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چکیده
تاریخ محلی به عنوان یکی از حوزه های مطالعات میان رشته ای در پژوهش های تاریخی، 
اهمیت زیادی دارد و در بررسی انقالب اسالمی نیز به عّلت ماهیت چندبعدی انقالب 
اسالمی کارآمد است. در این مقاله مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی 
بررسی می شود. در ابتدا مؤلفه هایی مانند موّرخ محلی و موّرخ انقالب اسالمی، محمل های 
تاریخ نگاری محلی و مراکز درگیر در تاریخ محلی انقالب به عنوان مؤلفه های تاریخ نگاری 
محلی انقالب تبیین می شود و سپس با بررسی مصداقی این مؤلفه ها سعی خواهد شد تا به 

جنبه های مختلف آن ها توجه شود.
روش پژوهش کتابخانه ای است و ساختار مقاله براساس پرسش های طرح شده از مؤلفه های 

تاریخ محلی تدوین می شود.
عّلت اهمیت این موضوع آن است که تاکنون پژوهشی درخور درزمینۀ عوامل مؤثر بر 

تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی انجام نشده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی هدفمندی متناسبی با 
استانداردهای تاریخ محلی ندارد و پژوهش های انجام شده متأثّر از سلیقۀ مراکز، عالقه مندی 
موّرخ و وضعیت و نیازهای مختلف بوده است. ضرورت توجه به تاریخ نگارِی محلِی 
انقالِب اسالمی و رعایت استاندارهای نگارشی براساس مؤلفه های تبیین شده، از دیگر نتایج 

مقالۀ حاضر است.
واژگان کلیدی: تاریخ نگاری محلی؛ تاریخ نگاری انقالب اسالمی؛ محمل های تاریخ 

محلی؛ موّرخ محلی؛ مراکز تاریخ محلی.
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مقدمه
انقالب ها محصول خودآگاهی عمومی اجتماع اند و همۀ آن ها برای مستندسازی تاریخ 
خود و ارائۀ تصویری صحیح از گذشته برای اقشار مختلف اجتماعی به ویژه نسل های 
ابزارها می توانند رسانه های  ابزارهای متنوع اند. این  نیازمند  دوم و سوم بعداز واقعه 
از خصوصیات  باشند.  الکترونیکی  و  غیرچاپی  کتاب ها، وسایل  جمعی، روزنامه ها، 
اصلی انقالب اسالمی مردمی بودن، و همه گیرشدن آن در مناطق مختلف کشور بود. 
در محلی نگاری انقالب، فقط پرداختن به نقش شهرها و مهم ترین حوادث رخ داده 
در آن ها مالک نیست، بلکه بیان دیدگاه های فردی و احساسات عمومی در دوره ای 

تاریخی مالک است.
مقالۀ حاضر به بررسی محلی نگاری در انقالب اسالمی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. 
در این بررسی ابتدا دربارۀ اهمیت تاریخ محلی و ماهیت کاربردی آن توضیحاتی داده شده 
و سعی شده است تا با طرح مباحث مرتبط ابعاد مختلف تاریخ محلی مشخص شود. تبیین 
مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی ازجمله مراکز مؤثر در تاریخ نگاری 
محلی، موّرخان محلی انقالب اسالمی، و توصیف مصداقی از کارهای انجام شده برای 
توضیح میزان اهمیت هریک در شاکلۀ محلی نگاری انقالب اسالمی از مهم ترین اهداف 

مقالۀ حاضرند.
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که تاکنون دربارۀ محلی نگاری در انقالب اسالمی 

و مؤلفه های آن تحقیقی انجام نشده است.
روش پژوهش کتابخانه ای همراه با بررسی مصداقی کتاب های چاپ شده درزمینۀ 

تاریخ محلی انقالب است.

تاریخ محلی و کارکردهای آن )طرح موضوع(
تاریخ محلی به عنوان یکی از حوزه های مطالعات میان رشته ای در پژوهش های تاریخی، 
اهمیت زیادی دارد. محدودیت مکانی شناسۀ اصلی تاریخ محلی است؛ بنابراین در تاریخ 
محلی محلی کاران، اطالعات یک موضوعی از مجموعۀ موضوعات، یک محل از مکانی 
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بزرگ، یا یک شهرک یا محل اقامت را بررسی می کنند (Rogers, 1977, p2). ارزش مندی 
تاریخ محلی به جمع آوری اطالعاتی است که گاهی قابلیت آمارشدن دارند و سیر مراحل 
توسعۀ شهر یا منطقه ای را مشخص می کنند. (Samuel, 1976, p195). تاریخ محلی ارتباطی 
نزدیک بین جزئیات کوچک با کلیات جامعه ای بزرگ است و تالش دارد تا تاریخ نزدیک 
را برای جامعۀ مخاطبانش قابل فهم سازد. این ُخردنگری باعث می شود تا تاریخ محلی با 
انجام پژوهش هایی محدود و کوچک به حوادثی بپردازد که کمتر موردتوجه قرار می گیرند؛ 
ولی در زندگی روزانۀ مردم یک محل قابل لمس اند (Leuilliot, 2003, p171). تاریخ محلی 
ازطریق برآورده کردن آرزوها، خواست ها و نیازهای مردمانی که دوست دارند دربارۀ ریشۀ 
خانوادگی، تاریخ نیاکان و اماکن خود بیشتر بدانند، درکی مفهومی از موضوع، جامعه، مکان، 
زمان، دوره و متن تاریخی، و ترتیبی روشن از پرسش های دسته بندی شده را برای رسیدن به 

.(Jackson, 2008, p363) هدفی خاص در مکانی خاص فراهم می کند
یکی از موضوعات مهم در پژوهش های منطقه ای، عالقۀ مردم به گذشتۀ خود و تعلق خاطر 
به محیط و داشتن حس نوستالژی است. حِس عالقه به محل با حس عالقه به منطقه و حس 
عالقه به کشور مشترک است و بستر جمع آوری اطالعات را برای نگارش و نگرش انتقادی 
پژوهش گران آماده می کند (Rubinstein, 2004, p276). ساده کردن پیچیدگی های تاریخی و درک 
 .(lewis, 2004, pp 615-616) عمیق و فهم موضوعی از مکان از شاخصه های تاریخ محلی است
استفاده از روش شناسی تاریخ محلی برای مطالعات تاریخی امکان انجام کار عملی را برای 
موّرخان دانشگاهی فراهم می کند؛ چنان که برخی از موّرخان معتقدند که دیدگاه محلی ساده تر 
و قابل فهم تر است و با این دیدگاه قسمت هایی از تاریخ را می توان آگاهانه تر پیش برد. برنهات 
 .(Kammen, 2003, ix) معتقد است که خیلی ها بدون آن که بدانند تاریخ محلی انجام می دهند
ارزش تاریخ محلی به مخاطبان زیاد آن است. درواقع نوشتن تاریخ برای مردم با برجسته کردن 
یک مکان حس هویت و تعلق بیشتری به موضوع می بخشد. مامفورد، تاریخ محلی را درک و 

.(Mumford, 1996, pp 86-87) فهِم زندگی در یک مکان می داند
اصالت مکان، برش های عرضی موضوعی، استفاده از آمار، عمومی بودن، مردمی بودن 

و امکان مشارکت عامه در ثبت تاریخ از مهم ترین ویژگی های تاریخ محلی است.
دربارۀ ارتباط بین تاریخ محلی و تاریخ نگاری انقالب اسالمی، در تبیین مؤلفه ها 
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بحث خواهد شد؛ ولی باتوجه به تعاریف ارائه شده و ویژگی های انقالب اسالمی، در 
تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی مباحث زیر می تواند مطرح شود:

- چگونگی بروز ظرفیت های انقالب اسالمی در عرصه های مختلف تاریخ محلی؛
- زیرساخت های وقایع و حوادث و ارتباط آن با مکان؛

- قصدمندی در تاریخ محلی و شکست تابوها و رابطۀ آن با تاریخ نگاری محلی 
انقالب اسالمی؛

- تاریخ محلی و فراهم سازی مطالعات میان رشته ای در انقالب اسالمی؛
- تاریخ محلی و قابلیت ابهام زدایی و راستی آزمایی حوادث انقالب؛

- انواع سطوح مطالعاتی در تاریخ محلی انقالب اسالمی؛
- اهمیت محل در تاریخ انقالب اسالمی در راستای شخصیت سازی محلی؛

- سردرگمی مطالعات بین سطح ملی و محلی در انقالب اسالمی؛
- تاریخ نگاری محلی آرشیومحور و یا خروجی محور؛

- تاریخ محلی و تقابل دیدگاه های رسمی با غیررسمی؛
- ارزش مداری در تاریخ نگاری محلی ضرورت و یا آسیب؛
- ناشناختگی در تاریخ محلی انقالب و هویت های گمشده؛

- تاریخ محلی و پیوند حوزۀ دانشگاهی با مطالعات انقالب اسالمی؛
- تاریخ محلی ابزار آموزش در اهداف و کارکردهای انقالب اسالمی؛

- تاریخ محلی و تاریخ نگاری نزدیک و تاریخ نگاری از پایین به باال؛
- تاریخ محلی، خواست ها، دیدگاه ها و نیازهای تاریخی هر دوره؛

- تاریخ محلی و جزئی نگری برای رسیدن از جزء به کل در تاریخ محلی انقالب؛
- تعامل بین محلی بودن و انقالبی بودن در تاریخ انقالب؛
- شبکه سازی موضوعی در تاریخ محلی انقالب اسالمی.

موّرخ محلی و انقالبی
موّرخان محلی به عنوان اصلی ترین عنصر تاریخ نگاری، نقشی اساسی در جریان سازی 

تاریخی و نگارش تاریخ های محلی داشته اند.
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در بررسی جایگاه موّرخ محلی پرسش های زیر مطرح است:
با موّرخاِن دیگر حوزه های  تفاوتی  1- ویژگی های موّرخ محلی چیست و چه 

تاریخی دارد؟
2- آیا بین موّرخ محلی و موّرخ تاریخ نگاری انقالب اسالمی تفاوتی وجود دارد و آیا 

از تعامل این دو موّرخ می توان موّرخ محلی انقالب اسالمی تربیت کرد؟
انقالب چگونه  تاریخ نگاری  با  دانشگاه  بین  ارتباط  3- جایگاه موّرخ محلی در 

است؟
محدودبودن موضوعات در تاریخ محلی باعث می شود تا نوع دیدگاه، اهداف و 
خواسته های موّرخان محلی با سایر نویسندگان تفاوت داشته باشد. گاهی موّرخان 
محلی به دلیل ریزبودن موضوعات باید مهارت بیشتری در بیرون کشیدن اطالعات از 
اسناد و مدارک داشته باشند و خالقیت نیاز اصلی آن ها در شیوۀ گزینش منابع، نحوۀ 
(Jackson, 2008, p374). جایگاه  آن هاست  نگارش  و  اطالعات، چیدمان  جمع آوری 
موّرخ محلی در تالش برای یافتِن ارتباطاِت بیشتر بین موضوعات مطرح شده و جامعۀ 
موردبررسی مهم است. او سعی می کند تا بین عّلت و معلول ها، یافته ها و نتایْج تناسب 
برقرار کند. موّرخ محلی در محلی نگاری خود به دنبال چراهایی است که معموالً کمتر 
به آن ها توجه می شود. او فقط حوادث اتفاق افتاده را نمی نویسد، بلکه به گزینه هایی 
مانند چگونه، کجا، چه مقدار و مهم تر از آن به چراها می پردازد. نگارش تاریخ در ابعاد 
کوچک به اسناد، منابع و محتوای آن ها معنایی متفاوت می بخشد و دیدگاه هایی جدید 

را برای محلی کاران ایجاد می کند.
موّرخ محلی ممکن است نتواند با اسلوب کاماًل علمی یا در چهارچوب نظریه های 
مدّون نگارش کند، ولی می تواند با تالش و کوشش خود، دربارۀ موضوعات مختلف 
محلی تألیف کند. تاریخ محلی ای که محلی کار می نویسد بر شخصیت او، تجربیات و 
عقاید او، و مدارک و شواهد زنده و قابل بازیابی ای مبتنی است که از وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی متأثّرند. این گونه تاریخ ها بدون اغراق قالب عمدۀ انتقال حوادث 
و تجربیات از دوره ای به دورۀ دیگرند. موّرخ محلی با نگاه جزئی به بررسی حوادث، 
پرسش گرانه به دنبال تکمیل تکه های پازل یک حادثه است و بیشتر از آن که به فکر 
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نوشتن تاریخ باشد به دنبال پاسخ است. او تاریخ را موجود زنده ای می بیند که باید با 
درنظرگرفتن تمامی جوانب پاسخی درخور از دل آن برای پرسش های ذهن خود بیابد 

)ستوده، 1388، ص2(.
خالقیت شاخصۀ اصلی موّرخان محلی کار است و به آن ها کمک می کند تا در 
موقعیت های مختلف و در وضعیتی که رهیافت های مرسوم تاریخی امکاِن یافتن پاسخ 
مناسب را ندارند، باتوجه به نوع موضوع و ساختارهای مکان موردنظر، پاسخ مناسب 
را ارائه دهند (Leuilliot, 2003, p171). درمجموع موّرخ محلی می تواند در هر جایگاه، 
هر موقعیت، هر مکان و هر زمان باتوجه به خواست ها، عالیق، و نیازها با نگاه منتقدانۀ 
همراه با کنجکاوی به تحقیق درزمینۀ هر موضوعی هرچند کوچک بپردازد. آن چه که 
موّرخ محلی ممکن است تولید کند، می تواند به عنوان منابع مکمل باارزش مورداستفادۀ 
سایر نویسندگان قرار گیرد و به آن ها در انتقال و درک صحیِح تاریخ گذشته کمک 
کند. نوع تعامل موّرخ انقالب با موّرخ محلی مهم است. آیا موّرخ انقالب ویژگی های 
خاص دارد؟ و آیا هر موّرخ محلی می تواند موّرخ انقالب هم باشد؟ انقالب به عنوان 
تغییرات ریشه ای و  را پوشش می دهد و  متفاوتی  فراگیر حوزۀ موضوعی  حادثه ای 
اثرات آن دربرگیرندۀ موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. موّرخ 
محلی برای انجام پژوهش های مرتبط با هر موضوع - ازجمله انقالب - باید اطالعات 
الزم را داشته باشد. آشنایی با روش شناسی تاریخ محلی و انجام پژوهش های تاریخی 
از حداقل ضرورت ها برای موّرخ محلی است. همچنین موّرخ محلی فعال در تاریخ 
انقالب باید از ویژگی هایی مانند خالقیت و ریشه یابی حوادث، بومی بودن و توجه به 
اهمیت مکان در وقوع رخدادها، آشنایی با انواع منابع تاریخی، و تهیه و ارائۀ آمار کمی 
برخوردار باشد. شکاکیت تاریخی و گرفتارنشدن در نگاه ارزشی - تاریخی - که گاهی 
با شعارها و سیاست های تبلیغی رسمی همراه است - گاهی می تواند در تابوشکنی 
و ارائۀ نگرش های جدید مؤثر باشد. بررسی ها نشان می دهد که مؤلّفان تاریخ محلی 

انقالب پایگاه های اجتماعی گوناگونی دارند.
محلی  تاریخ  آن  کنار  در  و  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  که  است  این  واقعیت 
انقالب اسالمی تاحدزیادی حاکمیتی است؛ یعنی مؤلفان مجبورند تا در راستای اهداف 
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مراکز حکومتی بنویسند. طرح تدوین انقالب اسالمی در موسسۀ نشر و حفظ آثار امام، 
تألیفات انجام شده در مرکز اسناد انقالب اسالمی و دفتر ادبیات انقالب اسالمی تا 80 
درصد کل پژوهش های تاریخ محلی انقالب اسالمی را دربرمی گیرند. این موضوع باعث 
می شود تا برخی از کارکردهای تاریخ محلی مانند تابوشکنی و ارائۀ اطالعات جدید 
و بعضاً متناقض با برداشت های رسمی، و پویایی اطالعات در حوزه های مختلف زیر 
سؤال برود. طیفی وسیع از افراد با مدارک مختلف و سالیق گوناگون در تاریخ محلی 
انقالب اسالمی به نگارش مشغول اند. برخی از آن ها عالیق تاریخی قوی تر و برخی 
نگرش های ادبی قوی تری در تألیفات خود دارند؛ همچنین نوع دیدگاه و خواسته های 
این افراد نیز بر نگارش کتاب هایشان تأثیر دارد. در چند سال اخیر ایجاد مقطع دکترای 
انقالب اسالمی در تخصصی نگری به تاریخ انقالب اسالمی تأثیر داشته است؛ ولی در 

آن به تاریخ محلی توجه ویژه نشده است.

مراکز تاثیرگذار در تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی
بررسی پژوهش های انجام شده درزمینۀ محلی نگاری در انقالب اسالمی نشان می دهد 
که بیشتر تحقیقات انجام شده را نهادهای حاکمیتی و نه دولتی انجام داده اند؛ مراکزی 
که مستندسازی تاریخ انقالب اسالمی مهم ترین اهداف وجودی آن هاست. مهم ترین 

این مراکز عبارت اند از:
- موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی: این مرکز از سال 1377 طرحی را با عنوان 
یادها برای مستندسازی تاریخ محلی انقالب اسالمی شروع کرده است که هدف از آن 
پرداختن به عوامل پیروزی انقالب در شهرهای مختلف است. اولین کتاب از این سری 
کتاب خمین در انقالب است که محمدجواد مرادی نیا نوشته است. به تدریج تألیفات 
دیگری مانند شیراز در انقالب )مرادی خلج، 1392( و تبریز در انقالب )بهبودی، 1383( 
هم تألیف شده اند. بررسی این کتاب ها نشان می دهد که همه، ساختار تقریباً مشابهی 
دارند؛ این ساختار در دست نامۀ نگارشِی ابتدای کتاب ها آمده است. البته محتوای این 
کتاب ها بسته به اهمیت شهر در پیروزی انقالب، وقایع و حوادث رخ داده، و سلیقۀ 

نویسنده، دربرگیرندۀ مؤلفه هایی متفاوت است.
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مستندسازی  هدف  با   1367 سال  در  مرکز  این  اسالمی:  انقالب  اسناد  مرکز   -
تاریخ انقالب اسالمی ایجاد شد. عمدۀ کارهای این مرکز مصاحبه با رجال انقالب و 
چاپ کتاب های سندی است. کتاب هاِی تاریخ محلِی انقالِب این مرکز نسبت به دیگر آثار 
این مرکز حجم و اهمیت زیادی ندارند؛ چون این مرکز هم مانند موسسۀ تنظیم و نشر، 
برنامۀ مدّونی برای پژوهش و چاپ کتاب های تاریخ محلی انقالب ندارد. از کتاب های 
چاپ شدۀ این مرکز درزمینۀ تاریخ محلی انقالب اسالمی به کتاب انقالب اسالمی در سبزوار 

)شمس آبادی، 1390( و انقالب اسالمی در همدان )مؤمن، 1386( می توان اشاره کرد.
- دفتر ادبیات انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی وابسته به حوزۀ هنری 
سورۀ مهر تاکنون پژوهش های فراوانی درزمینۀ ادبیات و تاریخ انقالب اسالمی انجام 
داده است. این مرکز با داشتن دفاتر استانی ظرفیت های خوبی برای انجام پژوهش های 
محلی تاریخ انقالب دارد. از آثار چاپ شدۀ این مرکز به مجموعۀ هشت جلدی انقالب 
اسالمی در خراسان شمالی به روایت مردم، تاریخ شفاهی انقالب اسالمی در اراک، و 

خاطراتی از وقایع انقالب اسالمی در زرند می توان اشاره کرد.
- جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی: این جبهه به عنوان مجموعه ای خصوصی در راستای 
مستندسازی انقالب اسالمی با محوریت کارهای فرهنگی تأسیس شد و به تدریج دفاتر 
استانی خود را در کشور افتتاح کرد. برخی از آثار این مرکز بر پایگاه های فرهنگی انقالب 

مانند مساجد و مدارس تأکید بیشتری دارند؛ این دسته از آثار ماهیت محلی دارند.
- واحد مطالعات انقالب اسالمِی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی: این مرکز از سال 1390 با هدف مستندسازی تاریخ انقالب اسالمی در 
مشهد ایجاد شد و تا سال 1395 بیش از 2 هزار ساعت مصاحبه و 30 هزار برگ سند در 
این زمینه جمع آوری کرد که بعداز طی مراحِل آماده سازی در اختیار محققان قرار می گیرد.
عالوه بر مراکز مذکور برخی از شعبات استانِی سازمان اسناد ملی کشور، و ناشران 

خصوصی نیز پژوهش هایی پراکنده درزمینۀ تاریخ محلی انقالب انجام داده اند.
ویژگی بیشتر مراکز یادشده، تکیه بر انتشار کتاب ازطریق جمع آوری خاطرات و 
یا چاپ اسناد است؛ یعنی همۀ مراکز مذکور خروجی محورند و فقط واحد مطالعات 
منابع جمع آوری شده  آرشیومحور است و  آستان قدس  اسناد  مرکز  اسالمِی  انقالب 
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درزمینۀ تاریخ محلِی انقالب اسالمی را به صورت مکتوب و غیرمکتوب در اختیار 
پژوهش گران و مردم عادی می گذارد.

محمل های تاریخ نگاری محلی انقالب
کتاب بدون شک مهم ترین محمِل خروجی درزمینۀ تاریخ محلی انقالب اسالمی است. 
مؤسسات پیش گفته، کتاب های تاریخ محلی انقالب اسالمی را در قالب های گوناگون 

چاپ کرده اند:
1. کتاب های نوشته شده در قالب تاریخ شهرها: عنوان این کتاب ها عموماً با نام خود 
شهر نام گذاری شده است. در بیشتر این کتاب ها به تناسب عالقۀ مؤلف و میزان اهمیت 
تاریخی مکان، پیشینه ای دوره بندی شده از تاریخ شهر آمده است. کتاب » انقالب اسالمی 
در الرستان« نوشتۀ رسول احمدلو – پژوهش گر الرستانی - است. این کتاب به بررسی 
سه مقطع مهم تاریخِی مشروطیت، 15خرداد 1342، و انقالب 1357 در الر پرداخته است. 
در قسمت پایانی این کتاب اسناد، تصاویر و بخشی از زندگی نامۀ شهدای انقالب در الر 
گرد آمده است )احمدلو، 1393(. کتاب »مشهد از مقاومت تا پیروزی« به مبارزات علما 
و مردم مشهد از سال 1341 در قیام علیه تصویب الیحۀ انجمن های ایالتی ووالیتی، و 
بررسی زمینه ها و حوادث منتهی به قیام 15خرداد1342 تا پیروزی انقالب اسالمی در 
بهمن 1357 پرداخته است )جمعی از نویسندگان، 1393(. کتاب » انقالب اسالمی در شوشتر 
و گتوند« تألیف محمدعلی اسدی به بررسی حوادث و رخدادهای دوران انقالب اسالمی 
در این دو شهرِ خوزستان پرداخته است. این کتاب حاصل 300 ساعت مصاحبه در کنار 
استفاده از اسناد و مدارک است و فصل اول آن به تاریخ و جغرافیای منطقه اختصاص 
انقالب اسالمی در شیراز« پانزده فصل دارد. نویسنده از فصل  دارد )اسدی، 1393(. کتاب »
نخست تا فصل ششم عالوه بر کلیاتی دربارۀ موقعیت طبیعی و اوضاع جغرافیایی شیراز 
به پیشینۀ تاریخی شیراز پرداخته و بین این پیشینه با پیروزی انقالب اسالمی ارتباط برقرار 

کرده است )نصیری طیبی، 1393(.
»انقالب اسالمی در کرمان« نام کتابی است که به تاریخ کرمان در سه برهۀ حساس 
تاریخ ایران یعنی »انقالب مشروطیت«، »نهضت ملی شدن صنعت نفت« و »انقالب 
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اسالمی« پرداخته است )روح االمینی و شاهرخی، 1390(. »انقالب اسالمی در جلفا« به 
کوشش مرضیه نوری در چهار فصل تدوین شده و در آن به ریشه های تاریخی انقالب 
اسالمی باتوجه به جایگاه شهرستان جلفا و سهم آن در رویدادهای انقالب اسالمی توجه 
شده است )نوری، 1393(. در کتاب »تاریخ شفاهی انقالب اسالمی در اراک« موضوعاتی 
مانند پیشینۀ فعالیت های سیاسی مردم اراک از مشروطیت تا انقالب اسالمی، نقش 
احزاب در اراک از سال های 1330 تا 1357 هجری شمسی، حرکت ها و اعتراضات 
مردمی در سال های 1287 تا 1357 همراه با اسناد و تصاویر مرتبط با حوادث انقالب 
مدنظر بوده است )نیکفام، 1393(. کتاب »خاطراتی از وقایع انقالب اسالمی« در زرند 
در یک مقدمه و هشت بخش به بررسی پیروزی انقالب اسالمی در زرند و مناطق 
این کتاب دربارۀ تاریخچۀ شهر زرند و  ابتدایی  اطراف آن پرداخته است. فصل های 
سابقۀ شکل گیری فعالیت های انقالبی در این شهر بحث می کند )سهرابی زرندی، 1394(.
کتاب های  بین  در  خاطرات:  و  شفاهی  تاریخ  قالب  در  چاپ شده  کتاب های   .2
نوشته شده دربارۀ تاریخ محلی انقالب اسالمی تألیفاتی وجود دارد که صرفاً با استفاده 
از تاریخ شفاهی و خاطرات به تاریخ محلی پرداخته اند. »صالی صبح«، کتابی درزمینۀ 
تاریخ شفاهی است که 19 تا 22بهمن 1357 را روایت می کند )محمودی، 1392(. در این 
کتاب 15 خاطره از اشخاص گوناگون از روزهای آخر پیروزی انقالب اسالمی روایت 
شده است. مجموعۀ هشت جلدی »انقالب اسالمی در خراسان شمالی به روایت مردم« 
شامل کتاب های زیر است: »پابرهنه ها«، مربوط به مبارزات مردم بجنورد با 11 راوی؛ 
»کاخ و کوخ«، مربوط به شیروان با 10 راوی؛ »فریاد در خاموشی«، مربوط به اسفراین با 
11 راوی؛ »پینه به دست ها«، مربوط به مانه و سملقان با 10 راوی؛ »طعم انقالب«، مربوط 
به فاروج با 17 راوی؛ »رضا و نارضا«، مربوط به جاجرم با 11 راوی؛ »مشت و درفش«، 
مربوط به گرمه با 12 راوی؛ و »ناگفته های راز«، مربوط به مبارزات مردم شهرستان های راز 
و جرگالن. همچنین کتاب 24آذر57 نقطۀ تحول حضور مردم کرمان در انقالب اسالمی، 

حاصل دو سال تالش نویسنده برای پیداکردن افراد مطلع و مصاحبه با آن هاست.
3. رجال محلی و تاریخ محلی: یکی از منابع باارزش در تاریخ محلی خاطرات 
رجال محلی است که البته کمتر به آن توجه شده است. این خاطرات عموماً با شرح حال 
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زندگی افراد شروع و با اقدامات انقالبی آن ها ادامه می یابد و در انتها با توصیف خدمات 
آن ها در بعداز انقالب، تمام می شود. در شرح حال زندگی و فعالیت های انقالبی این 
افراد عموماً اطالعات باارزشی دربارۀ پایگاه های انقالب اسالمی، اماکن مهم محلی و 
دیگر افراد درگیر داده می شود. کتاب »نقش سرخ سرو: تاریخ شفاهی شهادت حمید 
ادیبی، اولین شهید انقالب اسالمی« در کرج را مریم بذرافشان در قالب ضبط خاطرات 
تدوین کرده است )بذرافشان، 1392(. کتاب خاطرات مهربان به زندگی نامه و خاطرات 
حجت االسالم والمسلمین غالم علی مهربان اختصاص دارد. این کتاب دربارۀ پایگاه های 
انقالب در جهرم و حوادث رخ داده در آن اطالعات باارزشی دارد )کارگر جهرمی، 1392(. 
کتاب »روزهای روشن درزمینۀ حوادث انقالب در لرستان«، به زندگی نامه و خاطرات 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمدمهدی روشن اختصاص دارد و مباحث خوبی 
را مطرح کرده است )تیموری، 1394(. کتاب »خاطرات آقامعلم« روایت محمدِی مقدم از 
وضعیت آموزش وپرورش بجنورد در زمان انقالب است. این کتاب دربرگیرندۀ اطالعاتی 
از تاریخ محلی انقالب در بجنورد است که در جای دیگری نیامده است )الهِی فرد، 1394(.
کتاب هایی که با استفاده از خاطرات و تاریخ شفاهی دربارۀ افراد نوشته شده است با 
شرح مختصری از زندگی مصاحبه شونده شروع می شود سپس متن براساس مهم ترین 
فعالیت های مصاحبه شونده دسته بندی می شود و محتوا در ذیل آن می آید. به ندرت در برخی 
از کتاب ها دربارۀ نحوۀ جمع آوری اطالعات و دسته بندی آن ها توضیحاتی داده شده است 
و عموماً به تفاوت خاطره با تاریخ شفاهی و نحوۀ گردآوری و تدوین اطالعات به دست 
سفارش دهندگان، پژوهش گران و تدوین گران توجه نشده است. از کارکردهای جدید تاریخ 
شفاهی، پاسخگویی و زمینه شناختی وقایع و تبیین علل و انگیزه ها نه ازنظر کنشگری صرف 

بلکه ازنظر کنشگری فعال است که می تواند دربارۀ علل و چیستی وقایع نیز توضیح دهد.

ارزیابی نهایی
در سه دهۀ اخیر، نگارش تاریخ انقالب را مراکز گوناگون با سلیقه و رویکرد تعریف شده 
انجام داده اند؛ ولی تاریخ نگاری انقالب اسالمی به مفهوم شناخت تاریخ انقالب و تحلیل 
آن با افق و نگرش موجود در جامعه مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده است؛ 
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پس این موضوع می تواند در ذیل تاریخ نگاری محلی انقالب اسالمی برجسته شود.
بررسی کتاب های منتشرشده دربارۀ انقالب اسالمی نشان می دهد که سطح کیفیت 

پژوهش های تاریخ محلی انقالب اسالمی متفاوت است:
در  انقالب  محلی  تاریخ  آن ها:  خام  ارائۀ  و  اطالعات  جمع آوری  اول؛  سطح   -
بسیاری از مناطق کشور به عّلت بی توجهی ناشناخته است و بسیاری از پژوهش های 
با متنی قابل فهم  ارائۀ آن به صورت خام و  انجام شده َدرحدِّ جمع آوری اطالعات و 
است. این جمع آوری در قالِب گرفتِن خاطرات تاریخ شفاهی و یا چاپ اسناد انقالب 

اسالمی انجام شده است.
- سطح دوم: این سطح به شکل جمع آوری اطالعات همراه با توصیف و تشریح 
با  این مرحله، اطالعات فراهم آوری شده همراه  منابع مکمل است. در  از  استفاده  و 

توضیحات مؤلف به صورت کتاب منتشر شده است.
- سطح سوم؛ تبیین و تحلیل محتوای اطالعاتی و گفتمان سازی: این سطح عمومًا 

درزمینۀ تاریخ محلی نیست و بیشتر دربارۀ کلیات انقالب اسالمی است.
به نظر می رسد که در انجام پژوهش های تاریخ محلی انقالب اسالمی بیشتِر توجهات 
در جمع آوری اطالعات و توصیف آن ها به تناسب وضعیت جغرافیایی، اجتماعی و 
فرهنگی بوده است و کمتر به تحلیل و تبیین علل پیروزی انقالب و خصوصاً جایگاه 
محل پرداخته شده است؛ درحالی که مؤلفه های محلی نگاری انقالب اسالمی و ریشه های 
آن در مناطق صنعتی با کشاورزی و شهری با روستایی تفاوت های زیادی دارد که باید 
فارغ از کلیات پیروزی انقالب اسالمی و ریشۀ عمومی آن موردتوجه ویژه قرار گیرد. 
در کنار این، ماهیت بین رشته ای مطالعات تاریخ محلی هم اقتضا می کند تا پژوهش های 
به علت  انقالب  محلی  تاریخ  پژوهش های  گیرند.  قرار  مدنظر  تحقیقات  در  ترکیبی 
حمایت های مراکز حاکمیتی خروجی محورند. توجه به آرشیومحور بودن در تاریخ 
محلی انقالب اسالمی و گذر از خروجی محور بودن باعث می شود تا ضمن برجسته تر 
شدن نقش مردم در انقالب، اسناد ارزشمنِد جمع آوری شدۀ مکتوب و غیرمکتوب در 
این زمینه در اختیار مخاطبان قرار گیرد و راه برای انجام تحقیقات جامع در زمینه های 

مختلف در آینده هموار شود.
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