخی است، البته آن گونه که هست و نه آن گونه که می خواهیم باشد. نمونه های 
تنگ اندیشی های  و  محدودیت ها  از  ناشی  تاریخی  بدخوانی های  از  پاره ای  از  فراوانی 
ایدئولوژی زدگی و بازتاب آن در سانسور و تحریف، بخشی از تاریخ ایران را می توان 
در  تاریخ نگاری  یا  و  ایران  چپ  تاریخ نگاری  آثار  از  بسیاری  در  متفاوتی  درجات  با 
چهارچوب ناسیونالیسم افراطی و دلبستگی مفرط آنان در نگاه به تاریخ ایران از منظر 
رویداد  از  دهه  چهار  گذشت  از  پس  گفت  باید   .)1  :1388 )آجودانی  بازجست  غربی 
انقالب اسالمی، هنوز هم نوشتن در باب تاریخ انقالب اسالمی، حداقل در تاریخ نگاری 
رسمی، با مشکل وجود دیدگاه های مختلف روبه روست. این امر باعث  می شود اثری که 
تدوین می شود مورد اقبال عمومی قرار نگیرد و بُرد جهانی پیدا نکند. در ایران دربارة 
اهل  میان  قبول در  نظر جامع و مورد  پیوست یک  به وقوع  انقالب اسالمی  اینکه چرا 
به طور عمده  و ملی گرا  اسالمگرا، چپ  ایدئولوژی  نویسندگان سه  و  ندارد  فن وجود 
بر حسب تمایالت سیاسی و بینش های اجتماعی شان پاسخ های متفاوتی به این پرسش 

داده اند )زیباکالم 1375: 21(. 
و  باشد  داشته   اسالمی  انقالب  به  نسبت  دیدی  چه  مورخ  اینکه  براساس  همچنین 
فکر کند انقالب به خاطر چه صورت گرفته  است مبدأش نیز فرق می کند مثاًل نیروهای 
چپ گرا که به جهان، انسان و تحوالت نگاه ماتریالیستی دارند )نیکبخت 1389: 89( 
در  را  لنین  و  مارکس  پیش گفتۀ  طبقاتی  تضاد  و  آن  مادی  ریشه های  که  دارند  تالش 
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انقالب ایران اثبات کنند و بر اساس تفکرات خود، تمامی تحوالتی که سرانجام منتهی 
به انقالب شد را بر مبنای نابسامانی اقتصادی دورة پهلوی تجزیه و تحلیل و در نهایت 

نتیجه گیری می کنند )سویه های تاریخ نگاری 1388: 114(.
درهمین راستا، ملی گرایان با ویژگی هایی همچون برتری  دادن ناسیونالیسم بر اسالم، 
روحانیت  تیزی و رهبری اسطوره ای و خطاناپذیر دکتر مصدق و... )توکلی 1387: 167-

168 و 176( نقطۀ شروع انقالب را در ملی شدن صنعت نفت می دانند )بیل و راجر لویس 
1372: 197(. دراین میان، اسالم گرایان نیز به عنوان طیفي  که  تالش  براي  احیای اسالم، با 
اتکاء به  رهبري  روحانیت  و براساس  اصول  و باورهاي  دیني  دارند )توکلی 1378: 147( 
هم تالش کرده اند نظریه »مذهب - عامل - انقالب« را مطرح   کنند و انقالب را اساساً 
اگر نگوییم به خاطر مذهب حداقل در رابطه با آن ارزیابی نمایند و علت مخالفت و 
در نهایت طغیان علیه رژیم را در این می دانند که شاه اسالم را زیر پا نهاده است. هر 
چند آنان  که این تز را بیان می کنند سخن از علل دیگر هم به میان می آورند، اما در 
نهایت علت چرایی پیدایش انقالب را بر دوش اسالم خواهی می گذارند و اوایل دهۀ 
چهل و مشخصاً خرداد 42 را به عنوان نقطۀ شروع انقالب مطرح می کنند )زیباکالم 
1375: 97(. بنابراین جدا از تنوع مبدأهای متفاوت، در نحوة نگارش تاریخ انقالب هم 
تنوع وجود دارد که ریشه آن را باید در تنوع و چندگانگی جریان های فرهنگی - سیاسی 

معاصر و نیروهای انقالبی جست وجو کرد )رضوی 1388: 82(.  

یکسویه نگری در حوزۀ تاریخ نگاری انقالب اسالمی

یکسونگری  اسالمی،  انقالب  تاریخ نگاری  در  موجود  ضعف های  مهم ترین  از  یکی 
به کل فضای  توجه  بدون  تاریخی موجود،  نوشته های  بدین معنا که در  تاریخی است. 
از  فقط  عالوه براین  است.  گرفته   قرار  تحقیق  مورد  موضوع  پژوهش،  مورد  موضوع 
یک سو به موضوع توجه شده و  مورد واکاوی قرار گرفته  است. یعنی غالب نویسندگان 
در بررسی موضوع از دقت در جوانب متقابل و حتی متضاد مسأله غافل بوده و چه بسا 
معتقدند که الزم و مورد نیاز نیست. همچنین بی طرفی و انصاف تاریخی و روشن شدن 
حقایق، کمتر مورد توجه واقع گشته و بسان نوشته های ایدئولوژیکی، تاریخ های بسیاری 
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باشد. در  یا مطلبی  نحلۀ فکری  فرد، گروه، جریان،  ثابت کنندة حقانیت  تا  نوشته شده 
صورتی که می توان ضمن رعایت بی طرفی و انصاف تاریخی و همچنین مراعات وظیفۀ 
پرده های  از پشت  را  تاریخی  نمود و حقایق  تاریخ نگاری، احقاق حق  دشوار و خطیر 
متنوع بیرون آورد. طبیعتاً حاصل کار، استداللی و مستند، تاریخی و قابل قبول و شایسته 
خواهد بود. در این راستا، عواملی همچون: 1. غلبۀ نگاه سیاسی بر نوشته ها؛ 2.حاکمیت 
شیوة تاریخ نگاری ضدامپریالیستی مخصوصاً ضدامریکایی و ضدانگلیسی و بی توجهی به 
نقش ویرانگر روسیه و شوروی در ایران؛ 3.عدم روش مندی و به کارگیری شیوة صحیح 
 .5 آثار؛  نویسندگان  از سوی  تاریخی  نگارش  در  تاریخ نگاری؛ 4.عدم تخصص الزم 
غلبۀ احساس مسئولیت و دلبستگی های ملی، مذهبی، قومی، نژادی و...؛ 6. عدم شناخت 
دقیق تاریخ معاصر ایران و بنیان های جامعه و مردم و نظام های حاکم بر جامعه؛ 7. عدم 
 آشنایی با روش ها و شیوه های پسندیده و مناسب تاریخ نگاری؛ 8. ورود و سلطۀ گستردة 
نهادهای سیاسی و امنیتی به عرصۀ تاریخ نگاری انقالب اسالمی و... را می توان در باب 

علل به وجود آمدن این یکسونگری ذکر نمود )گلشن روغنی 1388: 1(.

نتیجه گیری

سیاسی-  پیامدهای  با  توأم  استمرار  و  خود،  تحقق  با  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  منطقه ای  داخلی،  ساختارهای  بر  قابل  توجهی  اثرات  توانست  فرهنگی،  و  اجتماعی 
بین المللی بر جای گذارد و در همین راستا، به عنوان انقالبی برخاسته از متن تودة مردم 
نوع جدیدی از روایت تاریخی و تاریخ نگاری را به نمایش بگذارد، که صرفاً معطوف 
به ثبت و ضبط رویداد های خاص سیاسی به صورت فرمایشی و طبق نظر طبقات حاکم 
نباشد، بلکه به عنوان یکی از رخدادهای مهم تاریخ معاصر و یک پدیدة تاریخی مورد 
توجه جریان ها، گروه ها، حزب ها و رجال اسالمی و غیراسالمی در ایران و سرزمین های 
مختلف قرار گرفته و آثار انبوهی دراین باره به نگارش درآمده است. دراین راستا، در 
دسترس  بودن مطالعات آرشیوی جدید که در دورة سلطنت پهلوی به روی پژوهشگران 
بسته  بود و رفع ممنوعیت از عرصه های ممنوع تاریخ نگاری، وجود جنگ هشت سالۀ 
عراق با ایران که منشأ بررسی های تاریخی فراوانی توسط موافقان و مخالفان انقالب با 
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دیدگاه های مختلف در داخل و خارج کشور گردید، بازگویی خاطرات توسط حاکمان 
و مسئوالن بلندپایۀ حکومت پهلوی و نیز جمهوری اسالمی و سفرای خارجی در ایران، 
گسترش مراکز و مؤسسات مختلف تحقیقاتی در داخل ایران و در خارج از ایران در 
به آن  و  داد  متن جامعه گسترش  را در  تاریخ نگاری  به  متحده عالقه  ایاالت  و  بریتانیا 
از  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  عرصۀ  تحول،  این  کنار  در  اما  بخشید.  پرشتابی  روند 
یکسری نارسایی ها، چالش  و موانع به عنوان آسیب رنج می برد که نیاز به شناخت دارند. 
آسیب هایی که شناخت آنها عالوه بر ترمیم نارسایی های موجود در حوزة تاریخ نگاری 
زمینۀ انجام بهینۀ مطالعات درخصوص انقالب را هم فراهم می آورد. که در این مقاله 
برخی  مورد  در  منابع  کمبود  همچون  عوامل  از  مجموعه ای  شده  انجام  بررسی های  با 
رویدادها، تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی، عدم   ترسیم یک راه مشخص برای 
پیدا کردن  تقلیل  اسالمی،  انقالب  فرهنگی  تاریخ  به  توجه  عدم   انقالب،  تاریخ نگاری 
انقالب به افراد خاص، حضور مدیریت های ناآشنا و غیرمتخصص با اهداف و ابعاد 
کار تاریخ نگاری، تاریخ نگاری انقالب با نگاه ژورنالیستی تاریخی و... از برجسته ترین 

آسیب های این حوزه هستند.
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