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چکیده

تاریخِ جایگزین 2در حقیقتت ُعدتم فاوتا تز حو حت حدش هذرتات رح ت ت ر
کرده ُرآینمهای حین توا ت رح در جهان حقدز حرد فزکنم تا آینتمه

پیش فز ر دُ .ت عبارت ساده ،تاریخ جایگزین توسیر یا ُحثِ چت فزرم

حهرهای تاریخز ُا توکرحتز در ف رد آثار ناایج فاوا تِ فنشتد حو حیتن

چت فزرمِ حهرهاست.

تاریخ جایگزین ُیشار نقاط حساسز تاریخ رح فزچرخانم توستیری کتاف

فاوا ت رح در وفتان حتاا حیدتاد فتزکنتم .حیتن توستیرها هتاهز ُرحستا
حقدیت حست حفا حغل فبانز ُر حم

همان ف رخ فزُارتم .حیتن ر شِ

نگرشْ یک تمرین حست ُرحی ت جت ُت هذرات ،تحلیل ُرآینم ر یتمحدها

پاسخ ُت پرسش چت فز رم حهرها در تدمحدی حو ح حدش حصلز تاریخز کت
ُت صت رت فاوتا ت حتوتاف حفاتاده رحهتز ُترحی توستیری جمیتم رتایم

1

حساادیار هر ه تاریخ دحنشگاه ریرحو؛ ma.dehghan@shirazu.ac.ir

Alternate history

2

تاریخ جایگزین
 / 82تحلیل رویدادها به روایت
ِ

حلایامُخش تر حو ناایج ح حدش تتاریخز فتزُارتم .در حقیقتت یتک تنت

ُا رنکردنز حو طرح چنین پرسش هایز ت سط طرفمحرحن تتاریخِ جتایگزین

حیدتتاد فتتزر ت د در رفتتانهتتای تتتاریخز یتتا دحستتاانهتتای ک تتتاه یتتا

تکنگاریهای تاریخز ت سدت پیمح فزکنم .حین نگاه ُتت تتاریخ فتزت حنتم
فنشأ نگارش فاوا تز حو ح حدش تاریخز ُارم.

پژ هشِ پیش ر فسائل چنمی رح ف رد ُررسز قرحر دحده حستت .1 :تتاریخ

جایگزین چیست؟  .2تاریخ جایگزین ُا چت نامهایز رناخات رمه حست؟ .3
فسائل ف رد ت جت در تاریخِ جایگزین رافل چت ف ض عاتز فتزرت د؟ .4

رباهت توا ت تاریخِ جایگزین دیگر تاریخهتای جمیتم فاننتم تتاریخِ
آینمه سور در وفان در چت ف ض عاتز حست؟

واژگان کلیدی :تاریخ جایگزین ،ر حیتت تتاریخز ،حقیقتت تتاریخز،
رفان ،حساطیر تاریخز

مقدمه

«تاریخِ جایگزین» تمرینز حست ُرحی ت جت ُت هذرتات پاستخ ُتت چتت فتزرتم حهرهتا ،چتت

فزرم حهرهایز کت ُعدمی فاوتا ت حو حت حدش تتاریخز رح ُتت عرصتت فتزآ رد فتزت حنتم
تحلیلز فاوا ت حو حتوافهایز کت در نایدت حادثتحی خاص رخ دحده رح حرحئت دهم .چت فزرتم
حهر تدمحدی حو ح حدش حصلز تاریخ ُت ص رت فاوا تز حتواف فتزحفاتاد؟ چگ نتت قتمرت در
جهان ُزدرنت

تیییتر فتزکنتم یتا حیتن تیییتر قتمرت در طت دنز فتمت چگ نتت حستت؟

فشه رترین چت فزرم حهرها رافلِ چت فزرتم حهتر نتاویهتا در جنت
فزرمنم؟ یا حینکت چت فزرم حهر جن ب در جن

د م جهتانز پیتر و

تممن آفریکتا پیتر و فتزرتم؟ ُتت طت ر

دقیق تر ُایم هوت تاریخ جایگزین ُت عنت حن حفستانت یتا در رتکل ر حیتتهتا یتا ُتت صت رت
فقادت یا کارهای غیردحساانز قسماز حو تاریخ جهان رح ُت ت

یر کشیمه حست .جایز کتت

یک تیییر در جهان حو نظر تاریخ جایگزین فزت حنم نقطتحی ُرحی حیداد حت حدثز جمیتم در
آینمه ُارم .کارِ تاریخِ جایگزین رایم ت جت ُت نکاتز در هذرات حست ،نشتاندحدن حنحترح
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حو رخدحدهای تاریخ حقدز هذرات ُا ت جت ُت جهان حص حرمهحی کتت حو دستاا ردهای حیتن
حنحرح

در هذرات فناج رتمه حستت .در ستناری های ُتزر ِ تتاریخِ جتایگزین حنحترح

حو

ح حدش تاریخز ،کت در تاریخ ثبت رمه فزُارمُ ،ررسز فتزرت دُ .تا حیتن حتاا ُرختز حو
ح حدش رایم پیش حو تاریخ ت د رههای وفینرناسز فاوا ت یا د رههای ُتزر

ُاستاانز

حساطیری ت حتواف حفااده حست کت ثبت نشمهحنم تأثیرحت ُزرهز ُر ر نم تاریخ دحرات حستت.
تحلیل حین ُرآینمها نیز فزت حنم ف رخان رح ُت نگارش تاریخز لذتُخشتر نائل هردحنم.
نقاط کلیمی در تاریخ جایگزین تا حمی فرض رمه یا حم

وده فزر د یا ُا تیییتر در

حین نکات حصلز تیییرحت قاُل ت جهز رخ فز نمایم کت تنها حنتمکز حو آن در تتاریخ حقدتز
ثبت رمه حست ُقیة ح حدش در ذهن ف رخ یا خ حننمه رکل فزیاُم.
تاریخ جایگزین حو یک قرن پیش فت رد ت جتت ف رختانز قترحر هرفاتت حستت کتت ستدز
دحرات حنم تاریخ رح نت حو دیم سلسلتفرحت
نت ُرحسا

حص ا دحنشگاهز یا کرن ل ژیِ رخمحد ح حدش

طبقتُنمی حط عات تاریخز 1ف رد ت جت قترحر دهنتمُ ،لکتت تتاریخ رح فرحتتر حو

فحاسبات وفانز فکانزِ رخنم ده ،تحلیل توسیر کننم .آنها ُت دنباا نایدتتحی فاوتا ت حو
آنچت حتواف حفااده ُ ،دهحنم.
ف رخانز کت دست ُت نگارش تاریخ جایگزین فزوننتم د هتر ه رح تشتکیل فتزدهنتم:
هر ه نخست تاریخنگاری رح ُت هم

حناقاد حو حکن ن فزن یستنم خ حهتان تیییتر در وفتان

حاا هسانم حو آن حمایت فزکننم .هر ه دیگر تتاریخنگتاری رح ُتت فنظت ر آوحد رتمن حو
حناقادهایز کت ُت ضع کن نز ج د دحرد ،فزن یسنم .حین هر ه ع قتفنم ُتت حوت رترحیط
ف ج د در قال

ف ادرة هذراتحنم حو ناایج تیییر در ررحیط نگرحننمُ .رحسا

 1طبقهبندی اطالعات تاریخی به صورتهای زیر است:

حین د پایتت

ـ طبقهبندی اطالعات به صورت زمانبندیشده یا به عبارتی طبقهبندی اطالعات بر مبنای ترتيب وقوع زمانی

رخدادها ) (Cahronolicalكه همان علم كرونولوژی میباشد.

ـ طبقهبندی اطالعات براساس نواحی مختلف جغرافيایی )(Geographical

ـ طبقهبندی اطالعات تاریخی بر مبنای مليتها و كشورهای مختلف )(National

ـ طبقهبندی اطالعات تاریخی به صورت موضوعی )(Topicla

(فراهانی ،حسن« ،كرنولوژی چيست »،دوران ،شماره  ،125فروردین )1395
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ُت حصل تاریخ جایگزین ت جت فزکنیم .ر یکرد حساسز در ُاب تاریخ جتایگزین حیتن حستت
کت در نگاه ُت هذرات پرسشهایز فطرح فزر د کت چت فزرم حهتر ُرختز قتایع تتاریخز
ُته نة دیگر رخ فزدحد.
حین ت ش فندر ُت حیداد ن

حدُزِ خاص در تاریخ جهتان رتمه حستت کتت ُستیار جالت

ت جتتر ف یمتر حو آن تاریخ حقیقز حست کت هاه آوردهز ر ح رح ُرحی عت حم خت حص
ُت دنباا خ حهم آ رد هاهز یتک فلتت رح حو خت د غمتین فتزستاود .حیتن رتی ه نگتاه ُتت
ح حدش تاریخز فندر ُت خلق رفانهای تاریخز سناری های ُزر

تاریخز رمه حست.

رایم حهر ُت تاریخ جایگزین نیز ُتعن حن یکز حو تت حریخ نت یتا رتاختحی حو علتم تتاریخ
ت جت ر د ُرحی عافت فردم کت حقایق تاریخز آوحرران فتزدهتمُ ،ستیار فقبت اتتر ُارتم .حو
تیییر در نقاط کلیمی تاریخ حقدز فزت حن ُت ناایدز ف یمتر آرفانهرحیانتتر دست یافت
ف ل د حین تیییر رح ،کت ح حدش جمیمی حستت

هرهتز رخ نتمحده ،فتزتت حن خمیرفایتة

نگارش رفانها فیلمنافتها ،دحساانهتای ک تتاه ُلنتمُ ،تاویهتای رحیانتتحی ،کمتمیهتا
طنزهای قاُل قب ا قرحر دحد.
ُایم پذیرفت حین ن

حو تتاریخ ،حهرچتت نتت ُتا حیتن نتام ،در فرهنت

هتای ُت فز فنتاطق

فخالف جهان ج د دحرات حست در تاریخ حیرحن در آثتار حدُتز تتاریخز فادتمدی ذهتن
ن یسنمهان ف رخان رح ُت خ د جل

کرده حست .دحساانهای راهنافت ُزر نمتایزهتای

حفسانته نت حی کت فرد سز در حثر عظیمش ُت رخ جهانیان کشتیمه حستت نیتز دحستاانهتای
تمثیلز کلیلت دفنت فروُاننافت پنتمآف ویهتای عطتار نیشتاُ ری رح فتزتت حن در طیتف
هسارده تاریخ جایگزین جای دحد .حین نگرش ُت آثار حدُز فارستز فتزت حنتم فنشتأ ُاویتاُز
نگاهز ن در تاریخ حدُز ُت وُان فارسز ُارم کت ف رخان رح ُت ت جت ُت حین ر ش نگرش ُتت
آثارِ تاریخز حدُز در فرهن

حیرحنز حس فز فامایتل هردحنتم وهت ر ُرآینتمهای حیتن

ر ش رح در آثاری غنز ُت حرفیان ُیا رد.
حهرچت تنها در پایان یک دهت پتیش حقدتا حنت ح حدُتزِ ُرجستات در تتاریخ جتایگزین ُتت
ج د آفمه حستُ ،ا حین حتاا حقبتاا عمت فز در ُتین طرفتمحرحن تتاریخ جتایگزین تدتمحدی
کارهای غیرحرفتحیها ُحثهای فداا رح نیز حرد ُاوحر حدُیات کرد .در رسانتها ُتتهرحتاا
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تاریخ جتایگزین نتادر در عتین حتاا پرفخاطت

فتزُارتم .در عرصتة جهتانز در ستینما،

تل یزی ن ،فیلمهای ک تاه ُلنم ،کممیها ُاویهتای کتافوی تری فتا ُتا تتاریخ جتایگزین
ر ُتر فزر یم .حینها ت سدت تاریخ جایگزین در کانااهای جال

ت جتت دیگتر حستت؛ کتت

نیاو ُت پسوفینتهای دیگری ُرحی حنمیشتهای ن تر دحرد .حفا حین ن راتهای تتاریخ جتایگزین
ف رد ت جت تاریخنگارحن نیست ویرح تاریخ جایگزین نیاو ُت سطحز حو دحنتش تتاریخز دحرد،
لیکن حین کارها آثاری کت ت سط غیرحرفتحیهتا نگارتات فتزرت د حو حیتن ستطدِ دحنتش
خالز حست یا هالتحی تاریخز در حطرح

رفانِ پر رشیافاة ذهنِ ن یسنمه حست.

پیشینة حین ر ش توکر ُتعن حن یتک رتی ة تتاریخنگتاری ،همتانه نتت کتت حرتاره رتم،
ط دنز نیست در جهان غرب نیز ُحث جمیمی حست کتت عمتر طت دنز نتمحرد .نخستاین
فقادت جمی در حین ح وه در فدلتت فدابتر «تتاریخ نظریتت»  History and theoryفناشتر
هردیم تدمحدی حو ف رخان دحنشگاهز ُت حین ری ه نگرش ُتت حت حدش تتاریخز ع قتتفنتم
رمه حنم .حلبات نگاه فاوا ت ُت ح حدش تاریخز حو ُدتم حو جنت

جهتانز د م حتوتاف حفاتاد حفتا

حینکت کمحم یک حو حین ر شهای توکر تحلیلِ فسائل تاریخز ت حنستت در نگتارش کات
تاریخز ف رد ت جت قرحر هیرد ،فاوا ت ُ د.
مفهوم تاریخِ جایگزین

تاریخِ جایگزین عم فا در آثار تخیلز یا در ساخاار ر حیتها یا در قال

فقالت یتا دیگتر

آثار غیردحساانز ُت ج د آفم .حین تاریخ جمیم در قسماز حو طترح یتا ت ت یر جهتان تیییتر
حیداد فزکرد حین تیییر در ُدضز نقتاط تتاریخز فندتر ُتت رتکلهیتری حت حدش خاصتز
فزرم کت فزت حنست حتواف ُیوام ،حفا در هذراة حقدز رخ نتمحده ُت د Ian montgomeri

 .)ah faq p1یک حثر تاریخ جایگزین ُت هترههتایز در هذرتات ت جتت فتزکنتم یتا حینکتت
حنحرح

حو رخمحد تاریخ حقدز رح نشان دهمُ .ت عبارت دیگر« ،تاریخ جتایگزین ُتر جهتانز

حص ح رمه کت دساا ردهای حنحرح
دحرد» .)ibid: p3

حو هذرات ط دنز رح ف رد ت جت قرحر فتزدهتم ،تکیتت
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در حکثریت طرحهای تتاریخ جتایگزین حرکتت حو رخدحدهتای تتاریخ حقدتز در در ن
تاریخ ثبترمه فکا ب) حندام فتز رت د حفتا در فت حرد چنتمی حیتن حرکتت فتزت حنتم در
ح حدش پیش حو تاریخ ُارم؛ فزت حن در تدمحد د رههای وفتینرناستز ،یتا ترتیت

آنهتا نیتز

تیییرحتز حیداد کرد ناایج فاوا تتری حو آن چیزی رح کتت فتا حکنت ن رتاهمیم ُتت ت ت یر
کشیمُ .ایم حذعتان دحرتت کتت نقطتت کلیتمی در تتاریخ جتایگزین حتم

وده فتزرت د یتا

جهانهایز رح فرض فزکنم .چنین تاریخز ربیت ُت تاریخ حقدز فزُارم کت ُا تدمحدی هتره،
تیییر یافات حست.
ُایم حذعان دحرت کت ُهارین ن
حست کت ن
ُتخ

تاریخنگاری جایگزین یا فانا ب 1همانا ر ونافتنگاری

فاهرحنتتر حو رفان تاریخز فزُارم در وفان حاا حت حدش رح تیییتر فتزدهتم.

ص یک رخ یت ساخاگز رح در وفان حتاا یتا فدتاا در تدتمحدی حت حدش ُتزر

حیداد فزکنم.
تاریخ جایگزین ُت ه نتتحی حستاطیری رتافل دحستاانهتایز فتزرت د کتت در دنیتا حتوتاف
حفاادهحنم حفا در آنها ر حیت تاریخ فنشد

حو تاریخ حقدز دنیا فزُارمُ .ت حین فدنا کت جتایز

حو ح حدش حقدز تیییر فزیاُم آن تیییر پیافمهایز رح ُتدنباا فزآ رد کتت حو فستیر تتاریخ
حقدز 2خارج رمه فسیری فاوا ت رح طز فزکنم تا ُت فرحلتحی حو وفان حاا حرد رمه

حرد تاریخ آینمه هردد .در حقیقت ُعدم فاوا تز حو حت حدش رح ت ت ر کترده ُرآینتمهای

حین توا ت رح در جهان حقدز حرد فتزکنتم تتا آینتمه پتیش فتزر د .در حقیقتت تتاریخ
جایگزین توسیر یا ُحث چت فزرم حهرهای تتاریخز ُتا توکرحتتز در فت رد آثتار ناتایج
فاوا تِ فنشد

حو حین چت فزرم حهرهاست .حین رایم حهرهاُ ،یشار تحت دت د رحنستاو رح

فزچرخانم یا فا قف فزکنم تحلیلز کاف فاوا ت رح در وفان حاا حیداد فتزکنتم .حیتن
توسیرها هاه ُرحسا

علم حقیقت حست ،حفا ُیشار ح قات فبانز ُر حم

همان فزُارتم.

تأکیم فزهردد کت کشف حینکت جهان حفر و چگ نت ُت نظر فزآفم حهر تیییترحت ه نتاه ن
رخ فزدحد ،جهان جایگزین چگ نت ُ د حهتر حتواقتات حت حدش فاوتا ت رخ دحده ُت د ،حو
ف ض عات تاریخ جایگزین حست .وفانز کت یک تح ا یا حادثتت د رحنستاو ت ستط فت رخِ
Alternate
Real history

1
2
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تاریخِ جایگزین ُت ه نتحی دیگر فا

ر فتزرت د تمتام ناتایج فارتت

حو آن نیتز دهرهت ن

فز هردد حین دهره نز تاریخز جمیم رح ُت عرص ،حقدیت رهنمت ن فتزرت د .در وفینتت
ر حیتهای تاریخزْ ت صیف ُت حین رکل فاوا ت ،خط رسم کلز در ر حیتت رح درُتر دحرد
یا حینکت تنها یک پسوفینت خ صت رح در ر حیت حیداد فزکنم ). (schmunk,1991: p1
همچنین حین تاریخ ویرراختهایز فاننم حساطیر حدُز ،علمز ت تخیلز ،رفانهتای تتاریخز
آثار فاوا ت تاریخز دحرد .تاریخ جایگزین در ُیان ر حیتها حو حساداره حساواده فزکنتم
حساداره رح در ت

یر ح حدش رکلدهز ُت فسیر حتواقات حرد فزکننم .)ibid:p2

تاریخِ جایگزینِ جهانی

حو دهة  1950حین ن

نگرش ُت تاریخ در حم هساردهحی ُا حسادارحت علمز  -تخیلز درهیر

حدغام رم ُین سور در ط ا وفان تاریخ جایگزینُ ،ا آهاهزهتای ف جت د در جهتان
ح حدش جهان حرتباطهایز حیداد هردیم .حو آن پس سور ُتت هذرتات دخالتت در حت حدش
آن وفان دخالت در ضع حاا نیز سور ُت آینمه در تاریخ جایگزین جایگاه خاصز پیتمح
کرد .ع ه ُر آن ،حو همین دهت تاریخ جایگزین در رفانهتا ،دحستاانهتای ک تتاه ،فقتادت
ر رنوکرحنت ،کاابهای طنز ،فیلمها ،ر های تل یزی نزُ ،اویهای کتافوی تری در جاهتای
دیگر خ دنمایز کرد )schmunk,1991: p1؛ فاننم رفان …  For want of nailحثر رحُرت
ست ُل یتا  Gettys burg: An Alternate historyحثتر پیاتر تتز رح ُ .یشتار حفستانتهتای
حکاشافز نیز حو ویرفدم عتهای تاریخ جایگزین فحس ب فزر نم .در حقیقتت آنچتت غالبتا
ُتعن حن رفانهای علمز ت تخیلز ردهُنمی فزر د ،یتا حتمحقل آن کاتابهتایز کتت حفتر وه
ف رد حقباا عم فز قرحر فزهیرد ،ن عز حو تاریخ جایگزین هسانم .)ibid
رناخاترمهترین فناُع غیرتخیلز ،ژ رنااهای ر رتنوکرحنة تتاریخز حقا تادی هستانم.

حهرچت فقادت حقا ادی ،هاه ُا عن حن تاریخستندز 1رتناخات رتمه حستت .همچنتین ُدضتز

ح قات حو تاریخ جایگزین در دحساانهای غیرتخیلز ُرحی ت صیف یک حثر کت ُیتان فاوتا تز
حیداد فتزکنتم یتا ُترحی چرخانتمن حت حدش حقدتز حو در

فدمت لز حستاواده فتزکنتم.
Cliometrics

1
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حژههای فخالوز ُرحی چنین تاریخز ج د دحرد ،حفا در وُان حنگلیستز Alternate history

پذیرفاتترین حژه ُرحی حین ن

حو ر حیت تاریخز فزُارم ُ .)ibidیشار ن رتاتهتای تتاریخ

جایگزین تاریخ ُشری رح درُر فزهیرد ،همانه نت کت حراره رم تدتمحدی حو نم نتتهتای آن
رافل تاریخ طبیدز حیداد تیییرحت در وفینرناسز ُ مرناسز نیز فزُارم.
پرسشهایز رح کت تاریخ جایگزین فطرح فزکنم فتزتت حن در حدُیتات علمتز -تخیلتز،
فد ت عملیاتهای جنگز آوفایشز ژ رنااهای تاریخز حقا تادی پیتمح کترد .تتاریخ
جایگزین تخیلز نیاو دحرد کت جهان رح ُت ط ر فرئز ت صیف کنتم .حیتن جهتانِ تخیتلرتمه،
ربیت ُت جهان فا ُا تدمحدی حو نقاط یژة تاریخز فزُارم ُدم حو آن رر

ُت حیداد توتا ت

در ُدضز حو فسائل تاریخز فزکنم .)mayer,2010:p3
در حقیقت کرحنتها در تاریخ جایگزین ثاُت نیسانم .تدمحدی حو تاریخهای جتایگزین در
جاد پرتاب فزر نم یا در رحههتای دیگتر پتیش فتزر نتمُ .تتخ ت ص حخیترح تدتمحدی حو

رفانهای تاریخز -تخیلز 1حو ر شهای تاریخ جایگزین حساواده فزکننتم هماننتم تتاریخ
جایگزین حغل

توا ت حنمکز ُا قان نهای فیزیکز جهان فا دحرنم .حجاوة ستور در وفتان در

تاریخ جایگزین علمز -تخیلز ُسیار عادی حست دحساانهای سور در وفان ُت سرعت ویتاد
فزر نم .ف رخان دحنشگاهز تمایلز ُت ُحث در ف رد تاریخ جتایگزین یتا تتاریخِ ُترخ
حقیقت نمحرنم ،حهرچت حین عمم تمایل در سااهای حخیر ُت یژه در ت حریخ نظافز تیییر یافات
حست ).)ibid:pp3-4
ن عز حو تاریخ جایگزین ج د دحرد کت فکررح در ُاویهای جنگز فد ت ُاویهای
جنگز ف رد خطاب قرحر فزهیرد؛ حهرچت در حین رسانتها تاریخ جایگزین فدمت د خ حننتمه
یا ُاویگر رح در تدیین رحه تنها فزهذحرد ،تا آنچت رح ُدم حو هر نقطت تضتاد حتوتاف فتزحفاتم در

تنهایز ،خ د خ حننمه ،دنباا کنم.

در تدمحدی حو دحساانهایز کت حخیرح ُا ر ش تاریخ جایگزین ن رات رتمه ُتت وفتانهتایز
حراره فزکنم کت هم حکن ن طز رمهحنم ُا حینکتت حیتن دحستاانهتا ُتا نگتاه ُتت آینتمه نگارتات
رمهحنم .چنین دحساانهایز ُت عن حن حم هایز ُرحی آنچت کت رایم در آینتمه پتیش ُیاینتم،
historical fantasy

1
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ن رات رمهحنم .حین دحساانها در حقع ُرحی هشمحر ُت خ حننتمه هستانم ُحرحنتز رح در رتر
ق

خ جتایگزین ن رتات
فتزدحننتم .حفتا تختی ت ن یستنمهان ُتت صت رت آرتکار در تتاری ِ
همانهای ه نتاه ن ُترحی آینتمه

نمزر د ُناُرحین چنین ن راتهایز کت سررار حو حم

فزُارمُ ،م ن آرکار کردن تخیل ن یسنمه ،حین آثار ُت عن حن تاریخ جایگزین ف رد ت جتت
ف رخان قرحر نمزهیرنم ُلکت در هسارة دحساانهای علمز -تخیلز جای فزهیرنمُ ،تا حینکتت
ُا نام دحساانهای غیرتخیلز نگارات رمهحنم  .)ibid، p2کااُز کت دحئم در رتمارِ کاتابهتای
تاریخ جایگزین حرحئت فزر د ،حفا در حقع آن چیزی حستت کتت فتا در ُتاد آن رح رد کتردیم
ویرح در فحم دة تاریخ جایگزینِ فدط

فزهیرد ،حثر جان هاکتُ 2ا عن حن جن

ُت هذرات یا تتاریخ جتایگزین پتسکنشتز 1قترحر
3

جهانز س م حست کت در آه ست ُ 1985ت چاپ

رستیم .فثتاا دیگتر کاتاب ستینکلر لت یسُ 4تا عنت حن « »can not Happen Hereفتزُارتم
.)shmunk,2010:p3
پس ر رن فزر د کت تاریخ جایگزین ُتص رتزکت فمنظرِ ف رخان فزُارم آن چیتزی
حست کت هذرات در آن فشخص ُارم ،یدنز تیییر در هذرات خط رسم کلز رح تشکیل دهتم
ناایج فارت

حو تیییر در هذرات فندر ُت رکل هیری ح حدثز در حتاا آینتمه هترددُ .تا

حین تدریف ُیشار ن راتهای دهت  1950 1940آثاری کت ُا دیمهاه ُر نیاُز حو حت حدش
قرن ُیسام نگارات رمه حست نیتز آثتار هیدتانحنگیتزی کتت حت حدثز رح در آینتمه نزدیتک
جایگزین فزکنم در فحم ده تاریخ جایگزین نگارات رمه ،فت رد قبت ا ف رختان تتاریخ
جایگزین نمزُارم.
رایم فنع ر د حین آثار آنهایز کت در فحم دة تاریخ جایگزینِ فدط

ُتت هذرتات

5

آثاری کت در فحم ده تاریخ آینمه 6قرحر فتزهیرنتم ،فندتر ُتت فحتم د کتردن تاریخچتت
تاریخ جایگزین هردد .حفا حین فحم دیت ُایساز پیش آیم ویرح حیداد یک رکا

فهتم در

ُین کاابها دحساانهایز کت دحئما چاپ فزرت نم در ختط رستم علمتز ت تخیلتز جتای
1

Alternate history retroactive
John Hackett
3
Third world war
4
sinclair Lewis
5
Alternate history retroactive
6
Future History
2
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فزهیرنم ،فندر ُت رکل هیری تدریف صحید ُرحی تاریخ جتایگزین فتزهتردد هتزینش
فسیری دیگر در فحم د کردن دحیرة تتاریخ فانتا ب در ُیتان حت حدش حیدتاد فتزکنتم کتت
علمزتر فزُارم.

دحستتاانهتتای جهتتان جتتایگزین 1،جهتتان ف ت حوی 2یتتا جهتتان د م 3نیتتز ج ت د دحرد کتتت

حفسانتهایز در فرهن
در حین ن

ها تممنهای تاریخز جهان دحرحی حروش فلز یتا فرحفلتز هستانم.

ن راتها ن یسنمه ححساسات خ حننمه رح حساادحنت دساکاری فزکنتم ُتتطت ریکتت

خ حننمه ُا حین حفسانتها حنس فزهیرد .حین ن راتهتا رح رتایم ُا حنتم در تتاریخ جتایگزین جتا
دحد ،حفا حین آثار ُت علت حینکتت هرکتمحم در تمتمنِ تتاریخزِ ختاص ،جتای فتزهیترد .جتز
فدم عت جهانز قرحر نمزهیرد لذح در تاریخ جایگزین جهتانز فطترح نمتزرت دُ .ترحی حیتن
نم نت فزت حن آثار فانازی « »Guy Gavriel keyکاتاب « »Videssos Cycleن رتات هتری
ت رتلم

4

حفسانت فرلین رح نتام ُترد .در تتاریخ حیترحن نیتز فتزتت حن ُتت رتاهنافت فرد ستز

دحساانهای حفسانتحی در فرهن

پهل حنز حیرحن حراره کرد.

تاریخ جایگزین در آثار اسالمی

دحفنة هساردة تاریخ در قرآن کریم ترتیت
تشکیل فز دهم .حهر ُر ف ض

عتام تکافتلیافاتة توستیر حست فز حو تتاریخ رح

سنّت های حلهز در آیات فخالف قرآن دقتت کنتیم ُتت حیتن

نایدت فزرسیم کت خمح نم هم حره تأکیم دحرات کت جایگزینکتردن عمتل ناصتالد ُتر عمتل
نیکِ سرن رت تممنها رح تحت تأثیر قرحر فزدهم فزت حنتم ناتایج حاصتل حو تت شهتای
حنسان رح ُت ه نتحی دیگر تیییتر دهتم عمادحلتمینُ .)164 :1412 ،تا ت جتت ُتت توستیر تتاریخ
ُرحسا

نظر قرآن کریم در ف رد سنّتها ،ت جت ُت نقش حنسان نیتز فباحتث تمتمنز قترآن

کریم فزت حن نایدت هرفت کت چگ نت نگاه تاریخز قرآن کریم ُر آثار ن یسنمهان فستلمان
در قر ن فخالف تأثیرهذحر ُ ده حست چرخش حعماا حنسان در ر حُط فداددت تمتمنز
رح سرفنشأ تیییر در سرن رت آنها دحنسات حست.
1

Alternate world
Parallel world
3
Secondry world
4
Harry Turtledove
2
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ُرحسا

آنچت ُیان هردیم هرچنم ُت صت رت حضتد ر رتن نمتزتت حن رتی ة حُتمحعز

ف رخان جمیم رح در نگارش ت حریخ جایگزین ُا ن رتاتهتای ف رختان فستلمان تطبیتق دحد،
لکن ُا نگاهز عمیقتر ُت توسیر تاریخز قرآن فزت حن نایدت هرفت کت قترآن کتریم نگتاهز
ر رمنم ُت ح حدش ُزر

تاریخ ُشری دحرات حست .در آیاتز حو قترآن ُیتان رتمه کتت حهتر

عملکرد فخالوت فردم ُا رس دنِ حق ُت فرحلة حخرحج حو رهر ُیندافم آن حفتت حو آن پتسْ
وفان حنمکز ُاقز خ حهم فانم قرآن کریم :آیت  76س ره حسرح ) .نیز تأکیم فزکنم کتت حیتن
ف ض

یکز حو سنّتهای ثاُت تاریخ حست حفا فق

د حو ک تاهرمن فمتِ حیتاتِ حفتتهتا،

ُت ناُ دی و دهنگام آنها فنح ر نمز هردد ،حهرچت در ُرخز ف حرد حین ه نتت ُت ده حستت؛
فاننم آنچت ُر سرِ ق م ن ح ،حُرحهیم ،ل ط یا ف سز آفتم .لتز در ُرختز فت حرد ُتت ه نتتحی
دیگر حست فق

د حین حست کت ُت ص رت جافدتتحی پایتمحر دحرحی ف قدیتت حجامتاعز

ُاقز نخ حهم فانم .حهر حین نگاه قرآن ُت ح حدش تاریخز رح حکا ی کنیم ،نگاه قترآن رح ُتت
ح حدش درفزیاُیم ق حنین حاکم ُر نقاط عطف تاریخز رح کت فتزتت حن ُتا تیییتر دحدن آن
تح ا د رحنساو قاُل ف حظتحی رح فا
فطال

ر هردیم ف رد ت جت قترحر فتزدهتیمُ .تا ت جتت ُتت

هواترمه هزینش فسیری دیگر در تح دت ج حفع حنسانز ،تممنها حک فتهتا -

ُمینطریق در ت حریخز کتت در هستارة جهتان حست م ُتت ررتات نگتارش درآفتم -فتزت حنتم
پیشوفینتحی غیررسمز حو نگاه ف رخان ُت تاریخ جایگزین قلممحد هردد کت ُتت صت رتز آن
رح جرقت هایز در ذهن ف رخان فسلمان ُرحی حیداد یک تاریخ فاوا ت یا هامنهادن در رحهز
فاوا ت حو آنچت دیگر ف رخان پیم ده ُ دنم دحنست؛ ُت ص رت ر رن نمایتان نمتزتت حن
آن رح در تاریخِ جایگزینِ جهانز جای دحد.
حقمحفات فاوا ت ن یسنمهان فسلمان حو حُامحی قلمودن در تاریخ ،فدم د در یتک ر ش
خاص حدحفت یافات حست آثار حنمکز رح فشاهمه فزکنیم کت ن یستنمه ُتا دیتمی فاوتا ت ُتت
ح حدش تاریخز نگریسات یا حینکت ُا حنمیشتحی فاوا ت پا ُت عرصة علم تاریخ نهتاده حستت.
فرس ت متتترین رتتی ة تتتاریخن یستتز حس ت فز ر ش ر حیتتز نقلتتز -ترکیبتتز ُ ت ده حستتت.
تاریخن یسزِ تحلیلز ه نتحی حو ر شهای تاریخن یسز ُت د کتت ت ستط هر هتز حنتم

حو

ف رخان حس فز در قر ن فیانت تممن حس فز ف رد حساقباا حساواده قرحر هرفت ُت عن حن
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یک ری ه حو تاریخ نگاری تا کن ن ف رد حستاواده ف رختان فستلمان ُت ده حستت .فستد دی،
حُنفسک یت رحوی حُنخلم ن در آثار خ د ُیشار حو ر ش تحلیلز ُرحسا

فسانمحت علّز

حسامداهای عقلتز تیییتر در ر حیتت خبتر ُتت فنظت ر تحلیتل حت حدش حستاواده کتردهحنتم
ی سوزرحد.)291-289 :1387 ،
حُن فسک یت رحوی در کااب تداربحدفم تاریخ تدرُز رح حُمح کرده حستت تدرُتت رح
کت فرُ ط ُت علمز دیگر ُ ده در ح حدش تتاریخز حرد کترده حستت .حصتلِ کلتز در کتار
فسک یت ،همانه نت کت پیشتار ذکتر رتم ،آ ردن ر حیتتهتایز حستت کتت در آنهتا تتمُیری
ستتت دفنم یتتتا نیرنگتتتز جتتت د دحرتتتات ُارتتتم فستتتک یت ،1368 ،ج :1صتتتص.)69-58
ح ک ریمه ُسیاری حو حو ر حیتهایز رح کت ن یسنمهان دیگر ُت رتکل حفستانت آ ردهحنتمُ ،تا
جرح تدمیلُ ،ت عقل نزدیکتر نمایم تا ُرحی خ حننمه قاُل قب اتر ُارم همان.)255 :
حُنخلم ن ن یسنمه حجاما نگر قرن هشام نیز در فقمفة خ د کت حو تتاریخ حلدبتر رتهرت
ُیشاری یافات حستُ ،یان فز دحرد کت در حنمیشة آن ُ دم کت تاریخز ُنگارم فاوا ت حو آنچتت
دیگرحن نگارات حنم .حُن خلم ن در ح لین هام جهت هذحر حو ر شهای تاریخنگتاری قبتل حو
خ د ،حو رح یِ فح ریِ حاکم در تاریخن یسزِ ر حیز خبرفح ریِ فرس م در تاریخن یستزِ
تحلیلز ُتت ستمت تدمیتمنظر در تدریتف فوهت م خبت ِر تتاریخز عزیمتت کترده آن رح در
فوه فز فاوا ت ُا فوه م خبر در حنمیشة ف رخان پیشین ُت کار ُرد .خبر تاریخز حو دیتمهاه
حُن خلم ن ُت فدنای هزحرش یا ر حیت نیستُ ،لکت ُت فدنای آهاهز عرصت پی نتم نگترش
فلسوز حنمیشة تاریخز ف ضدز حست کت قایع تاریخز در چارچ ب آن قرحر فزهیرنم.
در حین تدریف ،خبر ُیان ذهن وُان حقدیتات هتم ححامتاا حقیقتت تتاریخز حستت .حُتن
خلم ن ُا چنان تدریوز حو خبرِ تاریخز ،کت کاف فاوا ت ُا نت
ر شهای ف رخان ر حیز حستُ ،ت چنمین ن

خبترِ فنقت ا در حتمیث

خبتر آهتاهز) تتاریخز قائتل حستت :حخبتار

حهیت ضدیف) ،حخبار فستاحلیت نتافمکن) ،حخبتار ف ضت عت ستاخاگز) حخبتار صتحیحت
درست) .ن ار .)113 :1366 ،ح در عین حرحئت تدریف جمیم حو خبر حفز دن ُر حن ح خبتر
تاریخز ،در وفینت ُخشتز حو تقستیمُنتمی هتای آن حفتمحر فستد دی ُت ده حستت .چترح کتت
فسد دی خبر تاریخز رح در ست رکلِ فمکن ،فمانع صحید ُیتان دحرتات ُت د ی ستوزرحد،
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 .) 305 :1387حُن خلم ن ُحث در جرح تدمیل در خبر دساکاری در حت حدش رح ُترحی
ح لین ُار در ر ش تاریخنگاری حس فز فطرح فزکنم ُیتان فتزدحرد کتت ف رختان حغلت
قادر نیسانم ُا حساواده حو ر ش فسد دی ،تقسیم ُنتمی خبتر ُتت فمکتن ،فمانتع صتحیدُ ،تت
تشخیص فقاصم رح یان در وفینت دساکاری در فحا حی خبر تاریخز ُوردحونم حُتن خلتم ن،
 ،1382ج .)65 :1حین ر شِ تاریخنگاری رح حُن خلتم ن ُتت حیتن رحه پتیش فتزُترد کتت خبتر
ساخاگز ف ض عت رح در تتاریخنگتاری حست فز حرد فتزکنتم کتت ُتزرتباهت ُتت تتاریخ
جایگزین ،کت ف ض

ُحث فا فزُارم ،نیست.

ُایم پذیرفت ُا جت د آنکتت ن یستنمهان در ُیتان حستاطیر تتاریخز ُتت حیتن ر ش عمتل
کردهحنم ،حین ر شِ نگارشِ تاریخ در تاریخنگاری حس فز ر رز پذیرفاترمه نبت ده حستت.
پس فزت حن ُهارین نم نت حو نگارشهتای تتاریخ جتایگزین رح در رتاهنافتهتا ن رتاتهتای
حساطیری در تاریخ جهان حس م جساد کرد.
مسائلی که تاریخ جایگزین با آنها درگیر میشود

ُیشارین ف ض عاتز کت در تاریخ جایگزین فطرح فزر د ،رافل حت حدثز حستت کتت تیییتر

در آنها فزت حنم تیییرِ ُنیادی در فسائل سیاستز نظتافز یتا رتایم حقا تادی رح در جهتان
حفر و فندر هردد ،فسائلز کت سرن رت تاریخ رح ُت سمت س یز دیگر رهنم ن فزهردد.
حو جملت ح حدثز کت ف رخان تاریخ جایگزین ستدز در جاُتتجتایز آنهتا دحرنتم ،رتافل
ناایج جن

های ُزر  ،حنق ُات ُزر  ،فر

یا ونمهز رخ یتهتای فطترح تتاریخز،

رکلهیری کنورحنسها حتحادیتهای فهم سیاسز -نظافز فزُارم.
یکز حو سؤ حدت فکرر کتت در تتاریخ جتایگزین فطترح رتمه وفتان حتاا آینتمه رح

درهیر فسائل فخالف فزهردحنم ،پیتر وی نتاویهتا حفورحتت ری آلمتان رحیتش ست م) در

جن

د م جهانز فزُارم .حین سؤحا تکرحر رتمه در تمتام ت صتیوات حو تتاریخ جتایگزین،

ذهن ن یسنمهان رح درهیر کرده فسائل فنتاج حو آن رح ُتت چتالشهتای سیاستز -نظتافز
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حقا ادی در جهان حفر و نسبت دحده آینمة جهان رح نیز ُتا آن تیییتر فتزدهتم .حیتن ستؤحا
1

فکرر ُت حین ص رت فطرح فزر د:
چت فزرم حهر ناویها در جن

جهانز د م پیر و فزرمنم؟

تاریخ نگارحن جتایگزین آفریکتایز در فت رد جنت

ناویها پیر و جن

2

جهتانز د م فدستم فتزکننتم کتت

رمهحنم جهانز فاوا ت رح ُدم حو حین حقدت ت

ر فزکننم .حیتن فت رد

رح رونولم 3نیز ُرحی فمت وفان در تاریخ جایگزین فثاا فتزآ رد .پیافتم چنتین ت ت ری در
ُتتین ف رختتان تتتاریخ جتتایگزین ُتتت د ص ت رت فتتندکس فتتزرت د :یتتک هتترحیش در ُتتین

آفریکایزها رکست ناویها رح ُرحی حاا آینمه جهان خ ب فزدحنم هرحیش دیگر ُیان

فزدحرد کت حهر ناویها رکست نخ رده ُ دنم ُرحی جهان فاجدت ُ د ع حق

ُمی رح ُرحی

سیاست حقا اد جافدت جهانز فزت حنست در پز دحرات ُارم .در حین نم نة تتاریخز حنمیشتت
خ ب ُم ت سط ن یسنمهان خ حننمهان ُت چالش درفزآیم .)fay, 2002, p4

تاریخ جایگزین در ُیان پیر وی ناویها فاداداتر ُحتث فتزکنتم تردیتمی ختاص در

ُیان خ ب یا ُم ُ دن حین رکست دحرد ُیان فتزکنتم رکستت کافتل نتاویهتا در جنت

ر یهمرفات خ ب نب د ت حراره ُت حینکت پیر وی ناویهتا در جنت

رتایم چیتز ُتمی نبت د ت

ر ونولم فزه یمُ« :دضتز ف ضت عات در فت رد تتاریخ آکادفیتک در حقتع Allohistory

تاریخ دیگر فزُارم» .)Rosenfeld, 2005: p 82

سؤحا دیگری کت ُاو نیز ُا حژه «چت فزرم؟» فطرح فزهردد ،حین فسئلت حستت کتت چتت

فزرم حهر حتحادیت جن ب در جن

ُا آُرحهام لینکلن ُت پیر وی فتزرستیمُ .تا کمتز تأفتل

فزت حن دریافت کت حین سؤحا رافل حُداد فخالوز حست کت فزت حنست در سرن رت حیتادت
فاحتتمه آفریکتتا تتتأثیرِ کلتتز ُگتتذحرد .حهتتر جن ت ُزهتتای طرفتتمحرِ ُتتردهدحری ،در جن ت

ُتتا

رمالزهای کارخانتدحر ُت پیر وی فزرسیمنمُ ،ردهدحری جمیم در جهان رکل فزهرفت

تممنهای جمیم ُت رکلز فاوا تتر حو چیزی کت همحکن ن هستانم ،حیدتاد فتزرتمنم .حیتن
سؤحا در ُیشار ن راتهای تاریخ جایگزین تکرحر رمه جهان پس حو جنت

رح ُت چالش فزکشنم .)Rosenfeld, 2002: p 91

ْ تمتمن آفریکتا

1

uchronia:the Alternate history list, http://www.uchronia.net/intro.html, 22/9/2010, p1.
?What if the nazis won world war II
3
Rosenfeld
2
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فسائل علمز نظافز نیز در تاریخ جایگزین درهیر فزر نم فث حین ف ضت

کتت چتت

فزرم حهر حیادت فاحمه آفریکا ر سیت ُت جای حینکت ر ی هسارش س حهتای هستاتحی
فدالیت کننم ،ف رکها کا رگرهای علمز فضایز خ د رح فدااتر فزکردنم.
حین سؤحا ح حدش پس حو جن
ت

جهانز د م حملة حتمز ُت ژحپن رح ُت ص رت فاوتا تز

ر فزکنم در حدحفت آن کا ش در آسمانها

ر د حنستان ُتت کترحت دیگتر رح فدستم

فزساود .کشف کرحت جمیم فشکل حفزحیش جمدیت کمب د حنرژی نیز آل دهز ویست
ت فحیطز فشکل دیت حون هاوهای هلخانتحی ذ برمن یخهای قط رماا جنت ب
رح فاح ا فزکنم ذهن ُشر رح درهیر ف ض عات جمیم فزکنم.
تاریخنگاری جایگزین ُا فح ریت حرخاص نیز پاسخ ُت ستؤحدت ُتا فحت ر قترحردحدن
رخ تتیتهتتای کلیتتمی در تتتاریخ نیتتز فتتزت حنتتم نم نتتتحی حو نگتترشهتتای ف رختتان تتتاریخ
جایگزین ُارم .در حقیقت ُدضز حو رخ یتها نیتز در تتاریخ جتایگزین فت رد دستاکاری
قرحر فزهیرنم .حین تیییر یا نسبت ُت خ د رخص حندام فزپذیرد یا نسبت ُت حعماا کتردحر
رخص ف رد نظر یا نسبت ُت فسائل فهمز کت ج د آن رتخص در آن حادثتت تأثیرهتذحر
ُ ده حست .ناپلئ ن یکز حو رخ یتهتایز حستت کتت در تتاریخ جتایگزین حرد فتزرت د
ح حدش فهم وفان ی دساخ ش تیییر تح ا قرحر فزهیرد؛ حو جملت نبرد فهم حترلت کتت
ُت فرفانمهز ح حندام رم.)Guternberg, 2012: 11-25 .
تتاریخ جتتایگزین ،تتتاریخ ُاستتاان رح نیتز فت رد دستتاکاری قتترحر فتزدهتتم؛ رتتکلهیتتری
حفورحت ت ری ر م ُاستتاان ،تقستتیم حفورحت ت ری ر م ُاستتاان فستتائل فخالتتف فرُ ت ط ُتتت حیتتن
حفورحت ری حو فسائل ُاساانز تاریخ جایگزین فزُارم.
فسائلز در تاریخ حیرحن نیز فزت حنم درهیر چالشهای تاریخ جتایگزین هتردد .در حقتع
عمم پردحخان ن یسنمهان ف رخان ُت حین فسائل فندر ُت عمم فطرحرمن تاریخ جتایگزین
در تاریخنگاری حیرحنز هردیمه حست.
حهر ُت تاریخ حیرحن حو وفان ُاستاان حو نظرهتاه تتاریخ جتایگزین ت جتت کنتیم ُستیاری حو
فسائل رح درهیر چالش ن یسنمه فزیاُیم کت حهر ُت رتکلز فاوتا ت حتوتاف فتزحفاتاد حکنت ن
تاریخ حیرحن ُاساان ُا پسوفینتهای فاوا تتری رخ فتزنمت د یتا حینکتت حت حدش ُتت رتکلز
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دیگر تا حفر و فطرح فزهردیم .در وفینت تاریخ حیرحن ُاساان فزت حن حیتن پرستش رح فطترح
کرد کت چت فزرم حهر آریایزها ُت سروفین حیرحن فهاجرت نمزکردنم؟ همحکنت ن ستاکنان
حیرحن چت کسانز ُ دنم نام حیترحن چتت ُت د؟ چتت فتزرتم حهتر ُدتم حو فتاد ف تر در د ره
هخافنشیان حک فت فرحعنت فنقترض فتز هردیتم یتا حینکتت ف تر در قلمتر قتمرت حیترحن
همچنان ُاقز فزفانم؟ چت فزرتم حهتر خشایاررتا در نبترد ُتا ی نانیتان پیتر و کافتل فیتمحن
فزهردیم؟ چت فزرم حهر حسکنمر ُت حیرحن حملت نمزکرد؟ هزحرحن چت فزرتم حهرهتا در
صحنة ح حدش تاریخ حیرحن ُاساان فزت حنم در چالش تاریخ جایگزین قرحر هیرد.
در د ره حس فز تاریخ حیرحن نیز چت فزرم حهرهای فرح حنز ف رخان تاریخ جتایگزین رح
فزت حنم درهیر کنم؛ حوجملت حینکت چت فزرم حهر فی اها ُت حیرحن حملتت نمتزکردنتم؟ آیتا
ر نم ر ُت ررم تممن فرهن

حیترحن حست فز کتت در آن وفتان د رحن ح ج خت د رح طتز

فزکرد همچنان حدحفت فزیافت؟ چت فز رم حهر راه عبا

کبیتر رتاهزحدهان رح در حرفسترح

فحم د نمزکرد فرونمحن خ د رح ُت جای آنکت کت ر کنتم ُترحی حندتام حفت ر حکت فاز
حدحری ترُیت فزکرد؟ چت فزرم حهر رتاه ستلطان حستین فتزت حنستت فانتت حفیتانهتا رح ُتا
ف فقیت سرک ب کنم؟ چتت فتز رتم حهتر لطودلتز ختان ونتم حو آقتا فحمتم ختان رکستت
نمزخ رد؟ چت فزرم حهر حیرحن در جن
نایدت حین جن

های حیرحن ر

پیر و فیتمحن ُت د؟ یتا حینکتت

ها د قرحردحد ننگین ترکمانچای هلستاان نبت د؟ چتت فتزرتم حهتر فنتاطق

رمالز حیرحن هن و جز قلمر حک فت حیرحن ُ د؟ چت فزرم حهر ُت جتای فاحدلتز رتاه در
آن ُرهة وفانز کسز همچ ن نادرراه ُر حیرحن حکمرحنز فزکرد؟ چت فزرم حهر در ررحیط
فشر طت خ حهز فلت حیرحن فظورحلتمین رتاه ُتر تختت حک فتت نبت د تتا ُتت رححاتز فرفتان
فشر طت رح حفضا کنم؟ چت فزرم حهر ک دتای  1299حتواف نمزحفااد؟ هزحرحن چت فتزرتم
حهرهای دیگر کت در تاریخ فداصتر حیترحن فتزت حنتم ذهتن ن یستنمه خ حننتمه رح در نقتاط
کلیمی ح حدش رخنم ده درهیر کنم.
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نامهای دیگر «»Alternate history

تاریخ جایگزین کت ترجمتحی ُرحی  Alternate historyفزُارم در ن راتهای ه ناه ن ُتت
نامهای فخالوز ُت کار رفات حست .نامهای دیگری کت فناُع سایتهای حینارناز ُرحی تاریخ

جایگزین ُت کار ُردهحنم ،دحرحی فدانز یژهحی حست کت ن یسنمهان یتا کتارُرحن حیتن نتامهتا
حنمیشتهایز فاوا ت در حساواده حو آنها فمنظر دحراتحنم.

« »Allohistoryحین نام ت سط هاُریتل ر ونولتمُ 1تت کتار ُترده رتمه حستت .حیتن کلمتت

حصط ح تحتحلوظز تاریخ دیگر 2فزُارم .(Rosenfeld,2002:p 91
ی حیتتن کلمتتت رح حیتتنه نتتت توستتیر فتتزکنتتم Allohistory« :فقیتتا

ُرجستتاتحی ُتترحی

ر حیت های تتاریخز حو جتایگزینز در هذرتات حثرُخشتز آن در حتاا آینتمه فتزُارتم»
.(fay, 2002,p4

 If worldsحین نام نیز ُدضز ح قات ُت همرحه  what ifsدر حرجاعات فحا رهحی حستاواده
فتتزر ت دُ .دضتتز ف حقتتع نیتتز ُ what if storiesتترحی تتتاریخ جتتایگزین ُتتت کتتار فتتزر د
).)Berkwits,2008:2

حژه جمیمتر  uchronia/uchronieنیز ُت ص رت جایگزین ُرحی تتاریخ جتایگزین 3در

وُان فرحنس ی آلمانز ُتت کتار ُترده فتزرت د  .(steven,2009:3حیتن حژه جمیتم رتافل
پیش نم uحست حو کلمت " " utopiaیدنز جایز کت ف ج د نیست ناکداآُاد ،فمینت فاضتلت

هیچ کدا) هرفات رمه در ی نان ُرحی وفان " " chronosدیرینتها) ُت کتار ُترده فتزرت د
هاهز  toposجایگزین ) chronos(timeفز ر دُ " uchronia" .تتعنت حن یتک وفتانز کتت

ف ج د نیست ،تدریف فزر د " " non-Timeحین حژه همچنین حلهامُخش نتام کاتابهتای

تاریخ جایگزین در سایاز ُت نام  uchronia.netنیز فزُارم  ..(ibidحژه " "uchroniaح لین

ُتتار ت ستتط "ُ "Charles Renouvierتترحی نتتام رفتتان " "uchroniaکتتت در ُ 1876تتت نتتام
ُ )Ĺutopie dans Ľhistoreتت کتار ُترده رتم From wikipedia, the free,2010:p1

.)encyclopedia
1

Gavrial Rosenfeld
other history
3
Alternate history
2
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 Parallel worldکتتت ُتتت جهتتانهتتای فت حوی ترجمتتت فتتزرت د ،نیتتز حو ست ی ُرختتز حو
ن یسنمهان ف رد حساواده قرحر هرفات حست .)Steven, 2009: p2
 Allohistoryنیز یکز دیگر حو نامهایز فزُارم کت در حدُیات تاریخ جایگزین هتم فدنتا

ُا حژه تاریخ جایگزین ُت کار ُرده فزر د ).)the free encyclopedia, 2012: p1

توا ت ُین ف رخان  Allohistoryف رخان تاریخ جایگزین در حین نکات حست کت آنهتا
در هذرات کمار کا ش فزکننم تنها ُت ح حدش هذرات ُت عن حن ست رحخز ُترحی ر د ُتت
ح حدش آینمه فزنگرنم .حاا آنکت ف رخان تاریخ جایگزین تیییر در هذرات رح ُستیار فهتم
در تحلیل ح حدش حاا رحه ر د ُت آینمه فزدحننم .)Fay, 2002: p4
تاریخ جایگزین همچنین ُت ص رت  Al thisیا  AHنیتز فشته ر حستت ُدضتز ح قتات

ُرحی فدنز تاریخ تدمیمنظرطل  1نیز ُت کار فزر د.

تاریخ جایگزین ُدضز ح قات ک تاه خ صت فزر د ُتت صت رت ُ AHترحی حخا تار.
ُرحسا

نظر تدمحدی حو فردم  Alternative Historyحو نظر دسا ری درستتتتر حستت .حفتا

 Alternative Historyحکن ن خیلز ُهار در کارُردهای عم م جتا حفاتاده حستت .طترحهتای
تاریخ جایگزین ُدضز ح قات در حرجاعات فحا رهحی ُتت صت رت What ifsیتا ُ WIsترحی
حخا ار ن رات فزر د . (Reilly, 2010: p1
سفر در زمان

2

دحساان سور در وفان یک تاریخ جایگزین فزُارم؛ حهر سور وفتان در علتت حنگیتزه یتک

تیییر در هذرات ،یک پرسش دحرات ُارم حین تیییر نمایش دحده رمه ،فندر ُتت تیییتر قاُتل
ت جهز در جهان ُارمُ .یشار دحساانهای سور وفان تاریخ جایگزین هستانم در یتک فوهت م
وفان .در حین تیییر ناایج تیییر در هذرات ُت ط ر خ صت نشان دحده فزر د یا حراره فزر د.
حفا حتم د حصتلز ح لیتت دحستاان ُتا خت د ستور در وفتان ستندیمه فتزرت دُ .یشتار ح قتات

دحساانهای فسافرت در وفان تاریخ جایگزین هسانم .در یک فدنای جزئز ُت حین علتت کتت
ناایج تیییر دحدن هذرات ُت ط ر خ صت نشان دحده فزر نم یا ذکر فزر نم .تدتمحد دیگتری
Revisionist History
Time travel

1
2
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حو دحساانهای سور در وفان درهیر سور وفان فتزرت نم کتت همتت حت حدش آن در آینتمه فتا
حتواف خ حهم حفااد ،یا سور در هذراتحی حستت کتت در حرکتت حقدتز تتاریخ جهتان فتا رخ

نمحده حست .دحساانهای فستافرت در وفتان لز فتا تتاریخ جتایگزین نیستانم ،حهرچتت فقتمحر

فادادلز وفینتهای فشار

ُین د ن حدُز ج

د دحرد ).)montgomerie, AH, Ian FAQ, p5

واژههای مورد استفاده در تاریخ جایگزین
1

نقطه انحراف
نقطت حنحرح کت غالبا ُت ص رت  PODخ صت فتزرت دُ ،تت طت ر ستاده نقطتتحی حستت در

تاریخ هتای جتایگزین کتت آن نقطتة حنحترح ) حو تتاریخ حقدتز در یتک دنیتای جتایگزین
فاوا ت حیداد فزر د در ف حوحت دنیای فا ُتت طت ر سترُاد فتزر د تتا ُتا نقطتة حنحترح

فطاُقت کنم .تا آن وفانز کت آن تاریخ فاوا ت رت د در یتک فستیر جتایگزین تتاریخز

سرپایین فزر د .حین نقطت حنحرح
حنحرح

غالبا در سناری ها دحساانهای تاریخز جایگزین ،نقطتت

یک تیییر ححمُ ،ت آسانز قاُل رناسایز حست تمتام توتا تهتای دیگتر ُتت طت ر

طبیدز حو آن نشأت فزهیرد ).(ibid,p6
2

طرح
ستتناری

حژهحی حستتت کتتت فدم ت د ُ تت ی تک تتتاریخ ت

ررتتمه حو یتتک دنیتتای جتتایگزین

ُرفزهردد .حو آن جتایز کتت تتاریخهتای جتایگزین فاننتم رفتانهتا یتا دحستاانهتای ک تتاه

دحساانهای ساخاگز ر حیز نیسانم ،سناری یتک حژه کلتزتتر حستت کتت رتافل هتر تتاریخ
جایگزین فرضز فزر د حاز حهر ُت ط ر ساده ُت عن حن یک لیست حو ح حدش یا ُتت عنت حن
یک کااب تاریخ جدلز یا طرح کلز یک عقیمه فنظ ر هردد .(ibid,p6
3

خط زمانی
یک خط وفانز یا  TLآنه نت کت ت سط طرفمحرحن تاریخ جتایگزین حستاواده فتزرت د ،در
فدنز کلزتر یک نام ُرحی هر فسیر فنح رُتفرد حو تاریخ حست.

1

)Point of Divergence (POD
scenario
3
Time line
2
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تاریخ فا یک خط وفان حست درحالزکت تاریخِ یک دنیای جتایگزین یتک ختط وفتان
جایگزین حستت .ت ت ر کنیتم خطت ط وفتان ،خطت طز هستانم در فیتان فضتاهایز حو تمتام
تاریخهای فمکن ُا تدمحدی ویتادی حو رتد

کتت در هتر وفتان ُتا یتک نقطتت حنحترح

رخ

فزدهنم چنمین خط وفانز ُت ج د فزآ رنم ،در جایز کت قب یک تاریخ ححتم فاحتم
ف ج د ُ ده حست.
حساواده خاصتر حو خط وفان ُت یک رتکل حو ت صتیفکتردن یتک تتاریخ جتایگزین
ُرفزهردد کت ُت عن حن یک ردیف وفانز حو ح حدش کتت فدمت د ُتا ستااهایشتان فهرستت
فزر نم .)ibid
منطقی

1

فنطقزُ دن حژه حی حست کتت ُتت طت ر فدمت ا در رحُطتت ُتا تتاریخهتای جتایگزین حستاواده

فزر د لز تا حم دی فدنزکردن تدریف حین حژه فشکل حستت .کستانز کتت حو حیتن حژه
حساواده فزکننم ،فدم د فنظ رران حین حست کت چقمر یک تاریخ جتایگزین قاُتل ُتا ر یتا
فحامل ُت نظر فزرسم  .)ibidفنظ ر حو فنطقزُ دن فدم د یک حرویاُز ُزطرفانتتتر حستت
حو حینکت چقمر ح حدش در یک تاریخ جایگزین فنطقز یا قاُتل ُتا ر ُتت نظتر فتزرستنم .نتت
حینکت یک حرویاُز سلیقتحی حو تدلیق یا عمم حتواف در یک دحساان خ ب ن راترمه ت ت ر
حینکت لذت ُردن حو آن چقمر آسان حست؛ در ص رتز کت نا حن هیچ ت جیت فنطقز ُترحی آن
در نظر آ رد.
نتیجه

تاریخ جایگزین در حقع تاریخز نافادار

فزُارم کت فا آن رح ُت ه نتحی دیگر رناخاتحیتم

ح حدثز کت در فسیر رخ دحد حتواقز پیشآفمه حست ُت ه نتحی دیگر ثبت فزهرددُ .ا حین
ری ه نقاط حساستز در یتک حادثتت چرخانتمه فتزرت د تحلیلتز جمیتم ُتت خ حننتمه حرحئتت
فزهردد .حین توسیرها هاهز ُرحستا

علتم حقیقتت حستت ،حفتا در حکثتر فت حرد ُرحستا
Plausibility

1
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همان فزُارمُ .حث در حینکت جهان حفر و چگ نت ُت نظتر فتزآفتم ،حهتر در نقتاط

حم

حصلز آن حنحرح

حیداد فزرم جهان جایگزین چگ نت ُ د حهتر ر یتمحدهای تتاریخز ُتت

ص رت فاوا تتری رخ دحده ُ د ،حو فباحث تاریخ جایگزین حست.
در حقع تاریخ جایگزین یک ن

حدُز حست ُا نامهای فاوا تز کتت فحققتان ف رختان

ُرحی آن در نظر هرفاتحنم .در تاریخ جایگزین در نقطتتحی حنحترح
فزهیرد ناایج حین حنحرح
حین ت صیف رایم ت

حو تتاریخ حقدتز رتکل

در تاریخ ت صیف فزر د .در تتاریخ جتایگزینِ دحستاانه نتت

یر کلز رفان رح درُتر دحرتات ُارتم یتا تنهتا وفینتتحی خ صتت رح در

دحساان ک تاه حیداد کنم .تاریخ جایگزین حو ُعدم فاوا تز هم دیمه فتزرت د ،حیتن تتاریخ ُتت
عن حن نم نت یک ن

حدُزِ حفستانتهتای حدُتز ،علمتز ت تخیلتز ،رفتانهتای تتاریخز آثتار

فاوا ت تاریخز ف رد ت جت قترحر هرفاتت حستت .تتاریخ جتایگزین در ر حیتتهتای حدُتز حو
حساداره حستاواده فتزکنتم حستاداره در ت ت یر کتردن حت حدش در رتکلدهتز ُتت رفتان
تأثیرهذحر حست.
حو ساا  1950حین ن

حو ر حیت در حم هساردهحی ُا حستادارحت علمتز ت تخیلتز فطترح

رم ُتین ستور در طت ا وفتان تتاریخ جتایگزین نیتز آهتاهز حو جهتان حت حدش آن
حرتباطهایز حیداد هردیم .حو آن پس سور ُت هذرات دخالت در ح حدش هذرات نیز ستور
ُت آینمه در تاریخ جایگزین جایگاه خاصز پیمح کرد.
فدتر
جن

تترین تتتاریخهتای جتایگزین در فرصتتتهتای پیتر وی یتتا طتر

همشتتمه حو

های پیر وِ تاریخ یا جهان جایگزین در نایدة تحقیقات خ صت فتزرت د .حژهت نز

فساقیم ناایج جن

های حصلز تاریخز یا نبردها نکات تباین تاریخ جایگزین فزُارتنم یتا

رکست قمرتهای حصلز تاریخز در پیر ویها یا رحدیکاارمن تیییرحت در ُرهتهتایز حو
تاریخ حقدز نیز فسائل ف رد ت جت تاریخ جایگزین فزُارم.
ف رخان فقایستهایز ُین تاریخ جایگزین تتاریخهتای جمیتم حندتام دحدهحنتم؛ حوجملتت
تاریخ رفزه نت ،تاریخ آینمه ،تاریخ سور در ط ا وفتان ،حفستانتهتای قتمیمز جهتانهتای
ف ت حوی در ن رتتاتهتتای ه نتتاه ن ُتتا تتتاریخ جتتایگزین حرتبتتاط فتتزیاُتتم رتتباهتهتتا
توا تهایشان نمایان فزهردد.
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تتتاریخ جتتایگزین در حقتتع ن ت عز حو تتتاریخنگتتاری خیتتااه نتتت حستتت کتتت در در
آکادفیک دحنشگاهها نمز هندم یا حینکت ف رخان رستمز حیتن فرحکتز فرحکتز تحقیقتاتز
ع قتحی ُتت درهیتر رتمن در فستائل ه نتاهت ن خیتااپردحوحنتت حیتن تتاریخ جمیتم نشتان
نمز دهنم .چرح کت تاریخ همیشت در حخایار آنان ُ ده کت یا در عرصت قمرتها ره فزپیم دنم
یا در عرصتهای رسمز قان نز در خط سیری ربیت ُتت آنچتت هذراگانشتان رفاتت ُ دنتم،
هام فزودنم.
حو تاریخنگاری حس فز توا تها ن نگریهایز حیداد فزهردیتم،

در ه نتهایز حنم

ربیت ُت آنچت در راهنافت فرد سز ،کلیلت دفنت آثار حماسز حخ قز رخ نم د .حفا همتت
حینها در پهنة سیع وفان فکان تاریخنگاری حس فز حنگشترمارنم.
تنها در دهتهای حخیر در عرصت تتاریخنگتاری جهتانز تحت دتز چنتم در تتاریخن یستز
ف رخان نمایان هردیمه کت حو آن جملت فزت حن تاریخهای حقا ادی ،نظافز ،ونان ،فرهنت
آنچت رح کت نام تاریخ نت ُتر آن تت حن نهتاد در نظتر آ رد .حو حیتن فیتان تتاریخ جتایگزین
فاوا تتر حو حین ن

حو ت حریخ ن رسیمه فتز ُارتم ،ویترح حیتن تتاریخ فت رد ت جتت ف رختان

رسمز دحنشگاهز نیست چ ن در آن نقاط هرههای حصلز ح حدش فاوتا ت حو آنچتت در
هذرات رخ دحده تیییر تح ا فز یاُم آینمه نیز ُت تبع آن تیییتر حساستز فتزکنتم .حتاا
آینمهحی کت ُت حین ترتی

رکل فز یاُم ُسیار غری  ،د رحوذهن یا رتایم ُستیار رتیرین

خیااحنگیز ُارم .تا آندا کت ع حم رح در ر یایز ُا ح ت نرمه نتتر حو آنچت در آن وفتان
تدرُت فزکننم غرف فزکنم سخازهتا رح حو یادرتان حتمحقل در آن وفتان کتت سترهرم در
خ حنمن فطال تاریخ جایگزین هسانم فزرُایم.
حین ن
حنشاهای ک

حو تتاریخ رح حاتز فتزتت حن در دحستاانهتای ک دکانتتُ ،تاویهتای ک دکانتت
در

حرد کرد تا ک دکانِ خسات حو حقدیتهای تلخ ،حقایق تاریخز خت د

رح لحظاتز در ح ج پیر ویهای خیااحنگیز تاریخز ت

ر کننم.
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