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 چکیده 
تحوالت ایران در عصر جمهوری اسالمی، پس از گذشت چهار دهه   جامع از روندِ   عمومِی لزوم تدوین یک تاریخ  

 ؛ایران حکایت دارد   ۀپژوهان که در تمام سطوح جامعاز انقالب اسالمی، از نیازی جدی نه فقط در سطح تاریخ

   با تشخیص آن، به تدوین چنین طرحی همت گمارده است.  ،نیازی که مرکز اسناد انقالب اسالمی

المقدور کوشد تا حتی های ریز و دقیق خود میرد، و سرفصلهای زمانی ُخ جامع با تفکیک   این تاریخ عمومِی 

نما پس از انقالب و روند تحوالت کشور در این دوران را بررسی و تصویری تمام   تمام رخدادهای ریز و درشت ایراِن 

 -و جامع 
ً
  ،ایران ۀامروزین جامعخصوص به نسل  را به  -مانع و نه لزوما

ً
درگیر و شاهد بسیاری از   که خود مستقیما

 اند، ارائه نماید.  این حوادث نبوده 

تا   1357بهمن    22از این مجموعه تا زمان تدوین این یادداشت، پنج جلد منتشر شده و تحوالت ایران را از  

نجم این مجموعه اختصاص دارد.  پ به بحث کشیده است. این یادداشت به نقد و بررسی جلدِ  1361خرداد  31

 ماین  براین یادداشت کوشیده است، نقد خود  دۀنویسن
ّ
تاریخ و میزان  کید بر روش پژوهش در دانِش أ د را با تجل

 و از این زاویه ارزیابی خود را ارئه نماید.  کند ، متمرکز اثررعایت آن در این 

 تحوالت سیاسی   شناسی، جمهوری اسالمی،نگاری، روش تاریخ : واژگان کلیدی
   

 

 
اسالمی،   دانشجوی  .1 انقالب  و  خمینی  امام  پژوهشکده  اسالمی،  انقالب  تاریخ    دکتری 
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 نوشتار و نویسنده   باِب   در .  ۱
مجموع انتشار  و  تحوالت    ۀتدوین  »تاریخ 

به   1396سیاسی جمهوری اسالمی« از سال  

همت مرکز اسناد انقالب اسالمی آغاز شده و  

)جلد  یادداشت  این  در  بررسی  مورد  کتاب 

کتاِب تازه  ،پنجم( این    ۀمنتشرشد  ترین 

 مجموعه است. 

اثر جمهوری    این  سیاسی  تحوالت  تاریخ 

ساله؛ از اول تیر  یک  ۀ اسالمی ایران را در بره

مورد بررسی    1361خرداد    31تا    1360  ماه

در   کتاب  این  است.  داده  صفحه    363قرار 

م انتشارات  ؤ توسط  و  هنری  فرهنگی  سسه 

پاییز   در  اسالمی  انقالب  اسناد    1397مرکز 

 منتشر شده است.  

 ماین  
ّ
جامعهجل و  سیاسی  علوم  دکترای  جهانگیر،  کیامرث  قلم  به  و  د  سیاسی  شناسی 

تر از ایشان  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تصنیف شده است. پیش  ۀاستادیار دانشکد

»روش   اساسی«،  حقوق  »کلیات  ایران«،  اسالمی  جمهوری  اساسی  »حقوق  همچون  آثاری 

حو در  تخصصی  پژوهشی  مقاالت  زیادی  تعداد  و  سیاسی«؛  علوم  در  سیاست    زۀتحقیق 

 جمهوری اسالمی ایران به چاپ رسیده است.  

 

 ندی و شرح اجمالی کتاب ب سازمان .  ۲
پنجم   ایرانجلد  اسالمی  جمهوری  سیاسی  تحوالت  یک    9صفحه،    363در    تاریخ  و  فصل 

 گیری پایانی تدوین شده است: نتیجه

( نویسنده به 17-31)صص  جمهوری«صدر از ریاستتحت عنوان »عزل بنی  فصل اولدر  

بنی ابوالحسن  عزل  روند  به  مختصر  از  صورتی  نخست   صدر، 
ّ

کل از    فرماندهی  سپس  و  قوا 
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راهپیمایی  ،جمهوری ریاست قالب  در  رخداد  این  از  مردم  عمومی  استقبال  و  حمایت  های و 

 عمومی اشاره کرده است.   

دوم ضّد فصل  توسط  امام  یاران  »ترور  فصل،  33- 72)صص    انقالب« ،  این  در  دارد.  نام   )

سوء همچون  حجحوادثی  به  خامنهتقصد  بمباالسالم  حزب  گذاای،  ساختمان  در  ری 

بمب اسالمی،  آیت  گذاریجمهوری  حسن  ترور  و  دیگر  شهرهای  و  تهران  در  پراکنده  های 

پایانی فصل نیز به بررسی نمونه با  بنی   هایی از اسناد ارتباِط پرداخته شده است. بخش  صدر 

 انقالب، اختصاص یافته است.  های ضّد سازمان سیا و گروه

کتاب  فصل سوم    وان دومین رئیس جمهور ایران«، عنوان »انتخاب محمدعلی رجایی به عن

پیروزی  73-102)صص  است ایران،  جمهوری  ریاست  انتخابات  دومین  فصل،  این  در   .)

محمدعلی رجایی و تشکیل دولت توسط او مورد بررسی قرار گرفته است. بخش کوتاهی از این  

انتخابات میان  به  نیز  تدورهفصل  و  اول شورای اسالمی  آن اختصاص  ای مجلس  نتایج  حلیل 

 یافته است.

چهارمدر   رئیسفصل  »ترور  عنوان  با  نخست،   جمهور، 
ّ

کل دادستان  و  کشور«    وزیر 

موج ترور نیروهای انقالبی در کشور پرداخته است. ترور    ۀنویسنده به ادام  ،( 103- 124)صص

نخسترئیس آیتجمهور،  انقالب،  دادستان  شهربانی،  رئیس  و  آیتالله  وزیر  الله  مدنی، 

 آمیزِ موفقیت  و در نهایت عملیاِت   ،نژاد توسط مجاهدین خلق االسالم هاشمیدستغیب و حجت

  1360مجاهدین خلق در بهمن    نیروهای امنیتی کشور در متالشی کردن مرکز رهبری مخفِی 

 پرداخته است.

پنجم آیتفصل  »انتخاب  عنوان  با  خامنه،  سیدعلی  ریالله  سومین  عنوان  به  -استای 

مهر    10جمهوری در  ریاست اِت انتخاب سومین به ،(125- 136جمهوری اسالمی ایران« )صص 

انتخاب نخست1360 کابینه در  ،  و تشکیل رسمی  یافته    آبان همان   11وزیر  سال اختصاص 

 است.  

(.  137- 198)صص   های جنگ« نام گرفته استهای بزرگ در جبهه، »پیروزیفصل ششم

های  علما در جنگ پرداخته و بخش دوم، به عملیات  ثیرِ أنقش و ت  در بخش نخست، نویسنده به

به  و  برهه  این  در  جنگی  بیتمهم  عملیات  مختلف  مراحل  آزادسازی  خصوص  و  المقدس 

 خرمشهر اختصاص یافته است.  
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هفتمدر   قو  فصل  در  »تحوالت  عنوان  قو  ۀکه  و  دارد   ۀقضاییه  پیشانی  بر  را    مقننه« 

به  199- 218)صص نویسنده  عالی  ب(،  شورای  انتخابات  برگزاری  چون  موضوعاتی  ررسی 

   ۀو تصویب الیح 1360قضایی در آبان  
ّ

کشور به عنوان تحوالت قوه    تشکیل سازمان بازرسی کل

به   ثانویه  قوانین  موارد و صدور  اختیار ولی فقیه در تشخیص  تفویض  و  برهه؛  این  قضاییه در 

 مقننه پرداخته است.   ۀترین تحول قوعنوان مهممجلس شورای اسالمی به

هشتم اقتصادی«فصل  »جنگ  عنوان  با  سیاست219- 294)صص   ،  به  و  گذاری(  ها 

جنگی کشور اختصاص یافته  ۀهای کالن اقتصادی دولت با توجه به شرایط پیچیدگیریجهت

 و کاهش اثراِت   اقتصادی و اجتماعی  ثباِت   اصلی ایجادِ   هایی که همگی بر محورِ است. سیاست

 جنگ بر وضعیت اقتصادی کشور طرح شده بودند.   مخرِب 

  ، (. در بخش نخست 295-332)صص   کودتا در ارتش« نام گرفته است  ، »کشِف فصل نهم

ن کودتای نوژه پرداخته و بخش دوم را به کشف نویسنده به جریان برگزاری دادگاه و احکام عامال

صادق قطب کودتای  آیتطرح  نقش  بررسی  و  دستگیری وی  این  زاده،  در  الله شریعتمداری 

 توطئه اختصاص داده است.  

مورد بررسی    ۀاین نکته که بره  رکید بأ (، نویسنده با ت333-336)صص  گیری نتیجه در بخش  

انقالبی بوده، معتقد است که این دوره در عین حال از ادوار    های ایراِن ترین دوران او، از پرتالطم

همه متابعت  پرتو  در  و  انقالب  پاالیش  دوره  ۀجانبمهم  انقالب،  رهبری  از  جامعه  ای  اکثریت 

 های مختلف سیاسی، اقتصادی و جنگی بوده است.  آمیز در زمینهتیموفق

     

 نقد و ارزیابی .  ۳
   ۀاگر بپذیریم مجموع

ً
، نظر  موردجلد    »تاریخ تحوالت سیاسی جمهوری اسالمی ایران« و طبیعتا

انقالِب  از  پس  ایران  از  جامع  عمومی  تاریخ  یک  تدوین  برای  است  آنگاه    تالشی  اسالمی؛ 

نگاری انقالب اسالمی قرار خواهد گرفت. بنابراین نخستین و در حاضر ذیل ژانر تاریخ   ۀمجموع

شناسی دانش  آن بر روش  بندِی پایای لزوم  گارش چنین مجموعهله در نأترین مسواقع بنیادی

این یادداشت نیز، در ارزیابی خود از اثر حاضر بر همین    ۀرو، نگارندتاریخ خواهد بود. از این

 کید دارد.   أ جنبه ت

رزوم به  اجمالی  جهانگیر  ۀنگاهی  کیامرث  دکتر  نشان ؤ)م   دانشگاهی  حاضر(،  کتاب  لف 

عمدمی که  پژوهش  ۀدهد  و  تصنیفات  قوانینآثار،  و  حقوق  مسائل  بر  ایشان،  )حقوق    های 
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مین اجتماعی(، مسائل نظری در سیاست جمهوری  أاساسی، مجموعه قوانین و مقررات کار و ت

آن با سیستم جمهوری اسالمی، ساز و    ۀ های جمهوری و مقایس)تحلیلی از سیستم  اسالمی 

الگویابی در  جستاری  قدرت،  کنترل  بنیان   کارهای  اسالمی،  رهیافت  انقالب  نظری    های 

انسانی جنگ تحمیلی، دگردوستی و سیاست: مطالعه ای تطبیقی میان  پیشاروایت اخالقی 

)روش تحقیق در علوم سیاسی( متمرکز بوده است.     تخصصی  درسِی رالز و مطهری و...( و آثار  

ای  رود. تجربهشمار می نگاری کیامرث جهانگیر بهتاریخ  ۀبنابراین کتاب حاضر، نخستین تجرب

بنا ب ناموفقی بوده    ۀبررسی قرار خواهد گرفت، تجرب  مورد  نوشتکوتهاین    در  اسبابی که  رکه 

 است. 

ای است که در  شود، نکتهاین کتاب می  منفی در موردِ   ترین سببی که باعث قضاوِت اصلی

گردید:   اشاره  آن  به  بحث  پیشین  روشسطور  دارای  و  مستقل  است  دانشی  شناسی  تاریخ 

تاریخ و  خویش  به  اِ مخصوص  بدون  اطمینان،  و  استناد  قابل  و  تخصصی  بر نگاری  شراف 

های علمی پژوهش در آن، ناممکن است. اثر دکتر جهانگیر  شناسی دانش تاریخ و روشروش

نگاری  یک تاریخهای  شناسی تاریخ، فاقد خصیصهسبب همین فقدان اشراف بر روش  نیز به

توان  نمونه می  عنوان   بهتخصصی است. برای نشان دادن چنین ضعفی در کتاب، مواردی را  

 برشمرد: 

به گمان نگارنده، شیوه و میزان پرداختن به موضوعات در این کتاب، نقض غرض این   -۱

های زمانی  مجموعه تاریخی است. زمانی که چنین طرح پژوهشی با چنین تفکیک

هایی به همان خواننده، پرداخت  شود، بدیهی است که انتظارِ جزئی تعریف میرد و  ُخ 

رداده، جزئی و از زوایا و مناظر گوناگون خواهد بود. کتاب حاضر، یک  میزان دقیق، پُ 

گیرد. حجم بالغ بر ( را در برمی۱۳۶۱خرداد    ۳۱تا    ۱۳۶۰تیر    ۱)از    ساله یک  ۀبره

زند. اما آنچه  ری در خواننده بیشتر دامن میای کتاب نیز بر چنین انتظاصفحه ۳۶۰

شود، متنی است بسیار مختصر، و بدتر از آن بسیار رو میه در نهایت خواننده با آن روب

و   شده  مطرح  نارسا  شکلی  به  کتاب  موضوعات  از  بسیاری  سرسری!  و  حوصله  بی 

سبب    اختصار بیش از حد، در واقع به ابتر ماندن طرح موضوع کشیده است. این همه

نهمی کتاب،  متعددی  موارد  در  نکتشود  هیچ  به   ۀ تنها  ارائه  برای  خواندنی  یا  تازه 

آن عدم تسلط خود    ۀخوانند از  یا فراتر  از حد  خود نداشته باشد، که اختصار بیش 
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   لف بر زوایای مختلِف ؤم
ً
کتاب را در مواضعی از حیز انتفاع ساقط کرده   موضوع اساسا

 است. 

تاریخ است.    شناسِی نگاری از اصول بدیهی روشول در تاریخا   رجوع به منابع دسِت  -۲

های نگاری معاصر که انبوهی از این دست منابع و از نظرگاهتاریخ  ۀخصوص در زمینبه

)رسمی یا غیر    متفاوت و متعلق به نیروهای رقیب یا معارض یکدیگر در قالب اسناد

...    انی و گروهی ورسمی(، صورت مذاکرات، خاطرات، نشریات حزبی، کتب سازم

اصلی   پرسش  دارد.  می  اینوجود  چگونه  که:  باست  انبوه    دونتوان  این  به  رجوع 

به  ای چنین پیچیده و آشفته را درخور اعتنایی از برهه کمدسِت جامع یا  منابع، تاریِخ 

 أ؟ متشیدتحریر کرشتۀ  
ً
نوشتن    برد.از چنین مشکلی رنج می  سفانه کتاب حاضر دقیقا

تاریخ انقالب اسالمی، آن هم به سفارش و با همکاری مرکز اسناد   ۀیک کتاب در حوز 

معتبر؟ بدیهی است که در این مورد   حتی یک سندِ   از  انقالب اسالمی، بدون استفاده

مثالً نمی را  نویسنده  عذر  نویسند  توان  پذیرفت.  اسناد  به  دسترسی  عدم  بابت    ۀاز 

تاریخ شفاهی و خاطرات در    ۀاسناد آرشیوی یا مجموعمحترم حتی اگر از بخشی از  

مجموع غنی  ۀهمان  مراتب  به  اثرش  بود،  کرده  استفاده  هم  اسناد  قابل  مرکز  و  تر 

 شد.  تر میاستفاده

ها، رجوع به  تکمیل داده   ۀخصوص در مرحلاول، به  گذشته از رجوع به منابع دسِت  -۳

صورت  آثارِ  موضوعاتپژوهشی  آن  در  دادهخصو به  ،گرفته  تحلیل  نظر  از  های ص 

بازسازی جامع یک رخداد در بستر زمانی و مکانی آن، از اصول بدیهی    برایتاریخی  

تاریخ در  متدیگر  است.  بهأ نگاری  جهانگیر  دکتر  اثر  نیز  بخش  این  در  شدت    سفانه 

غیرقابل و  تکضعیف  خصوص  در  است.  مورد قبول  رخدادهای  و  موضوعات    تک 

اضر، گذشته از آثار منتشرشده توسط سایر مراکز پژوهشی بررسی ایشان در کتاب ح

تاریخ انقالب اسالمی و انبوهی از آثار پژوهشگران مستقل،    ۀو تحقیقاتی فعال در حوز 

محترم اثر خود را به سفارش این    ۀ تنها توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی که نویسند

قابل پژوهشی  مختلف  آثار  از  انبوهی  نگاشته،  و  استن  مرکز  پژوهشگران  قلم  به  اد 

تتاریخ با کمال  از مجموعأنگاران مختلف نگاشته شده است.   ۀسف، نویسنده حتی 

 چندانی نکرده است.   ۀغنی مرکز اسناد و انبوه آثار پژوهشی این مرکز نیز استفاد
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متن   -۴ با  منابع  این  تطبیق  سپس  و  کتاب  مآخذ  و  منابع  بخش  گمان اثربررسی  به   ،

را نشان مینگارنده عمق   این کتاب  نگارش  به بخش منابعفاجعه در  نگاهی   دهد. 

با استفاده از  (، نشان می۳۳۷- ۳۳۹)صص     ۸عنوان کتاب،    ۲۴دهد که این کتاب 

تحریر کشیده شده است.    ۀعنوان پایگاه اینترنتی به رشت  ۶عنوان روزنامه و مجله، و  

، آن هم در یک  انهنگار ریختا  پژوهِش لیف یک  أعنوان کتاب در ت  ۲۴استفاده از تنها  

الی است که به هیچ  ؤ رتالطم، عالمت سقول خود نویسنده پُ   بسیار پیچیده و به  ۀبره

نگارند  شکل نمی  ۀاز ذهن  یادداشت محو  چنین کتاب فی  .شوداین  شناسی الواقع 

شده در  بحث  یکی از موضوعاِت   ای حتی برای نگارش یک مقاله در باِب مایهک و کمنُ تُ 

کت شصت  این  و  سیصد  کتاب  یک  نگارش  به  رسد  چه  است،  نابسنده  و  کم  نیز  اب 

سفانه این مسئله به همین مقدار  أمت  .سال از ایران معاصر  تاریخ یک  ۀای در حوز صفحه

دهد که بخش  وضوح نشان می  با متن کتاب به  نامهکتابیابد. تطبیق  نقد خاتمه نمی 

ر کردن فهرست منابع بوده  پُ   برایتنها    نمایشی و  ، کامالً  ذکرشدهاعظم منابع و مآخذِ 

 
ً
نام   عنوان کتاِب   ۱۲ثری از آنها در متن کتاب نشده است. از  ؤم   ۀهیچ استفاد  و تقریبا

بار استفاده شده    ۲دیگر، تنها    عنواِن   ۷  ؛ برده شده، فقط یک بار در متن استفاده شده

  نیز کامالً   هاآنکه بسیاری از این ارجاع  ، بدتر از این همه  .بار  ۳عنوان دیگر، تنها    ۵و از  

 
ً
  ۀ البد خوانند  .اندذکر شدهمنابع کتاب،    رشمار نشان دادِن محض پُ   نمایشی و صرفا

این یادداشت خواهد پرسید: پس این کتاب از روی چه مرجعی نوشته شده است؟  

 
ً
صرفا را  کتاب  تمام  جهانگیر  کیامرث  که  است  آن  آرشیوِ   حقیقت  از  استفاده  ه س  با 

تر جمهوری اسالمی، اطالعات و کیهان نوشته است و اگر اندکی موشکافانه  ۀروزنام

جمهوری اسالمی، این    ۀروزنام  نگاه کنیم، در واقع، تنها و تنها با استفاده از آرشیوِ 

  ۶۲جمهوری اسالمی،   ۀمورد به روزنام  ۱۵۱در متن کتاب،    .متن را تدوین کرده است

یعنی    . کیهان ارجاع داده شده است  مۀمورد به روزنا  ۵۷اطالعات و    ۀمورد به روزنام

ای تنها از روی همین سه روزنامه، رونویسی و در  سیصد و شصت صفحه  تمام این متِن 

محترم اگر بنا را بر تدوین کتاب   ۀنویسند  .هیئت یک کتاب جدید منتشر شده است

روزنامه  بر میاساس  انتظار  الاقل  داشت،  سها  از  نیز  اندکی  روزنامهرفت  و  ایر  ها 

های متفاوتی به  و از دیدگاه است  که در آن دوران تعدادشان نیز کم نبوده    ، مجالت

 ند، استفاده نماید. اهپرداختروایت رویدادها می
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 بر این اساس، راقم این سطور تمایل دارد، دو پرسش مطرح نماید:  

که یکی از استادان دانشگاه تهران یعنی معتبرترین و    ،الف( دکتر کیامرث جهانگیر

تکلیِف  یا  تحقیق  یک  حتی  است  حاضر  خود  آیا  است،  ایران  دانشگاه    نامدارترین 

ارائه را کالسی  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  یک  توسط  آن    ،شده  تمام  که 

 قبولی بدهد؟   ۀبپذیرد و به آن نمر  ،شده از روی یک روزنامه استرونویسی

سرفصل  ب( اگر  راستی  یک به  اختیار  در  اثری  چنین  نگارش  برای  مصوب  های 

قرار می تاریخ  کارشناسی  کتابخان  ، گرفتدانشجوی  دانشگاه محل تحصیل    ۀکه در 

توانست اثری بهتر از  جمهوری اسالمی دسترسی داشت، نمی  ۀروزنام  دورۀخود به  

 سنگ با آن تحریر کند؟  هم کمدسِت این یا 
 

 خاتمه 
مج نگارنددر  گمان  به  جلدِ   ۀموع  یادداشت،  مجموع  این  تحوالِت   ۀپنجم  سیاسی    »تاریخ 

  ۀنه به مجموع  و   ، است  لف خود افزوده ؤم   ۀارزشمندی به کارنام  ۀجمهوری اسالمی ایران«، نه وزن 

این کتاب را بایست همچون هشداری تلقی    .انقالب اسالمی   نگارِی خود و نه به تاریخ   ناشرِ   ربارِ پُ 

سطِح مطالعاِت تاریخی و    نگاری که فرجامی جز افوِل تاریخورود غیرمتخصصان به حوزۀ  کرد از  

 انقالب اسالمی نخواهد نداشت.  های حوزۀ پژوهش

چاپ در  که  یک امید  نظارت  تحت  جدی  بسیار  بازنگری  یک  آن  متن  در  کتاب،  آتی  های 

 اریخ به عمل آید.  ای تپژوهشگر حرفه


