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چکیده
ٔٛي ٔٛآیٙس ٜپػٞٚی زض ّٖٔ ْٛرتّفٞ ،طچٙس اظ ؾبثم ٝی زیطی ٝٙای ثطذٛضزاض ٔی ثبقس ،أب زض چٙس ز ٝٞی اذیط ثَٛ ٝض
رسی ش ٗٞپػٞٚف ٌطاٖ ٔ ٚحممبٖ آوبزٔیه ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛؾبذت ٝاؾت .ا٘سیكٕٙساٖ ّٖٔ ْٛرتّف ث ٝز٘جبَ تطؾیٓ
آیٙس ٜثب اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ترههی ذٛز ٔی ثبقٙس .زض ا یٗ ٔیبٖ ٔٛضذبٖ ٘یع ،ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ْ ٚطفیت ّٖٓ تبضید ،ثب
ٖالل ٚ ٝاٍ٘یع ٜی ًٔبٖفی ایٗ ٔٛي ٔٛضا زض اِٛٚیت ٞبی پػٞٚكی ذٛز لطاض زاز٘سٔ .حممبٖ تبضید ثط آ٘ٙس تب ثب اؾتفبز ٜاظ
یبفتٞ ٝب ٔ ٚىب٘یؿٓ ٞبی ّٖٓ تبضید ث ٝتطؾیٓ آیٙس ٜیب آیٙسٞ ٜبی ثسیُ ثطای ثكطیت ثیب٘سیكٙس .ثب ْٟٛض ٘حّٞ ٝبی رسیس
تبضید ٍ٘بضی ٕٞچ ٖٛتبضید ٔحّی ،تبضید قفبٞی ،تبضید ٔزبٚض ،تبضید ربیٍعیٗ ،تحمك ایٗ ایس ٜثیف اظ پیف زؾت یبفتٙی
تط ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس .اظ ایٗ ضٛٔ ٚضذبٖ ثب قٛق  ٚاٍ٘یع ٜی ثیكتطی ثٛٔ ٝي ٔٛآیٙس ٜپػٞٚی ٖالل٘ ٝكبٖ زاز٘سٔ .ؿبِ ٝی
انّی زض پػٞٚف ح بيط ایٗ اؾت و ّٖٓ ٝتبضید چٍ ٚ ٝ٘ٛاظ چ ٝضاٞی ٔی تٛا٘س آیٙسٍ٘ ٜبضی ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝتطؾیٓ آیٙس ٜی
ثسیُ ثپطزاظز؟
واصگان کلیدی :آیٙس ٜپػٞٚی ،تبضید ،تبضید قفبٞی ،تبضید ربیٍعیٗ.

مقدمه
آیٙسٍ٘ ٜطی  ٚذجط زازٖ اظ آیٙس ،ٜقبیس ،لسٔتی ث ٝا٘ساظ ٜی ظ٘سٌی ارتٕبٖی ا٘ؿبٖ زض ضٚی ظٔیٗ زاقتٝ
ثبقسٌٛ .ا ٜایٗ أط إٞیت ّٖٓ ٘ز ْٛزض ٔیبٖ الٛاْ ثبؾتب٘ی ثٛز ٜاؾت .ثَٛ ٝضی و ٝزض زضثبض حبوٕبٖ ٚ
پبزقبٞبٌٖ ،طٙٔ ٜٚزٕیٗ اظ إٞیت ٙٔ ٚعِت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض ثٛز٘س .اظ ایٗ ض٘ ّٖٓ ٚز ْٛزض ثیٗ تٕبٔی الٛاْ
 ٚتٕسٖ ٞبی ثكطی ضایذ ٔ ٚتسا َٚثٛز ٜاؾت .پیكٍٛیی ،پیف ثیٙی آیٙسٔ ٚ ،ٜكرم ٕ٘ٛزٖ اٚلبت  ٚایبْ
ؾٗس ٘ ٚحؽ اظ ْٚبیف ٔٙزٕیٗ ثٛز .ثب تٛر ٝث ٝاَالٖبت  ٚاذجبضی وٙٔ ٝزٕیٗ اظ آیٙسٔ ٜی زاز٘س ،اظ آیٙسٜ
ی ُّٔٛة اؾتمجبَ ٔی قس  ٚآیٙس ٜی ٘بُّٔٛة ضا ؾٗی ٔی ٕ٘ٛز٘س زض ٔؿیط  ٚرطیبٖ زیٍطی ا٘ساذت ٚ ،ٝآٖ
ضا زض ٔؿیط ثٟتطی ٞسایت وٙٙس.
ٞط چٙس ایٗ ٘ٛقت ٝثط آٖ ٘یؿت تب آیٙس ٜپػٞ ٚی زض ٔٗٙب ٔ ٚف ْٟٛرسیس آٖ ضا زض حس پیكٍٛیی  ٚتفبَ
ٔٙزٕیٗ ٌصقت ٝتمّیُ ثسٞسِٚ ،ی اظ ؾٛیی ٕ٘ی تٛاٖ پطزاذتٗ ث ٝآیٙس ،ٜوٙزىبٚی  ٚتبُٔ زضثبض ٜی آٖ
تٛؾٍ تٕسٖ ٞبی ثبؾتب٘ی ضا ٔٛضز غفّت لطاض زازٙٔ .زٕیٗ ٛٔ ٚضذیٗ ازٚاض ٌصقت ٝثٖٛ٘ ٝی آیٙس ٜپػٞٚبٖ آٖ
زٚضاٖ ثٛز٘س و ٝتٛا٘بیی  ٚترهم آٟ٘ب ٕٛٞاضٛٔ ٜضز ؾتبیف  ٚاحتطاْ ُّٔ ثبؾتب٘ی ثٛز ٜاؾت .زض تٕسٖ ٞبی
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ثبؾتب٘ی ٔیبٖ ز ٚضٚز ،ایطأٖ ،هطٙٞ ،س  ٚچیٗ ّٖٓ ٘ز ْٛاظ پیكطفت  ٚتٛؾٗ ٝی لبثُ تٛرٟی ثطذٛضزاض ثٛزٜ
اؾت ٟٓٔ .تطیٗ زِیُ  ٚاٍ٘یع ٜی ُّٔ  ٚتٕسٖ ٞبی ٔعثٛض اظ تٛر ٝث ٝایٗ ّٖٓ احتطاظ اظ آیٙسٞ ٜبی ق ٚ ْٛضلٓ
ظزٖ آیٙس ٜی ُّٔٛة ثٛز ٜاؾت.
آینده پضوهی
آیٙس ٜپػٞٚی ،قٙبؾبیی آیٙس ،ٜآیٙس ٜپطزاظی ،آیٙسٌ ٜطایی ،آیٙس ٜپصیطی ٚ ،پػٞٚف ٞبی آیٙس ،ٜاظ رّٕٝ
ٖٙبٚیٙی اؾت و ٝاظ ؾٛی ٔحممبٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ضقتٞ ٝبی ٔرتّف رٟت پطزاذتٗ ثُٔ ٝبِٗبت آیٙسٛٔ ٜضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض تٛنیفی ٖٕٔٛی آیٙس ٜپػٞٚی ٔی تٛا٘س ضٚـ ّٖٕی  ٚتزطثی ثطای زضن  ٚفٟٓ
آیٙس ٜثبقس .آیٙس ٜپػٞٚبٖ ٟٓٔ ،تطیٗ اٞساف ایٗ ّٖٓ ضا حفّ  ٚیب ثٟجٛز آظازی  ٚضفب ٔٛ٘ ٜثكط  ٚؾبذتٗ آیٙسٜ
ای ثٟتط لّٕساز ٕ٘ٛز ٜا٘س ( ذعائی ٔ ٚحٕٛز ظاز.) 32 ٚ 28 :1392 ،ٜ
آیٙس ٜپػٞٚی ٔكتُٕ ثط ٔزٕ ٖٝٛتالـ ٞبیی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔٙبثٕ ،اٍِٞٛب ٖٛ ٚأُ
تغییط  ٚیب حجبت ث ٝتزؿٓ آیٙسٞ ٜبی ثبِم ٚ ٜٛثط٘بٔ ٝضیعی ثطای آٟ٘ب ٔی پطزاظز .آیٙس ٜپػٞٚی ٔٗٙىؽ ٔی وٙس
و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ زَ تغییطات ( یب تغییط ٘ىطزٖ ) أطٚظٚ ،الٗیت فطزا تِٛس ٔی یبثس ( ٔحٕٛز ظاز ٚ ٜزیٍطاٖ،
 .) 14 :1392تٛنیف زیٍط زض ایٗ ثبض ٜایٗ اؾت و ٝآیٙس ٜپػٞٚی زا٘ف ٗٔ ٚطفت قىُ ثركیسٖ ث ٝآیٙس ٜثٝ
قی ٜٛای آٌبٞبٖ٘ ،ٝبٔال٘ ٚ ٝپیف زؾتب٘ ٝاؾت .ایٗ ّٖٓ ا٘ؿبٖ ضا اظ غبفُ ٌیطی زض ثطاثط تٛفبٖ ؾٍٕٟیٗ
تغییطات  ٚپیكطفت ٞبی ؾطؾبْ آٚض ٔحبفٓت ٔی وٙس .ایٗ زا٘ف ث ٝا٘ؿبٖ ٔی آٔٛظز و ٝچٍ ٝ٘ٛآیٙس ٜای
ُّٔٛة ضا ثطای ذٛز ،ؾبظٔبٖ  ٚیب ربٔٗ ٝتطؾیٓ ٕ٘بیس .آیٙس ٜا٘سیكی ث ٝتٛنیف آیٙسٞ ٜبی ٕٔىٗ اِٛلٔ ٔٛی
پطزاظز  ٚآٖ ٌب ٜاظ ٔیبٖ ایٗ آیٙسٞ ٜبی ٕٔىٗ اِٛلٔ ،ٔٛحتُٕ تطیٗ آٖ ٞب ضا ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ا٘ٛأ ضٚـ ٞبی
وٕی  ٚویفی ٔكرم ٔی ؾبظز ( ٕٞبٖ.) 21 ٚ16 ،
سابقه ی آینده پضوهی
آیٙس ٜپػٞٚی یب ُٔبِٗبت آیٙس ،ٜحٛظ ٜی پػٞٚكی ٘ؿجتب رسیسی اؾت و ٝلّٕط ٚآٖ  ٕٝٞی ٖطنٞ ٝبی
ٔٗطفت ٘ٓطی  ٚتىبپٞٛبی ّٖٕی آزٔی ضا زض ٔی ٘ٛضزز ٘ ٚتبیذ حبنُ اظ آٖ ٔی تٛا٘س تبحیطات ٌؿتطز ٜای زض
ٞط یه اظ ایٗ ٖطنٞ ٝب زاقت ٝثبقس .پطزاذتٗ ثُٔ ٝبِٗبت آیٙس ٜاظ اٚایُ لطٖ ثیؿتٓ شٔ ٗٞحممبٖ ضا ث ٝذٛز
ٔكغ َٛؾبذت .ثصض آیٙس ٜپػٞٚی زض ا٘سیكٞ ٝبی زا٘كٕٙسا٘ی چِٚ ٖٛع  ٚآٌجطٖ ،زض ٘یٕ ٝی ا َٚلطٖ ثیؿتٓ،
وبقت ٝقس .اِٚیٗ فٗبِیت آیٙس ٜپػٞٚی زض لبِت یه تحّیُ ّٖٕی زض ؾبَ ٞبی  1930تب  1933تٛؾٍ یه
ٌطٔ ٜٚحممیٗ  ٚثب ؾطپطؾتی ٚیّیبْ آٌجطٖ ،زض ظٔی ٝٙی ربٔٗ ٝقٙبؾی ،زض آٔطیىب ا٘زبْ قس .ایٗ ٌطٛٔ ٜٚفك
ث ٝآیٙس ٜثیٙی ٞبی ٕٟٔی اظ رّٕ ٝافعایف ٘طخ ٟٔبرطت  ٚاظزیبز َالق قس٘س ( ٔحٕٛز ظاز ٚ ٜزیٍطاٖ:1392 ،
ِٚ .) 17ی ثب ایٗ حبَ تٟٙب زض ز ٝٞی ٔ1960یالزی ثَٛ ٝض رسی ث ٝایٗ ثحج پطزاذت ٝقس٘ .رؿتیٗ ٌبْ
ّٖٕی ثب تبؾیؽ ا٘زٕٗ آیٙس ٜی رٟبٖ زض ؾبَ  ْ1966زض ٚاقیٍٙتٗ ثطزاقت ٝقس.
زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٔحممبٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ٔطاوع ٔٗتجط زا٘كٍبٞی زض ؾطاؾط ز٘یب ث ٝفىط پبیٌ ٝصاضی  ٚضا ٜا٘ساظی
یه ضقت ٝی زا٘كٍبٞی رٟت ُٔبِٗبت آیٙس ٜافتبز٘س .زض ایبالت ٔتحس ٜی أطیىب "ُٔبِٗبت آیٙس "ٜثٖٛٙ ٝاٖ
پصیطفت ٝقس ٜتطیٗ ٖٛٙاٖ ثطای ایٗ حٛظ ٚ ٜثٔ ٝخبث ٝی ٘بٔی ثطای یه ضقت ٝی زا٘كٍبٞی ٔمجِٛیت یبفتٓٞ .
او ٖٛٙزٚضٞ ٜبی زا٘كٍبٞی پطقٕبض  ٚؾط فهُ ٞبی آٔٛظقی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زض حٛظ ٜی تطٚیذ  ٚآیٙس ٜپػٞٚی زض
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ؾطاؾط رٟبٖ ٚرٛز زاضز .ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ثٔ ٝطاوعی ٕٞچ :ٖٛوبِذ آٖ آض٘ٚسَ زض ٔطیّٙس٘ ،رؿتیٗ
زٚض ٜی وبضقٙبؾی اضقس آیٙس ٜپػٞٚی زض زا٘كٍبٞ ٜیٛؾتٔ ،ٖٛطوع وبٚـ ٞبی آیٙس ٜپػٞٚی ٞبٚایی ٚاثؿت ٝثٝ
زا٘كٍبٞ ٜبٚاییٛٔ ،ؾؿ ٝی آیٙسٍ٘ ٜبضی اؾتطاِیب زض زا٘كٍب ٜؾٛییٗ ثطٖٔ ،طوع آیٙس ٜپػٞٚی تبْ وبً٘ زض
تبیٛاٖ اقبضٕٛ٘ ٜزٖ .ال ٜٚثط ایٗ ٔطاوع زا٘كٍبٞیٛٔ ،ؾؿبت  ٚا٘زٕٗ ٞبی ٔكبثٟی ٘یع زض ؾطتبؾط ز٘یب زض ایٗ
ظٔی ٝٙفٗبِیت ٔی وٙٙس" .ا٘زٕٗ آیٙس ٜی رٟبٖ"ٔ ،كٟٛضتطیٗ ٗٔ ٚتجطتطیٗ ایٗ ٔطاوع ث ٝقٕبض ٔی ضٚز.
ثطذی اظ ٔؿبیّی ضا و ٝا٘زٕٗ ٔصوٛض ٔٛضز ثطضؾی  ٚتحمیك لطاض ٔی زٞس ٖجبضتٙس اظ :فطنت ٞب  ٚچبِف ٞبی
ؾس ٜی ثیؿت  ٚیىٓ -ا٘سیكٞ ٝبی آفطیٙكٍط زض ٖهط ثحطاٖ -آیٙسٍ٘ ٜبضی ،آفطیٙكٍطی  ٚضاٞجطز (ذعائی ٚ
ٔحٕٛز ظاز.) 31 – 29 :1392 ،ٜ
مورخیه گذشته و آینده پضوهی
ٞط چٙس ایٗ ٘ٛقتبض ث ٝز٘جبَ آٖ ٘یؿت تب ٔف ْٟٛآیٙس ٜپػٞٚی ،ثٖٛٙ ٝاٖ یه حٛظ ٜی پػٞٚكی رسیس ،ضا
تمّیُ زاز ٚ ٜآٖ ضا ثب آ٘چ ٝو ٝاظ ٞعاضاٖ ؾبَ پیف ا٘زبْ ٔی قس ٜاؾت ضا یىؿبٖ  ٚیه ٌ ٝ٘ٛثپٙساضز ،أب ثب
ایٗ حبَ ثب ُٔبِٗ ٝزض تٕسٖ ٞبی پیكیٗ ٔی تٛاٖ آحبض  ٚضٌٞ ٝبیی اظ ایٗ ٘ ٔٛتحمیمبت ٍ٘ ٚطـ ٞب ضا زض
ٌصقتٔ ٝكبٞسٕٛ٘ ٜز .زض ٔیبٖ تٕبٔی تٕسٖ ٞبی ثعضي ثبؾتب٘ی٘ ّٖٓ ،ز ْٛو ٝپی٘ٛس ٘عزیىی ثب ٚلبیٕ ٍ٘بضی
 ٚتبضید ٘ٛیؿی زاقتٕٛٞ ،اض ٜاظ پیكطفت  ٚض٘ٚك لبثُ تٛرٟی ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت ( ضاثیٙؿٗٚ53 :1370 ،
 ٚ 119ضفیٕ .)36-48 :1378 ،زض ٚالٕ ٔٙزٕیٗٛٔ ،ضذیٗ ظٔبٖ ذٛز ٘یع ثٛز٘س  ٚیب حسالُ ثب زا٘ف تبضید ٚ
ٔٛضذبٖ پی٘ٛس ٘عزیىی زاقتٙس .ایٗ أط ثب تبُٔ زض آحبض ٔٛضذبٖ ث ٝذٛثی لبثُ زضن ِٕ ٚؽ ٔی ثبقس .اغّت
ٔٛضذیٗ ثعضي زض آحبض ٛ٘ ٚقتٞ ٝبی ذٛز ثِ ٝع ْٚاؾتفبز ٜاظ ّٖٓ تبضید زض پیف ثیٙی  ٚحتی پیكٍٛیی آیٙسٜ
تبویس وطز ٜا٘سٛٔ .ضذبٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝآٌبٞی  ٚقٙبذت زلیك اظ ّٖٓ تبضید ٔی تٛا٘س لسضت  ٚتٛا٘بیی
پیف ثیٙی  ٚقٙبؾبیی آیٙس ٜزض ا٘ؿبٖ ضا تمٛیت وٙس .آٟ٘ب ثٖٛ٘ ٝی ٌصقت ٝضا چطا٘ ضا ٜآیٙسٔ ٜی زا٘ؿتٙس.
اظ ٘ٓط ٔٛضذبٖ ٔ ٟٓتطیٗ فبیس ٜی ّٖٓ تبضید "ٖجطت" ثٛزٖ .جطت اظ ٌصقتٔ ٝی تٛا٘ؿت ث ٝا٘ؿبٖ ٞب ٘كبٖ
ثسٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ قىؿت ٞب  ٚپیطٚظی ٞبی ٌصقتٍبٖ زضؼ ثیبٔٛظ٘س  ٚاظ تىطاض اقتجبٞبت زض آیٙسٜ
ثپطٞیع٘س .ا٘ؿبٖ ثب قٙبذت زضؾت تبضید ٔی تٛا٘ؿت آیٙس ٜضا زض ٔؿیط زضؾت ٞسایت ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ پیكبٔسٞبی
ثس رٌّٛیطی ٕ٘بیسٔ .ی تٛاٖ ازٖب ٕ٘ٛز و ٝاظ ٘ٓط ٔٛضذیٗ ثعضي "ٖجطت" ثٙٗٔ ٝبی قٙبذت ٌصقت ،ٝثطای
ؾبذتٗ حبَ ٞ ٚسایت آیٙس ٜثٛز .ثٙبثطایٗ ا٘سیكیسٖ ث ٝآیٙسٞ ٜبی ثسیُ ضا ٔی تٛاٖ زض الث ٝالی ؾُٛض ٔتٖٛ
تبضیری رؿتزٕٛ٘ ٛز.
َجطی و ٝاظ ٚی ثب ٖٛٙاٖ "اثٛإِٛضذیٗ" یبز قس ٜاؾت ٘ ٚبْ زاضتطیٗ ٔٛضخ ثعضي رٟبٖ اؾالْ زض لط ٖٚاِٚیٝ
ٔی ثبقس ،ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝثب تجییٗ ٔجب٘ی تبضید ضٚظٌبضاٖ ٌصقت ٝضاٞی ثبظ ٌكٛزٔ ٜی قٛز ؤ ٝبی ٝی
ضٚقٍٙطی  ٚآٌبٞی ذٛا٘ٙس ٜی ٘ىت ٝیبة ٔی ٌطزز ( ثّٕٗی ،د :1374 ،1زٚاظز .) ٜاثٗ احیط ٘ٛیؿٙس ٜی تبضید
"اِىبُٔ"ٖ ،جطت آٔٛظی ضا اظ فٛایس  ٚوبضوطزٞبی ّٖٓ تبضید لّٕساز ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜربَت ضا ث ٝا٘سیك ٝوطزٖ ٚ
ٖجطت ٌطفتٗ اظ ٌطزـ ضٚظٌبض ٚا ٔی زاضزٚ .ی زض ذالَ ؾُٛض وتبة ذٛز اظ پیف ٌٛیی حٛازث ؾرٗ ٔی
ضا٘س ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚبیی اظ ٔحمك قسٖ پیف ٌٛیی ٞب ضا شوط ٔی وٙس ( اثٗ احیط ،د ،1ثی تب .)48 ٚ86-91 :اثٗ احیط
یىی زیٍط اظ فٛایس تبضید ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛقطح ٔی زٞس " :ؾٛز زیٍط تبضید ایٗ اؾت و ٝآزٔی اظ ذٛا٘سٖ آٖ
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تزطثٔ ٝی ا٘سٚظز  ٚثب ضٚیسازٞب آقٙب ٔی قٛز  ٚپی ٔی ثطز وٞ ٝط وبضی ثطای قرم چٖٛ ٝالجی ث ٝثبض ٔی
آٚضز .ظیطا ٞیچ ٚالٗ ٝای ضٚی ٕ٘ی زٞس رع ایٗ وٖ ٝیٗ آٖ یب ٕٞب٘ٙس آٖ لجال پیف آٔس ٜثبقس .ایٗ ٔٛئٛ
ذطز ضا فع٘ٚی ٔی ثركس  ٚوؿی ضا و ٝاظ حٛازث ٖجطت ٔی ٌیطز ،ث ٝضا ٜضاؾت ٔی آٚضز" ( ٕٞبٖ .)40 ،ایٗ
ٌ ٝ٘ٛاثٗ احیط یبزآٚض ٔی قٛز و ٝا٘ؿبٖ ثب ٖجطت ٌطفتٗ اظ تبضید ٔی تٛا٘س اظ تحمك آیٙسٞ ٜبی ٘بُّٔٛة احتطاظ
رٛیس  ٚآیٙس ٜی ٔطرح ذٛز ضا ضلٓ ثع٘س.
ٔؿىٛی ،ٝو ٝث ٝزِیُ تحّیُ ٞب ٓ٘ ٚطات ٔٛقىبفب٘ ٝاـ ،زض ٔیبٖ ٔٛضذبٖ اظ ربیٍبٚ ٜاالیی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس؛
تبضید ضا ٔكتُٕ ثط ضٚیسازٞبیی ٔی زا٘س و ٝا٘ؿبٖ ٔی تٛا٘س زض ظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕبٖی ذٛیف اظ آٖ پٙس
ٌیطز  ٚآٖ ضا زض پیف آٔسٞبیی ؤ ٝب٘ٙس آٖ ٕٞیك ٝپیف ٔی آیس  ٚپیٛؾت ٝضٚی ٔی زٞس فطا ضٚی ذٛیف
ثساضزٍٙٞ .بٔی و ٝا٘ؿبٖ آٖ حٛازث  ٚاضظـ ٞبی آظٔ٘ٛی اـ ضا ثكٙبؾس  ٚاظ آٖ پٙس ٌیطز ،ایٗ ؾجت ذٛاٞس
قس تب اظ حٛازحی و ٝزض تبضید ثط ؾط ٔطزٔی آٔس ٜاؾت ثپطٞیعز  ٚث ٝآ٘چ ٝؾجت ٘یه ثرتی ٔطزٔی ثٛز ٜاؾت
چ ًٙظ٘س ( ٔؿىٛی.) 45 :1389 ،ٝ
اثٗ فٙسق ،و ٝثب ٘ٛقتٗ "تبضید ثیٟك" ثٟتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ تبضید ٍ٘بضی ٔحّی ضا زض لطٌ ٖٚصقت ٝضلٓ ظز ،زٚض
ا٘سیكی ٌ ٚؿتطـ افك زیس ا٘ؿبٖ ضا اظ فٛایس ّٖٓ تبضید ٔی زا٘س  ٚاظ ٘ٓط اٛٔ ٚضخ ثط ثبْ رٟبٖ ایؿتبز ٜاؾت:
ٕٞچ ٛثبز قٕبَ َیبض اؾت
ّٖٓ تبضید ٌٙذ اذجبض اؾت
زا٘ف ا ٚیىی ٞعاض ثٛز
ٞط و ٝثط ٔطوجف ؾٛاض ثٛز
ا ٚثٙٗٔ ٝی زض آؾٕبٖ ثبقس
ٌط ثهٛضت زض ایٗ ظٔبٖ ثبقس
اظ ٘ٓط اثٗ فٙسق تبضید ذعایٗ اؾطاض أٛض اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ٔطزْ ضا اظ ؾرتی ٞب  ٚپیكبٔسٞبی ثس ثطٞب٘س (
اثٗ فٙسق ،ثی تبٚ .) 7 :ی ٔٗتمس اؾت و ٝثب ٖجطت آٔٛظی اظ تبضید ٔی تٛاٖ ث ٝتسثیط ٞ ٚسایت آیٙس ٜپطزاذت.
چٙبٖ ؤ ٝی ٘ٛیؿسٞ " :یچ ٚالٗ٘ ٝجبقس اظ ذیط  ٚقط و ٝؾب٘ح ٌطزز و ٝ٘ ٝزض ٖٟس ٌصقتٔ ٝخُ آٖ یب ٘عزیه
ثساٖ ٚالٗ ٝثٛز ٜثبقس ٚ ،چٙب٘ى ٝاَجبء اظ ثیٕبضی ٞبی ٌصقتٍبٖ و ٝافتبز ٜثبقس  ٚاَجبی ثعضي آٖ ضا ٖالد
وطز ٜزؾتٛض ؾبظ٘س  ٚثساٖ التسا وٙٙس  ٚآ٘طا أبْ زا٘ٙس ( ٕٞبٖ .) 8 ،ایكبٖ زض ازأ ٝثٖٛ٘ ٝی تبضید ضا چطا٘ ضاٜ
آیٙسٔ ٜی زا٘س " :الرطْ ٞط و ٝزض تبضید تبُٔ وٙس زض ٞط ٚالٗ ٝو ٝا ٚضا پیف آیس [ ]...چطا٘ قىیجبیی ثط
افطٚظز " ( ٕٞبٖ .) 13 ،ایٗ ثطزاقت اظ تبضید ضا ذٛار ٝضقیس اِسیٗ فًُ اهلل ٕٞسا٘ی ،زض وتبة ٖٓیٓ ربٕٔ
اِتٛاضید ،چٙیٗ ٔی ٍ٘بضزٖ " :بزت حىٕبء ّٕٖ ٚبء چٙبٖ اؾت وٕٓٗٔ ٝبت ٚلبیٕ ذیط  ٚقط ٞط ظٔبٖ ٔٛضخ
وٙٙس تب ثٗس اظ آٖ اذالف  ٚاٖمبة اِٚی االثهبض ضا اٖتجبضی ثبقس  ٚاحٛاَ لطٔ ٖٚبيی زض ازٚاض ٔؿتمجُ ّْٔٗٛ
ایكبٖ قٛز " ( ضقیس اِسیٗ فًُ اهلل ،د.) 17 :1338 ،1
زض ٔیبٖ ٔٛضذیٗ ٔتبذط اٖتٕبز اِؿُّ ،ٝٙاظ ٔٛضذیٗ ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ پط وبض زٚض ٜی لبربضٞ ،سف اظ ٍ٘بضـ
تبضید ضا ثٖٛ٘ ٝی تبحیط ٌصاضی  ٚفیى ضؾب٘یطٖ ث ٝآیٙسٌبٖ شوط ٔی وٙس ( اٖتٕبز اِؿُّ ،ٝٙد.)3 :1363 ،1
٘بْٓ االؾالْ وطٔب٘ی ،و ٝثب وتبة تبضید ثیساضی ایطا٘یبٖ ٘مُ ٝی ُٖفی ضا زض تبضید ٍ٘بضی ایطاٖ ضلٓ ظز ٚ
تبضید ٍ٘بضی ایطاٖ ضا ٚاضز ٔطحّ ٝی ٘ٛیٙی ٕ٘ٛزٞ ،سف اظ ُٔبِٕ ی تبضید ضا " لیبؼ آیٙس ٜاظ ٌصقت "ٝثیبٖ
ٔی زاضز ( ٘بْٓ االؾالْ وطٔب٘ی.) 1 :1384 ،
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یىی اظ ٔٛضذیٗ ٔٗبنط ثط ایٗ ٖمیس ٜاؾت و ٝتبضید رٛا٘بٖ ضا ظ.ٚزتط اظ ٕٔٗ َٛث ٝؾُح ٖهط ذٛیف ٔی
ضؾب٘س .پٙزطٞ ٜب ضا ثط ضٚی آٟ٘ب ٔی ٌكبیس ٚ ،ث ٝآٟ٘ب اربظٔ ٜی زٞس تب ٖٛأّی ضا و ٝزض رٟبٖ آٟ٘ب حبوٓ ثٛزٜ
اؾت ٛٙٞ ٚظ ٞؿت ثٟتط ثكٙبؾس؛ آ٘چ ٝضا زضذٛض تطن َ ٚطز اؾت اظ آٖ چ ٝقبیؿت ٝی حفّ  ٍٝ٘ ٚزاضی
اؾت تٕیع زٙٞس ( ظضیٗ وٛة.) 12 :1386 ،
ٟ٘بیت ایٗ و ٓٞ ٝرٛقی  ٓٞ ٚزضزی ثب تبضید  ٚاٖتمبز ث ٝضٚح فّؿفی تبضید ثبٖج ٔی قٛز تب ٔٛضخ ٚلبیٕ ٚ
ضذسازٞبی تبضید ضا ثی ضٚح تزؿٓ ٘ىٙس  ٚثب آٟ٘ب ٕٞب ًٙٞقسٚ ٚ ٜلبیٕ تبضیری ضا ٔخُ یه تزطث ٝی قرهی
زضن وٙس .ثب ایٗ ٘ ٔٛاظ ٍ٘طـ ث ٝتبضید ثٛز و ٝقیّط زض ؾبَ ْٟٛ 1793ض ٘بپّئ ٖٛضا ،قف ؾبَ لجُ اظ ٚلٔٛ
آٖ ،پیف ثیٙی ٕ٘ٛز .قیّط زض ضاثُ ٝثب ا٘مالة فطا٘ؿٛ٘ ٝقت " :زیط یب ظٚز ٔطزی ظیطن  ٚپطتٛاٖ پسیس ذٛاٞس
آٔس و ٝ٘ ٝفمٍ ثط فطا٘ؿ ٝثّى ٝثط لؿٕت ظیبزی اظ اضٚپب غّج ٝذٛاٞس یبفت " ِٚ .تط ٖمیس ٜزاقت و ٝاٌط
ُٔبِٗ ٝی تبضید ضا اظ ثیٗ ثجطیس ثب تزبضة ٘بذٛقبیٙس ٌصقتٛٔ ٝار ٝذٛاٞیس قس ( ٕٞبٖ .) 93 ٚ19 ،ثٙبثطایٗ
آقٙبیی ثب تبضیدٕٖ ،ك ثیكتطی ثٍ٘ ٝب ٜا٘ؿبٖ ٔی زٞس تب زض ٚضای حٛازث ٘فٛش وٙس .تبضید ،ظ٘سٌی وٛتبٚ ٜ
ٔحسٚز ا٘ؿبٖ ضا ثب ظ٘سٌی زضاظ ٌصقت ٝی ا٘ؿبٖ پی٘ٛس ٔی زٞس  ٚآٖ ضا ٖٕیك تط  ٚپط ٔٗٙی تط ٔی ٕ٘بیس.
ثسیٗ ؾبٖ ،ثب یبزآٚضی اقتجبٞ ٜبی ثعضي ٌصقت ،ٝتبضید ٔی تٛا٘س ا٘ؿب٘یت ضا اظ تىطاض آٟ٘ب ،ال الُ ثب ٖٕس ٚ
اذتیبض ذٛیف ،ثبظ ٔی زاضز.
آینده پضوهی در تاریخ؛ ()Futurology in history
"ٕ٘ی تٛاٖ چیعی ضا ٘بقس٘ی پٙساقت ،ظیطا ضٚیبی زیطٚظ ،أیس أطٚظ ٚ ٚالٗیت فطزا اؾت".
ضٚثطت ٌٛزاض
آیٙس ٜپػٞٚبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝآیٙس ٜپػٞٚی ثطای پیف ثیٙی آیٙسٕ٘ ٜی وٛقس ،ثّى ٝزض پی آٖ اؾت و ٝآیٙسٜ
ٞبی ثسیُ ٕٔ ٚىٗ ضا تٛنیف وٙس" .پیتط ثیكبح" ٔی ٌٛیس :قبیؿت ٝاؾت پیطأ ٖٛآیٙس ٜثٖٛٙ ٝاٖ چٙسیٗ
احتٕبَ ثسیُ ثیٙسیكیٓ ٝ٘ ،ث ٝفطربْ لُٗی  ٚپیف ثیٙی پصیط .وٛض٘یف ٘یع ثط ایٗ ٖمیس ٜاؾت و :ٝآیٙسٜ
پػٞٚبٖ ثب زض پی پیف ثیٙی آیٙس٘ ٜیؿتٙس ،ثّىٔ ٝی وٛقٙس ثب ٔٗطفی احتٕبَ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآیٙسٌ ،ٜعیٞ ٝٙبی
ثسیّی اظ آیٙس ٜضا فطا ضٚی ٔب لطاض زٙٞس (ذعائی ٔ ٚحٕٛز ظاز.) 33 – 29 :1392 ،ٜ
آیٙس ٜپػٞٚبٖ ثب ُٔطح وطزٖ ؾٛاالتی ٕٞچٔ :ٖٛب وزب ٞؿتیٓ؟ چٍ ٝ٘ٛث ٝایٗ رب ضؾیس ٜایٓ؟  ٚث ٝوزب ٔی
ضٚیٓ؟ ث ٝز٘جبَ ا٘سیك ٝقٙبؾی  ٚتسٚیٗ ایسئِٛٛغی ٞبی آیٙسٞ ٜؿتٙس.
ثب ایٗ تفبؾیط ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ّٖٓ تبضید ٔی ثبیس ثرف لبثُ تٛرٟی اظ ثبض ُٔبِٗبت آیٙس ٜضا ثط زٚـ ثىكس.
چٙبٖ و ٝث ٝثبٚض ثطذی ُٔبِٗ ٝی تبضید ،ثٟتطیٗ ضٚـ ثطای پیف ثیٙی آیٙس ٜاؾت ( ٔحٕٛز ظاز ٚ ٜزیٍطاٖ،
 .) 10 :1392اظ ا٘زب وٛٔ ٝي ّٖٓ ٔٛتبضید ظ٘سٌی ارتٕبٖی ا٘ؿبٖ ٔی ثبقس ،تبضید ثیف اظ ؾبیط ّٖٔ ْٛی
تٛا٘س ثَ ٝطاحی رٛإٔ ثسیُ ثطای ثكطیت وٕه وٙسِ .ىٗ اٌط ٔٛضذبٖ ث ٝز٘جبَ آیٙس ٜپػٞٚی  ٚآیٙسٍ٘ ٜبضی
ثبقٙسٔ ،ی ثبیؿت زیٍط تبضید ضا تٟٙب ثٔ ٝخبث ٝی "ٌفتٍٛی ثی ا٘تٟبی حبَ ثب ٌصقت "ٝزض ٘ٓط ٍ٘یط٘س ،ثّىٝ
ثبیس تٗطیف زیٍطی ثب ًٕٔ" ٖٛتبضید؛ ٌفتٍٛی ثی ا٘تٟبی حبَ ثب ٌصقت ٚ ٝآیٙس "ٜضا ٘یع ٔس ٘ٓط لطاض ثسٙٞس ٚ
پّی ثیٗ ٌصقت ٚ ٝحبَ  ٚآیٙس ٜثطلطاض ٕ٘بیٙس .أب ایٗ و ٝایٗ أط -یٗٙی آیٙس ٜپػٞٚی  ٚآیٙسٍ٘ ٜبضی -تب چٝ
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ا٘ساظ ٜزض تبضید زؾت یبفتٙی اؾت؟  ٚیب انٛال یه ٔٛضخ ثب چ ٝاثعاضٞب ٔ ٚىب٘یؿٓ ٞبیی ٔی تٛا٘س ث ٝآیٙسٜ
پػٞٚی ثپطزاظز؟ زض نٛضت أىبٖ ،وساْ ٘حّٞ ٝب ٔ ٚىبتت تبضیری اظ ْطفیت  ٚقب٘ؽ ثیكتطی زض ایٗ ظٔیٝٙ
ثطذٛضزاض٘س؟ ٔی تٛا٘س ٔٛضز تحمیك  ٚپػٞٚف ٔحممبٖ تبضید ثبقس.
ٔٛضذبٖ زض لط ٖٚاذیط ثب ُٔطح وطزٖ ٔؿبیّی ٕٞچ :ٖٛرجط ٌطایی زض تبضید ،ظایف  ٚثبِٙسٌی ٔ ٚطي تٕسٖ
ٞبٔ ،ؿیط ٔ ٚمهس تبضید ث ٝز٘جبَ پیف ثیٙی زض تبضید ثٛز٘س .أب زض آیٙس ٜپػٞٚی ٞسف انّی اضای ٝی
تٛنیفی اظ رٛإٔ ثسیُ ٔی ثبقس ٘ ٝپیف ثیٙی آیٙس .ٜآیٙس ٜپػٞٚی ثب ایٗ قبذه ،ٝزض لطٖ ثیؿتٓ ثٙب ثٝ
زالیّی ٔٛضز تٛرٛٔ ٝضذبٖ لطاض ٌطفت .چطا و ٝلطٖ ثیؿتٓ ثب حٛازث ثعضي ٟٔ ٚیجی ٕٞچ ٖٛرٞ ًٙبی
رٟب٘ی ربٖ ٔیّیٞ ٖٛب ا٘ؿبٖ ضا ٌطفت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔٛضذبٖ ،ثٔ ٝب٘ٙس زیٍط ٔتفىطاٖ ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ،ث ٝز٘جبَ
یبفتٗ پبؾری ث ٝایٗ ؾٛاَ ثٛز٘س و ٝچٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ زض آیٙس ٜرّٛی تىطاض چٙیٗ حٛازحی ضا ٌطفت؟ تبضید
ٍ٘بضی ؾٙتی ٕ٘ی تٛا٘ؿت پبؾرٍٛی چٙیٗ ؾٛاِی ثبقس ،اظ ایٗ ضٌ ٚطایف ٞب ٘ ٚحّٞ ٝبی رسیس تبضید
ٍ٘بضی ٕٞچ :ٖٛتبضید ٔحّی( زض ٔف ْٟٛرسیس آٖ) ،تبضید قفبٞی ،تبضید ربیٍعیٗ ،تبضید ٔزبٚض ،تبضید ذطزٚ ،
تبضید فطٚزؾتبْٖٟٛ ،ض ثطٚظ یبلتٙس ٔ ٚؿبیُ آیٙس ٜپػٞٚی ضا وٓ  ٚثیف زض تحمیمبت ذٛز ٔٗٙىؽ ٕ٘ٛز٘س.
ثطذی اظ ٔحممیٗ اظ ٍ٘طقی ثب ٖٛٙاٖ "تبضید آیٙس "Future history ٜؾرٗ ٔی ٌٛیٙس و ٝث ٝپیف
ثیٙی یب ثؿٍ قبذهٞ ٝبی ٔٛرٛز پطزاذت ٚ ٝث ٝؾٙبضیٛ٘ ٛیؿی رٟت ثؿٍ آٖ ٞب ٔی پطزاظز ( ٘ٛضائی،
 .) /http://localhistory.irثٙب ثط ٘ٓط یىی زیٍط اظ پػٞٚكٍطاٖ ،تبضید اظ یه ظ٘زیط ٜی ٕٔٓٙی
ثطذٛضزاض ٔی ثبقس ( اؾتٙفٛضز .) 17 :1386 ،اٌط ؾرٗ ٔعثٛض ضا ثپصیطیٓ ،ثب تٗمیت ُٔ ٚبِٗ ٝی ایٗ
ظ٘زیطٔ ٜی تٛاٖ ؾیط حٛازث ضا زض آیٙس ٜپیف ثیٙی ٕ٘ٛز.
ثؿیبضی اظ فیّؿٛفبٖ تبضید اٖتمبز زاقتٙس ؤُ ٝبِٗ ٝی ٌصقت ٝپطز ٜاظ اٍِٞٛب ّّٖ ٚی ثط ٔی زاضز و ٝزض
آیٙس٘ ٜیع ثبیس ازأ ٝزاقت ٝثبقٙس ،ظیطا آٟ٘ب ثٙیبٖ تٕبْ تبضید ا٘س .ثطای ٔخبَٔ ،بضوؽ ثط ایٗ ثبٚض ث.ٛز وٝ
٘عأ َجمبتی زض آیٙس ٜازأ ٝذٛاٞس زاقت تب ایٗ و ٝپطِٚتبضیب٘ ،رؿتیٗ ربٔٗ ٝی وبٔال ثی َجمٚ ،ٝ
إٞچٙیٗ ٘رؿتیٗ ربٔٗ ٝی وبٔال آظاز ضا پسیس آٚضز ( ٕٞبٖ.) 375 ،
ٌطایكٟبی ٔعثٛض ث ٝزِیُ ُ٘ٔ ٔٛبِٗبت  ٚتحمیمبتی و ٝا٘زبْ ٔی زٙٞس اظ ثرت ثیكتطی رٟت ُٔبِٗبت آیٙسٜ
ثطذٛضزاض ٔی ثبقٙسٛٔ .يٛٔ ٔٛضز ُٔبِٗ ٝی آٟ٘ب ٌ٘ ٝصقتٞ ٝبی زٚض ،ثّى ٝربٔٗ ٝی ٔزبٚض ٘ ٚعزیه آٟ٘ب
اؾت ،ربٔٗ ٝای و ٝفبنّ ٝی چٙسا٘ی ثب آیٙس٘ ٜساضز  ٚثب ا٘ؿبٖ ٞبیی ؾط  ٚوبض زاض٘س و ٝثركی اظ آیٙسٔ ٜی
ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ تىخط ٌطایی زض ٘حّٞ ٝبی رسیس تبضید ٍ٘بضی-و ٝتبضید ٍ٘بضی والؾیه فبلس آٖ ثٛز-
قٙبذت ربٕٔ تطی اظ اثٗبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛربٔٗ ٝزض اذتیبض ٔٛضخ لطاض ٔی زٞس.
آینده پضوهی در تاریخ محلی؛ ()Futurology in Local history
اٌط ٞسف اظ آیٙس ٜپػٞٚی ضا -آٖ چٙبٖ و ٝنبحت ٘ٓطاٖ ایٗ حٛظ ٜاٖتمبز زاض٘س -ا٘سیكیسٖ ثٌ ٝعیٞ ٝٙبی
ٔحتُٕ  ٚثسیُ اظ آیٙس ٜزض ٘ٓط ثٍیطیٓ ،تبضید ٔحّی ثٙبثط ٔبٞیت  ٔٛ٘ ٚتحمیمبت ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛيٖٛبت ٔٛضز
ُٔبِٗ ٝزض آٖٔ ،ی تٛا٘س ٘عزیه تطیٗ ٔ ٚحتُٕ تطیٗ ثسیُ اظ آیٙس ٜضا اضایٕ٘ ٝبیس.
ٔٛضخ ٔحّی ث ٝزِیُ تٕطوع زض ٔحسٚز ٜی ٔٗیٙی اظ رغطافیب ،ا٘ؿبٖ ،فط ،ًٙٞلّٕط ٚازاضیٔ ،صٞت ،ظثبٖ ٚ
ٔحسٚزٞ ٜبیی اظ ایٗ لجیُ ،ثیف اظ ؾبیط ٔٛضذبٖ ث ٝالیٞ ٝبی ثٙیبزیٗ ٕٖ ٚیك ربٔٗٚ ٝاضز ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ
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ضٔعٌكبیی  ٚقٙبؾبیی ٞؿت ٝی ؾرت رٛإٔ ث ٝزؾت ٔٛضخ ٔحّی نٛضت ٔی ٌیطز .ایٗ ٌط ٜٚاظ ٔٛضذیٗ
ٔی تٛا٘ٙس آضٔبٖ ٞب  ٚحتی ثیٙف ٞبی حبوٓ ثط ربٔٗ ٝضا ٚاوبٚی  ٚضٔعٌكبیی ٕ٘بیٙسٟٙٔ .سؾی فىطی،
ؾیبؾی ،ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی ،التهبزیٔ ،صٞجی ٚ ،حتی ایسئِٛٛغی رٛإٔ زض تبضید ٔحّی أىبٖ پصیط ٔی
ثبقسٛٔ .ضخ ٔحّی ٔی تٛا٘س آیٙسٍ٘ ٜبضی ٕ٘ٛز ٚ ٜپبؾد ٌٛی يطٚضت ٞب  ٚؾٛاالت آیٙس ٜثبقس  ٚرٛإٔ
ٔحتُٕ  ٚثسیُ آیٙس ٜضا تٛنیف ٕ٘بیس .زض ایٗ ثیٗ تبضید قفبٞی ٘یع ٔی تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضی وبضؾبظ ٚ
ؾٛزٔٙس ٔٛضخ ٔحّی ضا یبضی ٕ٘بیس.
آینده پضوهی در تاریخ جایگشیه؛ ()Futurology in alternate history
ضٚیىطز اؾبؾی زض ثبة تبضید ربیٍعیٗ آٖ اؾت و ٝزض ٍ٘ب ٜثٌ ٝصقت ٝایٗ پطؾف ُٔطح قٛز :چٔ ٝی
قس اٌط؟ ( )?what ifاٌط ثطذی ٚلبیٕ ثعضي تبضید ث ٌٝ٘ٛ ٝای زیٍط ضخ ٔی زاز ،چٔ ٝی قس؟  ٚزض آٖ
نٛضت ٔؿیط تغییطات زض رٟبٖ چٍ ٝ٘ٛثٛز؟ پطؾف ٍٕٞب٘ی "چٔ ٝی قس اٌط؟" و ٝاغّت ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا
زض افؿب٘ٞ ٝب یبفت " :چٔ ٝی قس اٌط ٘بظی ٞب زض ر ًٙرٟب٘ی پیطٚظ ٔی قس٘س؟" زض ٚالٕ پبؾری اؾت
ثٔ ٝؿیط غیط ٔٛرٛز تبضید ثكطی زض ٞط ٔمُٕ .تبضید ربیٍعی ٔی تٛا٘س تٟٙب یه ٘ ٔٛؾجه ازثی ثبقس،
أبثسِیُ تّٗمبت ذبَط ث ٝتبضید ،ؾیبؾت ،فط ٚ ًٙٞضاٞجطز ٞب ٚ ،ؾبیط ُٔبِت اؾجبة زفبٔ اظ ایٗ ؾجه
ٔی قٛزٔ .طزْ ظٔبٖ ثؿیبضی ضا زض ثبة ٔؿبیُ تبضیری نطف ٔی وٙٙس ٖ ٚمبیس ذٛز ضا زض ظٔیٞ ٝٙبی
اٖتطاو آٔیع ثٌ ٝصقت ٝاثطاظ ٔی زاض٘س .زض ٚالٕ ایٗ ثٖٛ٘ ٝی ارٕبٔ ٖٕٔٛی زض آفزینندگی  ٚآموسش
اؾتٕٞ .چٙیٗ تبضید ربیٍعیٗ ٔی تٛا٘س ث ٝاض تمبی ل ٜٛتٗمُ ،تریُ  ٚاثتىبض ارتٕبٖی ثیب٘زبٔس ( ٘ٛضائی،
.) /http://localhistory.ir
ا٘ٛأ ظٔبٖ ٞب زض تبضید ربیٍعیٗ ٖجبضتٙس اظٌ :صقت ٝزض ٌصقتٌ ،ٝصقت ٝزض حبٌَ ،صقت ٝزض آیٙس ،ٜآیٙسٜ
زض ٌصقت ،ٝآیٙس ٜزض حبَ ،آیٙس ٜزض آیٙس ،ٜحبَ زض ٌصقت،ٝحبَ زض آیٙسٕٞ ( ٜبٖ ) .ثب تبُٔ زض ٌعیٝٙ
ٞبی ٔعثٛض ٔی تٛاٖ زضیبفت و ٝث ٝغیط اظ زٛٔ ٚضز ٘رؿت ،ثمی ٝی ٔٛاضز زض حٛظ ٜی آیٙس ٜپػٞٚی لطاض
ٔی ٌیطز .زض ٞط حبَ زض ضزیبثی تبضید زض ٖطن ٝتبضید ربیٍعیٗ زض َ َٛظٔبٖ ٔی تٛاٖ زغسغٞ ٝبی
ثعضي ٞط ربٔٗ ٝای ضا زض یبفت.
آینده پضوهی در تاریخ شفاهی؛ ()Futurology in oral history
اظ اٚاؾٍ لطٖ ٘ٛظزٔ ٓٞیالزی ،ثب اذتطأ زؾتٍب ٜيجٍ نٛت  ٚيجٍ ذبَطات ث ٝضٚـ ٔهبحج ،ٝیىی اظ ضٚـ
ٞبی ٔ ٟٓتبضید ٍ٘بضی یٗٙی تبضید قفبٞی ثٚ ٝرٛز آٔس .تبضید ٍ٘بضاٖ زضیبفتٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس اظ ایٗ ٚؾیّٝ
اؾتفبزٞ ٜبی فطاٚا٘ی ثجط٘س  ٚپؽ اظ يجٍ نسا ،آٖ ضا ثٔ ٝب٘ٙس اؾٙبز زض وٙبض  ٓٞلطاض زٙٞس  ٚیه ٚالٗٝ
پٟٙبٖ یب یه ضذساز تبضیری ضا ثبظؾبظی ٕ٘بیٙس( .زٞمبٖ )260 :1386 ،تبضید قفبٞی اظ ظٔبٖ اذتطأ يجٍ
نٛت زض ؾبَ  ٚ ْ 1948قىُ ٌیطی اِٚیٗ ٘ؿُ اظ تبضید قفبٞی زا٘بٖ تب و ٖٛٙچٟبض زٚض ٜی ٔتٕبیع ضا
پكت ؾط ٌصاقت ٝاؾت .اِٚیٗ ٘ؿُ تبضید قفبٞی ٔهبحج ٝثب ٘رجٍبٖ ؾیبؾی  ،التهبزی  ٚارتٕبٖی ٚ
فطٍٙٞی ثٛز .زٔٚیٗ ٘ؿُ تبضید قفبٞی ضٚیىطز ارتٕبٖی ثیكتطی زاقت  ٚتبضید قفبٞی ضا زض ٔیبٖ ٖبٔٝ
ٔطزْ ٌؿتطـ زازٌ .طایف ٘ؿُ ؾ ْٛثٕٖٔٛ ٝی ؾبظی تبضید قفبٞی ٘ ٝاظ ِحبِ ٔهبحج ٝثّى ٝقٙبؾب٘سٖ ثٝ
ارتٕبٔ ثٛز ٔ ٚطاوعی ٔب٘ٙس ٔٛظٞ ٜب  ٚوتبثرب٘ٞ ٝب ٘مف فٗبِتطی زض تبضید قفبٞی ایفب ٕ٘ٛز٘س .ثبالذط٘ ٜؿُ
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چٟبضْ تبضید قفبٞی٘ ،ؿُ آوبزٔیه  ٚزا٘كٍبٞی اؾت .زض ایٗ زٚض ٜتبضید قفبٞی ازثیبت ذبل ذٛز ضا پیسا
ٕ٘ٛز  ٚربی ذٛز ضا زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی زا٘كٍبٞی پیسا وطز(.حؿٗ آثبزی)26-29 :1385 ،
تبضید قفبٞی ضاٞی ثطای ضٞبیی اظ ٘رجٌ ٝطایی زض تبضید ٍ٘بضی ٕٞ ٚچٙیٗ تٕطوعظزایی اظ آٖ ٔی ثبقس .تبضید
قفبٞی ٔی تٛا٘س فطنت حجت ٍ٘ ٚبضـ ضا ثطای  ٕٝٞی وؿب٘ی و ٝلسضت ٘ ٚفٛش الظْ ضا ثطای ٘ٛقت ٝقسٖ
٘ساض٘س ،فطا ٓٞؾبظز .چیعی و ٝتبضید ٍ٘بضی ٕٔٗٔ ٚ َٛطؾ ْٛزض َ َٛلطٖ ٞب اظ آٖ غفّت ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚتب حس
ظیبزی  ٓٞاظ چٙیٗ ْطفیت  ٚتٛا٘بیی ٖبضی ثٛز ٜاؾت .تبضید قفبٞی ضاٞی ثطای ٚاضز وطزٖ ٔطزٔی اؾت وٝ
لجال زض ذّك اؾٙبز ٌصقت ٝقبٖ ٔكبضوت ٘ساقت ٝا٘س  ٚآٖ فطنتی ثطای زٔٛوطاتیه وطزٖ َجیٗت تبضید اؾت
و ٝ٘ ٝتٟٙب ثب ٔهبحج ٝوطزٖ ثب آٟ٘ب ثّى ٝثب زیسٖ آٟ٘ب ا٘زبْ ٔی قٛز  ٚپیف زضآٔسی ث ٝضٚقی اؾت و ٝثٝ
ٔطزْ اربظٔ ٜی زٞس ٔفبٞیٓ قبٖ اظ تزطثیبت ٌصقت ٝقبٖ ضا زض ضٚقی ؾبذتبضثٙسی قس ٜثیبٖ وٙٙس.
ٔحممبٖ اظ تبضید قفبٞی ثب ٖٛٙاٖ تبضید اؾتطاتػیه یبز ٔی وٙٙس ،چطا و ٝتبضید قفبٞی تبضید آیٙسٔ ٜحٛض
اؾت .تٛؾٍ تبضید قفبٞی ٔی تٛاٖ ٞؿت ٝی ؾرت رٛإٔ ضا پیسا ٕ٘ٛز  ٚآٖ ضا ٟٔٙسؾی وطزُٔ .بِٗبت تبضید
قفبٞی ث ٝیبفتٗ پطٚغٞ ٜبیی رٟت ضاٞجطز رٛإٔ زض آیٙس ٜوٕه ٔی وٙسٔ .حهٛالت تبضید قفبٞی ،ث ٝزِیُ
وب٘بَ ٞبی ذجطی ٔتٗسز ٔ ٚتىخط آٖ ،فطٌیط اؾت .ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ اظ آٖ زض رٟت ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی ٚ
ضاٞیبثی رٛإٔ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ثٖ ٝال ،ٜٚثحطاٖ قٙبؾی اظ وبضوطزٞبی تبضید قفبٞی ٔی ثبقس  ٚثطای ٔسیطیت
ثحطاٖ  ٚثحطاٖ ٔسیطیت ٔی تٛاٖ اظ آٖ یبضی رؿت .ثب تٛر ٝث ٝایٗ وٞ ٝط ظٔب٘ی ظثبٖ ٌفتٍٛی ذٛزـ ثب
آیٙس ٜضا تكریم ٔی زٞس؛ تبضید قفبٞی ،ضاٞی ثطای ٌفتٍ ٛثب آیٙس ٜاؾت ( ٘ٛضائیٔ ،جبحج والؾی تبضید
قفبٞیٖ .) 1391 ،هط حبيط ،تبضید قفبٞی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ظثبٖ ٌفتٍٛی ذٛزـ ثب آیٙس ٜا٘تربة وطز ٜاؾتِ .صا
تبضید قفبٞی ظثبٖ ٌفتٍٛی ٔٛضذیٗ أطٚظ ثب آیٙسٔ ٜی ثبقس.
کالم آخز
ٔٛضذبٖ اظ ٕٞبٖ ثس ٚپیسایف ّٖٓ تبضید ،ایٗ ّٖٓ ضا نطفب ٔطث ٌٛثٚ ٝلبیٕ ٌصقت ٚ ٝؾپطی قس ٜی رٛإٔ
ثكطی ٕ٘ی پٙساقتٙس ،ثّى ٝآ٘بٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س وٞ ٝسف اظ ُٔبِٗ ٝی تبضید ٖجطت آٔٛظی اظ ٌصقت ٝثٝ
ٔٛٓٙض رٌّٛیطی اظ تىطاض اقتجبٞبت زض آیٙسٔ ٜی ثبقسٛٔ .ضذبٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝثب ُٔبِٗ ٝی تبضید ٔی
تٛاٖ آیٙس ٜضا زض ٔؿیط ثٟتطی ٞسایت ٕ٘ٛز .ث ٝایٗ نٛضت و ٝاظ ٚل ٔٛآیٙس ٜی ٘بُّٔٛة پیكٍیطی ٕ٘ٛز ٚ
آیٙس ٜی ٔطرح ضا ضلٓ ظز .ثٖ ٝجبضت ثٟتطٌ ،صقت ٝچطا٘ ضا ٜآیٙس ٜثٛز.
زض ؾسٞ ٜب  ٚزٞ ٝٞبی اذیط ٔٛضذبٖ ثط آٖ قس٘س تب ثب ٘حّٞ ٝب ٞ ٌٝ٘ٛ ٚبی رسیس تبضید ٍ٘بضیٕٞ ،چ ٖٛتبضید
ٔحّی ،تبضید قفبٞی  ٚتبضید ربیٍعیٗ ،ث ٝقٙبؾبیی ًٔٗالت  ٚچبِف ٞبی پیف ضٚی آیٙس ٜی ثكطیت
پطزاذت ٚ ٝث ٝاضائ ٝی ضاٞىبضٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ ثپطزاظ٘سٔ .حممبٖ تبضید پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ی ز ٝ٘ ،ْٚتٟٙب زض
نسز ثطآٔس٘س تب اظ تىطاض چٙیٗ حٛازث ٟٔیجی زض آیٙس ٜرٌّٛیطی ٕ٘بیٙس ،ثّى ٝثط آٖ قس٘س تب ث ٝتطؾیٓ آیٙسٜ
ٞبی ثسیُ  ٚربیٍعیٗ ثطای ثكطیت ثبقٙسٛٔ .ضذبٖ ٔی وٛقٙس تب ثب قٙبؾبیی شائمٞ ٝب  ٚؾالیك ارتٕبٖی،
فطٍٙٞی ،ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ثٟٙٔ ٝسؾی ربٔٗ ٝپطزاذت ٚ ٝوبضٌعاضاٖ رٛإٔ  ٚقٟط٘ٚساٖ ضا زض ایزبز آیٙسٜ
ٞبی ُّٔٛة یبضی ضؾب٘ٙس.
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منابع
اثٗ احیطٖ ،عاِسیٗ ّٖی (ثی تب )؛ تبضید وبُٔ ،تطرٕ ٝاثٛاِمبؾٓ حبِت ،د ،1تٟطاٖٛٔ :ؾؿُٔ ٝجٖٛبتی ّٖٕی.اؾتٙفٛضزٔ ،بیىُ ( )1386؛ زضآٔسی ثط تبضید پػٞٚی ،تطرٕٔ ٝؿٗٛز نبزلی ،تٟطاٖ :ؾٕت.اٖتٕبز اِؿُّٔ ،ٝٙحٕس حؿٗ ( ) 1363؛ تبضید ٔٙتٓٓ ٘بنطی ،تهحیح ٔحٕس اؾٕبٖیُ ضيٛا٘ی ،د ،1تٟطاٖ:ز٘یبی وتبة.
ثّٕٗی ( ) 1374؛ تبضیرٙبَٔ ٝجطی ،تهحیح  ٚتحكیٔ ٝحٕس ضٚقٗ ،د ،1تٟطاٖ :ؾطٚـ.ثیٟمی ،اثٛاِحؿٗ ّٖی اثٗ ظیس(اثٗ فٙسق) (ثی تب )؛ تبضید ثیٟك ،تهحیح احٕس ثٕٟٙیبضٔ ،مسٔ ٝلعٚیٙی ،ثیرب :وتبثفطٚقی فطٚغی.
 حؿٗ آثبزی ،اثٛاِفًُ () 1385؛ تبضید قفبٞی زض ایطاٖ؛ ٔكٟس :آؾتبٖ لسؼ ضيٛی.حمیمتٖ ،جساِطفیٕ ( ضفیٕ ) ( ) 1378؛ ٘مف ایطا٘یبٖ زض تبضید تٕسٖ رٟبٖ ،تٟطاٖ :ؤٛف.ذعائی ،ؾٗیس  ٚأیط ٔحٕٛز ظاز) 1392 ( ٜ؛ آیٙس ٜپػٞٚی ،انفٟبٖ ّٖٓ :آفطیٗ ،پبضؼ يیبء. زٞمبٖ ،احٕس ( ) 1386؛ ذبن  ٚذبَطٜ؛ تٟطاٖ :ثٙیبز حفّ آحبض ٘ ٚكط اضظقٟبی زفبٔ ٔمسؼ.ضقیس اِسیٗ فًُ اهلل ( ) 1338؛ ربٕٔ اِتٛاضید ،ث ٝوٛقف ث ٕٟٗوطیٕی ،د ،1تٟطاٖ :الجبَ  ٚقطوبء.ضاثیٙؿ ،ٖٛچبضِع اِىؿب٘سض ( ) 1370؛ تبضید ثبؾتبٖ ،تطرٕ ٝاؾٕبٖیُ زِٚتكبٞی ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات  ٚآٔٛظـا٘مالة اؾالٔی.
ظضیٗ وٛةٖ ،جساِحؿیٗ ( ) 1386؛ تبضید زض تطاظ ،ٚتٟطاٖ :أیطوجیط.٘ٛضائیٔ ،طتًی ( ) 1391؛ ٔجبحج والؼ زٚض ٜزوتطی تبضید ٔحّی زض زا٘كٍب ٜانفٟبٖ.) 1392 (..........................؛ /http://localhistory.ir/nouraei/1392/08/30/alternate_historyٔحٕٛز ظاز ،ٜأیط  ٚزیٍطاٖ ( ) 1392؛ ضٚـ ٞبی تحّیُ آیٙس ٜثب ضٚیىطزی ضاٞجطزی ،انفٟبٖ :پبضؼ يیبء،ّٖٓ آفطیٗ.
ٔؿىٛی ٝضاظی ،اثّٖٛی ( ) 1389؛ تزبضة االٔٓ ،تطرٕ ٚ ٝتحكی ٝاثٛاِمبؾٓ أبٔی ،د ،1تٟطاٖ :ؾطٚـ.http://localhistory.ir/nouraei/1392/08/30/alternate_history
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