اﻧدرﺣﮑﺎﯾت ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﮐﺗﺎب "راھﯽ دﯾﮕر"
ﭘﯾش در آﻣد:
ھدف اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ "ﭘژوھﺷﮕری" و"ﺗﺣﻘﯾﻖ" ﺑﺧﺻوص از ﻧوع "داﻧﺷﮕﺎھﯽ" و"ﻋﻠﻣﯽ" اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ آن
ﺣرﮐﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﺑرای ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ،واﻣﺎ ،در اﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب "راھﯽ دﯾﮕر" ﺧﻼﺻﮫ ﮔﺷت .اﺑﺗدا ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺷﺧص ﺷدن ﺑﺣث ﮐﻣﮏ ﻣوﺛری ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﭘردازم و در اﻧﺗﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧواھم ﮐرد ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﯾﻧده!.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻗﺎی ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر ،ﮔوﯾﺎ ﻗرار ﺑراﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت "ﭘژوھﺷﮑده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻣﺳﺗردام" و ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر آﻗﺎی
ﺗورج اﺗﺎﺑﮑﯽ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭﻠﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد "روﯾداد ﺳﯾﺎھﮑل" و ﺗوﻟد ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾران ﺑرﮔزار ﺷود .در راﺳﺗﺎی
ﺑرﮔزاری اﯾران ﮐﻧﻔراﻧس و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﻧﺟﮫ ھﺎی "داﻧﺷﮕﺎھﯽ" در ﭘﯽ آن ﺷدﻧد ﮐﮫ "ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزان!!" را در ﮐﻧﺎر "ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧوﯾﺳﺎن!!" ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد .اﻣﺎ ،ﺑواﺳطﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن "ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزان!!" )ﺑﮭروز ﺧﻠﯾﻖ( ﺑرای ﺷرﮐت دادن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از"ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎزان!!" )ﻓرخ ﻧﮕﮭدار( ،اﯾن "ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر اﺑﺗﮑﺎرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﺑﻌﯾدی و ﻣﮭﺎﺟر" ،ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺷد و ﺑرﮔزار
ﻧﮕﺷت .ﮔوﯾﺎ در ﺳرﺷت ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ھﺳت ﮐﮫ ﺗراژدی و ﮐﻣدی ﭘدﯾده ھﺎ ﻣرﺗب ﺑﮫ ﺗﮑرار ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﺑﺎر اول -ﺣدودن ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘﯾش-
ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از "ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزان!!" )ﻣﮭدی ﻓﺗﺎﭘور( در ﺷﻣﺎرش آرا ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺳﭼﻔﺧﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد و "ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎز -ﻣﻘﻠد اﻣﺎم" )ﻓرخ ﻧﮕﮭدار( ﺑﺟﺎی اﺣﻣد ﻏﻼﻣﯾﺎن ﻟﻧﮕرودی )ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷدن اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻧدارد( ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻣﯾﺷود و ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎ اﻧﺑوھﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯾﺎورد و ﺑﺎر دوم ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ در آﻣﺳﺗردام ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
و ﮔوﯾﺎ ﺑﻌد از ﻋدم ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ،ﮐوﺷش ھﺎی در ﺟﮭت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺳﭼﻔﺧﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد وﻟﯽ ﺑواﺳطﮫ وﺟود دو دﯾدﮔﺎه ﻣﺗﻔﺎوت
)و اﯾﺿن ﮔوﯾﺎ دﯾدﮔﺎه "داﻧﺷﮕﺎھﯽ-ﻋﻠﻣﯽ-ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ" و دﯾدﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑدون ﭘﯾش داوری ھﺎ( ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت روﺑرو ﻣﯾﺷود .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر و ﺗورج اﺗﺎﺑﮑﯽ در ﭘﯽ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑر ﻣﯾﺎﯾﻧد ﺑﻧﺎم "راھﯽ دﯾﮕر" ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭼﻔﺧﺎ ﺑﭘردازﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ از
دﻋوت ﺷدﮔﺎن درﺧواﺳت ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾد آن روزﮔﺎر ﺧود ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺷود ،از اﺷﺧﺎص دﯾﮕری دﻋوت ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎوردﻧد.
ﺧﺎطره ﮔوﯾﯽ ھﺎ ،اﻏﻠب ،اﻣﺎ ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑرﺧﻼف اﯾن ادﻋﺎ اﺳت.
اﻣﺎ؛ ﭼرا "راھﯽ دﯾﮕر"؟ ﻏرض از ﮐدام راه ھﺳت؟ راه ﭘﯾﻣوده ﺷده ﺗوﺳط ﺳﭼﻔﺧﺎ ﯾﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﭼﻔﺧﺎ ﭘﯾﻣوده
ﺷد؟ و ھﻣﭼﻧﯾن آﻣده ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷﺎﻣل "رواﯾت ھﺎﯾﯽ در ﺑود و ﺑﺎش" ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾران ھﺳت ) ﻧﮫ ﺳﭼﻔﺧﺎ( .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻗﺻد ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻧظر دارد ﯾﺎ اﻋﺿﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن را؟ و اﮔر ﻏرض ،اﻋﺿﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳت ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﮐدام اﻋﺿﺎ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐرده اﻧد؟ و ﭼرا ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﮔروه از اﻋﺿﺎ را؟ و اﮔر ﭼﻧﯾن ھﺳت ،ﻗﺎﻋدﺗن ﻣﯾﺑﺎﯾد
ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﯾن دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرﺧﯽ اﻋﺿﺎ ﺑﺎ ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑود.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳت از ﻗﺑﯾل" :داﻧﺷﮕﺎھﯽ"" ،ﭘژوھﺷﮕری" و ﯾﺎ "ﻋﻠﻣﯽ" در ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﯾﺎد ﺷده ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻻزﻣﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ و رواﺑط ﺑﯾن اﻋﺿﺎ ﺳﭼﻔﺧﺎ اﺳت؟ ﺣﺎل ﻓرض را ﺑرآن ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ
ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺷرط ﻻزم )ﻧﮫ اﻟزاﻣن ﮐﺎﻓﯽ( ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭼﻧﯾن ﭘروژه ای ﺑوده وﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ﺑﮫ روﯾﮑرد و درﺟﮫ ﺗﻌﮭد
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘژوھش .ﺑرای روﺷن ﺷده ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘژوھش ﺑﮭﺗر آن ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﭘژوھش ﭼﯾﺳت وﭼﮫ روﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ و
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﭘدﯾده ﯾﺎ واﻗﻌﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﭘژوھش ﮔران ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺑﺧوﺑﯽ آﮔﺎھﯾم ﮐﮫ داﻧش ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻏرﺑﯽ اش ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑﮫ "داﻧش ﺳﺧت" )ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ-آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ( و "داﻧش ﻧرم" )ﻋﻠوم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻧﺳﺎﻧﯽ( و ﻣﺣﻘﻖ و ﯾﺎ ﺑﻔﺎرﺳﯽ آن ﭘژوھﺷﮕر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﮐداﻣﯾﮏ از اﯾن دو ﻧوع داﻧش ﻗﺻد ﭘژوھﺷﮕری دارد ،ﯾﮑﯽ
از دو روش ﭘژوھﺷﯽ ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﯽ )(Qualitative ، Quantitative
را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد .روش ﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ارﻗﺎم و آﻣﺎر و اﺳﺗدﻻل ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ھﻣراه ھﺳت ،ﻣﺳﻠﻣن ﺑرای ﭘژوھش در ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،ﻣﮕر در ﻣوارد اﻧدﮐﯽ ﮐﮫ در ﺑطن ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ آورده ﻣﯾﺷود .ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﮑرد و راه و روش
ﺳﭼﻔﺧﺎ ،ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻗﺎﻋدﺗن ﻣﯾﺑﺎﯾد در ﺣوزه ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن روش
"ﭘژوھﺷﮕری" و "داﻧﺷﮕﺎھﯽ" و "ﻋﻠﻣﯽ" ﻣورد ﻧظر ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر -ﺣﺎل ﭼﮫ ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﯽ "ﭘژوھﺷﮑده ی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" و ﭼﮫ ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر -ﻗﺎﻋدﺗن ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺑﺎ روش ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣﺷﺧﺻﺎت روش ﮐﯾﻔﯽ ﭼﯾﺳت و ﮐوﺷش ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر و ﺗورج اﺗﺎﺑﮑﯽ در ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ اﯾن روش ھﻣﺧواﻧﯽ دارد.

ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ﻋﻣوﻣن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧواع ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘژوھﺷﮕران ھﺳت ،زﯾرﺗﻘﺳﯾم ﺻورت
ﻣﯾﮕﯾرد:
ﯾﮏ :ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ )(Phenomenological
روش ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت از ﯾﮏ ﭘدﯾده ﯾﺎ واﻗﻌﮫ ای ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ درﮔﯾر ﺑوده اﻧد ،ﺟﻣﻊ آوری ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﮫ ھﺳت )ﻧوﺷﺗﺎری ،ﮔﻔﺗﺎری ،و ﯾﺎ
ﺗﺻوﯾری( و ﺣﺗﯽ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ در آﻧﺟﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺣﻠﯽ ،از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﭘژوھﺷﮕر
ﺑرای اراﻧﮫ ھرﭼﮫ واﻗﻌﯽ ﺗر و آﺷﮑﺎر ﺗر از ﻣوﺿوع ﭘژوھش ﺑﮫ آن دﺳت ﻣﯾزﻧد .ﺑرای ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از واﻗﻌﮫ و ﯾﺎ ﭘدﯾده ﻣورد
ﭘژوھش ،ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓوق ،ﭘژوھﺷﮕر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣﺗن-ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻣﯾﭘردازد و آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر
ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﻧﺣوی ﺑﺎ اﯾن ﭘدﯾده ﯾﺎ واﻗﻌﮫ درﮔﯾر ﺑوده و ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻗرار ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﻧظر آﻧﮭﺎ را ﺟوﯾﺎ ﺷده و ﺑرای ھرﭼﮫ ﮐﺎﻣل
ﺷدن ﭘژوھش ﺧوﯾش در ﻧوﺷﺗﮫ ی ﺧود از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ روش ھﺎی دﯾﮕر ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ،ﭘژوھﺷﮕر ﻣﯾﺑﺎﯾد از ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﯾش داوری و ﯾﺎ اراﺋﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘرھﯾز ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ﺧوﯾش را ﺑرای آﮔﺎھﯽ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف روش
ﭘژوھش ﮐﻣﯽ ،ھﯾﭻ ﻧظرو ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻣطﻠﻖ ﻧﺑوده و ﻧﺳﺑﯽ اﺳت و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه و ﺗﻔﮑر ﺣﺎﮐم ﺑر ﭘژوھﺷﮕرو ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن و ﺣﺗﯽ
ﻣدارک ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ،ﺣﺎﺻل ﮐﺎر و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدﺳت آﻣده ،ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺧود ﻣﯾﮕﯾرد.
آﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر ،ﭼﻧﯾن روﺷﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؟ اﺑدن .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی اﻧﺣﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﮐﺛرن ﺑﺎ اﻓرادی ھﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾده و روش ﺳﭼﻔﺧﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﻧد و اﺑدن ﺑﺎ دﯾده روزﮔﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺑرﺧﯽ ﺣﺗﯽ در زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ –
ﻗﺑل از ﺳﺎل  57ھم ﭼﻧدان ﺑﺎ روش و اﯾده ھﺎی ﺳﭼﻔﺧﺎ ﻣواﻓﻖ ﻧﺑودﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧظرات ﺣﺎﮐم ﺑر اﻧﺟﻣن ﻣﮭﻧدﺳﯾن
ﺗﺑرﯾز(  .در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﻣدرک )ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧوارھﺎی ﮔﻔﺗﺎری ﻣوﺟود( ﻧﯾﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن –ﺣداﻗل ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر -ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾش
داوری ﺑدور از ھر واﻗﻌﯾﺗﯽ )ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن رواﯾت اﮐﺛرﯾﺗﯽ ھﺎ و رواﯾت اﻗﻠﯾﺗﯽ ھﺎ ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﭼرا ﮐﮫ ﻗﺻدﺷﺎن ﻧوﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣزﺑﯽ ﻧﺑوده!!!! -ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ( ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﻧﺷﺎن از ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن از رﺧدادھﺎی ﺳﭼﻔﺧﺎ و ﻋواﻣل ﻣوﺛر در آن از ﺳﺎل  49ﺗﺎ
 59ﻣﯾﺑﺎﺷد .آوردن ﺟﻣﻠﮫ " :ﻧوﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣزﺑﯽ" ھم از آن ﺣرﺑﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﻧﺳوخ ﺷده ﺑرای ﺳﺎﮐت ﮐردن ﻣﺧﺎﻟف ھﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
در ﺑﯾن اﻓراد آﮔﺎه )ﺣﺎل ﺑﮕذرﯾم از "ﭘژوھﺷﮕران داﻧﺷﮕﺎھﯽ" ( ﻧدارد .اﻣﺎ ،ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾش ﻓرض دﯾﮕری ھم ھﻣراه ھﺳت ﮐﮫ در ﻧﺎم
ﮐﺗﺎب ھم آﻣده :راھﯽ دﯾﮕر .ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ ،دو ﯾﺎ ﭼﻧد راه ﺑرای ﻣﺑﺎرزه در راه آزادی ﮐﺎر از ﺳرﻣﺎﯾﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ
ﮐژ راھﮫ ﺑوده .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ رﻓت در ﭘژوھش و ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ھر اﻣری ﻧﺳﺑﯽ ھﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﯾﮏ ﭘژوھﺷﮕر
ﻧﺷﺎن دادن ﻧﮑﺎت ﻗوت و ﺿﻌف آن ﭘدﯾده ﯾﺎ واﻗﻌﮫ ھﺳت ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻧﺳل ھﺎی آﺗﯽ ،ﺗﺻوﯾری ﺟﺎﻣﻊ ﺗری از آن واﻗﻌﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺳوی ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺑروﻧد و ﻧﮫ درﺟﺎ زدن و ﻋﻘب ﮔرد ﮐردن.
دو :ﻧظرﯾﮫ ﻗوﻣﯽ ﯾﺎ ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﯽ )(Ethnographic theory
در اﯾن روش ﭘژوھﺷﮕر ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﯾﮏ ﭘدﯾده ﯾﺎ واﻗﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رخ داده در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﭼﮫ ﺑزرگ و ﭼﮫ ﮐوﭼﮏ ﺷﺎﻣل
ﺣزب ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮔروه ،و اﻧﺟﻣن( ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗوﺟﮫ اش را ﺑر روی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده ﮔﺎن و ﯾﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑطن ﺣوادث رﺧداده
در اﯾن واﻗﻌﮫ ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﻣﯾﮕذارد ﺗﺎ ﺑﮫ اھداف ،ﻓرھﻧﮓ ﻣﺳﻠط ،ﻣﺷﮑﻼت و دﻻﯾل وﺟودی اﯾن واﻗﻌﮫ ﭘﯽ ﺑﺑرد .ﻗوم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اراﺋﮫ ﯾﮏ
ﻧظرﯾﮫ در ﻣورد رواﺑط ﻣﺳﻠط ﺑر ﯾﮏ ﻗوم-ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﻣﺎن ﺑر ھﺳت و ﻣﻣﮑن ھﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ای از ﭘژوھش و ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣﻧﺟر ﺷود .ﻧﺣوی ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣورد اﺷﺎره و در ﭘﯽ آن ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر ﻧﺷﺎن از آن دارد ﮐﮫ اﯾن روش ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺳﮫ :ﻧﮕﺎه ﺑﮫ رواﯾت ھﺎ )(Narrative Approach
ھﻣﺎﻧﻧد روش ھﺎی ﻓوق ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ رواﯾت ھﺎ ھﻣراه ھﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی طوﻻﻧﯽ از اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف درﮔﯾر ﺑﺎ
ﻣوﺿوع ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ .ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی ﻣدارک و اﺳﻧﺎد در دﺳت از دﯾﮕر رﮐن ھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن روش ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ
اﺳت .ھدف ﭘژوھﺷﮕر ﯾﺎ ﭘژوھﺷﮕران ﻗﺎﻋدﺗن ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑدﺳت آوردن و آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن از ﮐم و ﮐﯾف ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷد .روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ رواﯾت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻣﺧﺗﻠف ،ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺿﺎد اﻣری اﺳت ﺑدﯾﮭﯽ و اﯾن ﺷﺎﻧس را ﺑﮫ ﭘژوھﺷﮕر ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل رواﯾت ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﻧوع آوری ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھر ﭼﮫ روﺷﻧﺗر ﺷدن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺑﭘردازد و ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺳودﻣﻧد و ﺗﺎ ﺣد ﻣﻘدور ﺑدون ﺳﻣت ﮔﯾری و ﺟﺎﻧب داری از ﯾﮏ رواﯾت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ،اراﺋﮫ
دھد .ﺑر ﺧﻼف اﯾن روش از ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ،ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﺑرای دﻓﺎع از ﯾﮏ رواﯾت ،ھر دو رواﯾت را ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﮐرده
و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟدا ﮐردن "رواﯾت اﮐﺛرﯾﺗﯽ ھﺎ" و "رواﯾت اﻗﻠﯾﺗﯽ ھﺎ" ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ ﺣزﺑﯽ ﻣﯾﺷود ،ﻋﻣﻼ از ﯾﮏ
رواﯾت ﻋﻠﯾﮫ رواﯾت دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎرﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺗوا ﺷﺑﯾﮫ ھﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎھﯽ .و ھﻣﭼﻧﯾن

ﺑﺎ آوردن ﭼﻧﯾن دﻟﯾل ﻧﺎزﻟﯽ ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر )ﺣداﻗل ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر( ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﭘژوھش در
ﺣوزه اﻧﺳﺎﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮑﺎر ﮔﯾری روش ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﯾﻔﯽ ﻏرﯾﺑﮫ اﻧد.
ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر در ﺧﺻوص رواﯾت ﻧﺎھﯾد ﻗﺎﺟﺎر از ﻋﻣﻠﮑرد اﺣﻣد ﻏﻼﻣﯾﺎن ﻟﻧﮕرودی )ھﺎدی( در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮔرﺑﮫ و آﺑﮕوﺷت
)ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن رواﯾت واﻗﻌﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻏﯾر واﻗﻌﯽ .ﭼرا ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راوی ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ھﻣراه ﮔﺷت
ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻟوده ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺳﻌﯾد ﯾوﺳف و ﭼﺎپ آن ﺑﺎ ﻋﮑس آﻧﭼﻧﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾت اﺧﺑﺎر روز( دﺳت ﺑﮫ ﺳﻔﺳطﮫ ﺑﺎزی ﻣﯾزﻧد و ﻣﯾﻧوﯾﺳد
ﮐﮫ " :در رواﯾت ﻧﺎھﯾد ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ "ھﺎدی" ﺑﺎ ﮔوﺷت "ھﻣﺎن ﮔرﺑﮫ" آﺑﮕوﺷت درﺳت ﮐرده اﺳت ]ﺑود[" و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎرش
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﭘژوھش )ﺣﺎل ﭼﮫ داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾر داﻧﺷﮕﺎھﯽ( ﻏرﯾﺑﮫ ھﺳت.
ﻗﺎﻋدﺗن زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر در آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺑﮫ او آﻣوﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ
آزاد و دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﻓردی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل ﯾﺎ اﻋﻣﺎﻟﯽ و ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت ﺑدون اراﺋﮫ ﻣدارک دادﮔﺎه ﭘﺳﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
و ﻣﺟﺎزات ھﻣراه ﺧواھد ﺑود.
ﭼﮭﺎر :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣوردی)(Case study
اﯾن روش از ﭘژوھش ﮐﯾﻔﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ﻣورد ﺑﺧﺻوص از ﯾﮏ ﭘدﯾده و ﯾﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ –
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ھدف از اﯾن روش؛ ﺗﻌرﯾف ،ﺗوﺿﯾﺢ ،و ﯾﺎ روﺷن ﺷدن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ھﺳت .ﮔرﭼﮫ اﯾن روش اﺑﺗدا ﺑرای
ﺷﻧﺎﺧت ﭘﯾﺷرﻓت و ﯾﺎ ﺷﮑﺳت ﯾﮏ روش اﻗﺗﺻﺎدی-ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﮔرﻓت وﻟﯽ ﺑﻣرور ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده در
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻧﮫ ھدف ﮐﻧﻔراﻧس ﯾﺎد ﺷده و ﻧﮫ ھدف ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر ،روﺷن ﺷدن و
ﺷﻧﺎﺧت ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺑﺧﺻوص در ﺳﭼﻔﺧﺎ ﺑوده اﺳت ،ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن روش در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮔرداﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﻧﻔراﻧس و ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن
ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر ،ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و روﺷن ﺷدن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ در ﺳﭼﻔﺧﺎ .ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺳف ﺑﺎری ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ
و ﻗﻠب را ﺑﺷدت ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ واﻗﻌﮫ ﺗﺳوﯾﮫ زﻧده ﯾﺎد ﻋﺑدﷲ ﭘﻧﺟﮫ ﺷﺎھﯽ اﺳت ،ﮔرد ﻓراﻣوﺷﯽ ﭘﺎﺷﯾده ﺷده و ﻋﻣﻼ ﻣﺳﺗﻣﺳﮑﯽ
ﺷده ﺑرای ﻣﺣﮑوم ﮐرده ﮐس ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺑرﺋﮫ ﮐﺳﺎن دﯾﮕر .ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﮭﻣت ھﺳت ﯾﺎ ﺣدس و ﮔﻣﺎن .ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر
ﺑﺳﯾﺎر ﺑر ﺷﺧﺻﯾت و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﭘور )ﻣﺟﯾد( ﭘﺎی ﻣﯾﻔﺷﺎرد و دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ای از او ﻣﯾﮑﻧد و از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی او ﻣﻧدرج
در ﻧﺷرﯾﮫ آرش اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آن را ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار ﻣﯾدھد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﭘژوھش ﮔر )داﻧﺷﮕﺎھﯽ اش ﭘﯾﺷﮑش( ﻗﺎﻋدﺗن ﻣﯾﺑﺎﯾد از
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارک ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻧﮫ از ﯾﮏ ﻣدرک ﻣﺷﺧص .اﻣﺎ ،اﯾﺷﺎن ﺗرﺟﯾﺢ داده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ زﺣﻣت اﺳﺗﻔﺎده از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﺟﯾد
در ﭼﻧد ﺷﻣﺎره ﻗﺑل ﻧﺷرﯾﮫ آرش ﺑﺧود روا ﻧدھد  .ﻣﺟﯾد در ﻧﺷرﯾﮫ آرش ،ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از وﺟود ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺑﯽ اطﻼع اﺳت و اﮔر
ھم ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،او از آن ،اطﻼﻋﯽ ﻧدارد!! اﻣﺎ ،در ﭼﻧد ﺷﻣﺎره ﺑﻌد ھﻣﺎن ﻧﺷرﯾﮫ  ،ﻓردوﺳﯽ وار از ھﺎدی و ﺳﯾﺎﻣﮏ
اﺳدﯾﺎن ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧﺎﻧواده ﭘﻧﺟﮫ ﺷﺎھﯽ زاﻧو زده و طﻠب ﺑﺧﺷش ﮐﻧﻧد!!! اﮔر ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ ﭘژوھش ﺗوام ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ
ﻣدارک و اﺳﻧﺎد ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑود ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎطرات و ﻧﻘل وﻗﺎﯾﻊ ای ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺟﯾد در ﻧﺷرﯾﮫ آرش و ﺳﺎﯾت اﺧﺑﺎر روز درج ﺷده،
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازد ﺗﺎ ﺑدون ﭘﯾش داوری و ﺟﺎﻧب ﮔﯾری دﺳت ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ﺑزﻧد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﻣﺟﯾد در ﻣورد ﻧظراﺗش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻧﺟﻣن ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺗﺑرﯾز ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و راه ﺳﭼﻔﺧﺎ و در راﺳﺗﺎی ﻧظرات ﺣزب ﺗوده ﺑوده ،ﺗﺎﺛﯾری
ﮔذاری ﮐﺗﺎب ھﺎی زﻧده ﯾﺎدان :ﭘوﯾﺎن ،اﺣﻣدزاده ،و ﺟزﻧﯽ ﺑر او و ﺷﮑﻠﯾری ﻓﮑری ﺟدﯾد او ،ﻧﺣوه ﻋﺿو ﮔﯾری ﺷدﻧش ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺳرﺑﺎزﮔﯾری اھﺎﻟﯽ دھﮑده ھﺎ ﺗوﺳط ژﻧدارام ھﺎ و ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﺎدر و دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﻣراه ﺑود ،ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت
ﺳﺎزﻣﺎن و دادن راه ﺣل ﺑﻣﺣض ﻋﺿو ﺷدن ،آﮔﺎھﯽ از دﯾﮕر ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در رﺷت )ﮐﮫ اﻣری ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺑود ﻣﮕر( و ﻧﺻﺣﯾت ﺑﮫ
زﻧده ﯾﺎد ﺑﮭروز ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎﻧدن ﺷب در ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﯾد در آن ﻗرار داﺷت ﭼرا ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻣﺳﺎﻋد ﻧﯾﺳت!! ،دﯾدن رﻓﯾﻘﯽ در
ﻏرب ﺗﮭران و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ او در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﻧد روز ﻗﺑل آن رﻓﯾﻖ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﻗﺑول ﺷدن در رﺷﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﻧﺎم ﺑردن
ﻣرﺗب او در زﻣﺎن ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب )آﻧﮭم در داﻧﺷﮕﺎه( آﻧﮭم ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد .و دھﮭﺎ ﻣورد دﯾﮕر ﻧﺷﺎن از ﺻداﻗت
و وﻓﺎداری او ﺑﮫ راﺳﺗﮕوﯾﯽ وﻗﺎﯾﻊ و ﻏﻠﺑﮫ دﯾده ﮔﺎه ﺧود ﺑزرگ ﺑﯾﻧﯽ در او اﺳت .
اﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺳﻧﺎرﯾو ﺑرای ﭘژوھﺷﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ روﺷن ﺷدن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺳوﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ داده ھﺎ ،ﺑﻌد از ﺿرﺑﮫ ﻣﮭﻠﮏ ﻣﮭرآﺑﺎد
ﺟﻧوﺑﯽ ،رﻓﻘﺎ ﺣﺳن ﺟﺎن ﻓرﺟودی و ﺻﺑﺎ ﺑﯾژن زاده ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓﺗﻧد .ﻓرﺟودی ﺑﮫ دو ﺗن از ھﻣﺷﮭری ھﺎﯾش
)ھﺎدی و ﻣﻧﺻور-رﺿﺎ ﻏﺑراﯾﯽ (-رﺟوع ﮐرده و آﻧﮭﺎ را درﮔﯾر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣدارک ﻣوﺟود و ﻧوع ﻋﺿو ﮔﯾری
ھﺎی ﺳﺎل  ،56ﻣﻧﺻور ﺑﮫ ﻧظراﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻧظرات ﺳﺎزﻣﺎن و در راﺳﺗﺎی ﻧظرات ﺣزب ﺗوده ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود .ﺑﻌد از ﺿرﺑﮫ ھﺎی
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن رﻓﻘﺎ ﺻﺑﺎ ﺑﯾژن زاده و ﻓرﺟودی ﺷد ،ﺑﺎ وﺟود دﺳت ﻧﺧوردن ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻔﮭﺎن وﺟود رﻓﻘﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر و و ﺑﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺗر ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﮫ ﻧﻔری ﻣﻧﺻور-ﻣﺟﯾد-ھﺎدی ﻣرﮐزﯾت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑدﺳت ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﻣﻧﺻور و ﻣﺟﯾد ھر دو ﻧظراﺗﯽ در راﺳﺗﺎی ﺣزب
ﺗوده دارﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﺎدی ﮐﺎﻣﻠن در ﺧط و راه و روش ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗورج ﺑﯾﮕوﻧد و ﯾﺎراﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرات ﺣزب ﺗوده

ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد از ﯾﮏ طرف وﺟود ﻋﺑدﷲ ﭘﻧﺟﮫ ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺧط ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳت و ﻣﺧﺎﻟف ﺟدی ﺣزب ﺗوده ازطرف دﯾﮕر،
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑر ﺳر راه ﭼرﺧش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺳوی ﺣزب ﺗوده اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .ﺗﺳوﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف ﺟدی ﺣزب ﺗوده از ﯾﮏ طرف و ﺗﺣرﯾﮏ
ﻣﺧﺎﻟف ﺟدی دﯾﮕر ﺑرای دﺳت زدن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺳوﯾﮫ ﺑﻧﺎم ﺗﺻﯾﻣﯾم ﻣرﮐزﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺷﮕل ﮔﺷﺎ ﺑﺎﺷد .ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﻣﯾﺗواﻧد
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﻧظر رﺳد .اﻣﺎ ،ﮐﯾﻧﮫ ﮐل اﮐﺛرﯾﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﺎدی و ﺳم ﭘﺎﺷﯽ ھﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺷدﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾد ﯾﮏ دﻟﯾل ﻣﻧطﻘﯽ ای ھﻣراه ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای روﺷن ﺷدن ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺑﺧﺻوص در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،راه دﯾﮕری ﻧﯾﺳت ﺟز اﺳﺗﻔﺎده از روش "ﻣورد
ﺷﻧﺎﺳﯽ" و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻧﺎرﯾو ھﺎ .ﺣﺗﯽ اﮔر در وھﻠﮫ اول ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﭘر از ﻧﺗﺎﻗض ﺑﮫ ﭼﺷم آﯾد.
ﭘﻧﺞ :ﺗﺋوری ﺗوﺿﯾﺣﯽ )(Grounded theory
در اﯾن روش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘژوھﺷﮕر دﺳت ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی طوﻻﻧﯽ و ﺑﯽ ﺷﻣﺎری دﺳت ﻣﯾزﻧد ،ﺑل ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺣﻼﺟﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣدارک
ﻣوﺟود ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑرای رﺳﯾده ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ ای )ﻓرﺿﯾﮫ ای( از ھر دو ﻧوع اﺳﺗدﻻل  :ﻗﯾﺎﺳﯽ-اﺳﺗﻘراﺋﯽ و ھداﯾﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﻣﺣﺗوی ﮐﺗﺎب و اراﺋﮫ ﻣطﻠب ﻣﯾﺗوان ﺑﺟرات ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﮐﺗﺎب راھﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﻠﻣن از اﯾن روش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده اﻧد .اﯾن روش
اﻣﺎ ،روش ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑرای ﭘژوھش در ﺳﻧﺎرﯾو اراﺋﮫ ﺷده در ﺑﺧش ﭘﯾش اﺳت.

ﺑﮭﻣن ﺳﭘﯾداران.

