
 

 صلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)ف
 پژوهشی-علمی

  23شماره پیاپی-1393بهار-شماره اول-سال هفتم
  

 )1390تا  1350از سال (تاریخی ایران در چهل سال اخیر   بررسی رمان
  )199-211ص(

  63یپرستو بهرام62زهرا نصر اصفهانی(نویسند مسئول)
  3/12/92تاریخ دریافت مقاله:

  25/12/92تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  چکیده
ه.ش حدود صــد و چهار رمان تاریخی توســط نویســندگان  1390تا  1350هاي بین ســال در فاصــلۀ

 هايقایقی را در مورد روند تألیف رمانمطالعۀ دقیق این آثار حایرانی نوشــته و منتشــر شــده اســت.  
  سازد.و ابعاد و زوایاي آن آشکار می ز و نشیبهاتاریخی، فرا

و پنج رمان در دهۀ شـصـت بیانگر این موضـوع است که رمان     ،انتشـار تنها یک رمان در دهۀ پنجاه 
تاریخی در این دو دهه با رکوردي قابل توجه مواجه بوده اســت.اما در دهۀ هفتاد و ســپس در دهۀ  

رار گرفت و نویسندگان زیادي ترجیح دادند هشـتاد تألیف رمانهاي تاریخی مورد توجه نویسندگان ق 
  در این زمینه به فعالیت بپردازند. 

ــار رمانهاي تاریخی  ــال اینکـه روند چاپ و انتشـ ــت؟ پرتیراژترین و کم در این سـ ها چگونه بوده اسـ
اي تاریخی بیشتر چه موضوعاتی را محور کار خود قرار مانهها کدامند؟ نویسـندگان ر تیراژترین رمان

هاي حکومتی و کدامیک از پادشــاهان بیشــتر مورد توجه نویســندگان ند؟ کدامیک از ســلســلهاداده
اند؟ پرکارترین نویسندگان ایرانی در زمینۀ تالیف رمان تاریخی چه کسانی هستند؟ ایرانی قرار گرفته

به   هشاند و .... پرسشهاي اصلی این پژوکدام یک از ناشـران در این زمینه فعالیت بیشـتري داشته  
اي هها و پایگاهاي کامل در کتابخانهآیند، پرسـشـهایی که یافتن پاسـخ آن در گرو استقص   شـمار می 

  ها هزار صفحه رمان تاریخی بوده است.اطالعاتی و مطالعۀ ده
ــلهها: کلید واژه ــلسـ ــان، چاپ و رمان تاریخی، سـ ــاهان ایرانی، رمان نویسـ هاي حکومتی و پادشـ

  ،ادبیات معاصرنشر
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  دمه  مق
گذرد ، اما عمر آن در کشــور ما کمتر از پیدایش نوع ادبی رمان در مغرب زمین حدود چهار قرن می

اغلب پژوهشـــگران، رمان به مفهوم واقعی در نیمۀ اول قرن هفدهم با از یک قرن اســـت. بنا به نظر 
انتشار این  تالیف وبا کیشوت اثر سروانتس، نویسندة اسپانیایی، پا به عرصۀ وجود گذاشت. انتشار دن

اي به روي نویسـندگان گشوده شد، طبقۀ غالب شخصیتهاي داستانی از طبقۀ اشراف  اثر دریچۀ تازه
  ها را دربر گرفت.سانبه طبقۀ عامه تبدیل شد و موضوع داستان حوادث زندگی عادي ان

از انقالب است بسـیاري از صـاحب نظران معتقدند رمان جدید ، نوع ادبی ممتاز جامعۀ فرانسـه بعد    
جود وآن ب اي مختلفی در حیطۀ مکتبهمهم ادبی تبدیل شــد و بتدریج  هجدهم به گونۀ که در قرن

آمد. این مکاتب به مرور بر آثار داستانی و رمان اثر گذاشتند و انواع مختلف رمان را به وجود آوردند 
ن تاریخی الزم است ابتدا تعریفی رمان تاریخی است اما قبل از  ورود به بحث رما،که یکی از انواع آن
  ها و انواع آن ارائه گردد. ، ویژگیکلی از نوع ادبی رمان

  رمان چیست؟
ها و خیالبافیهاست. حوادث ، اي از واقعیترمان، مانند قصـه محصـول تخیل نویسـنده است یا آمیزه   

ــلی رمان هســتند و رمان  مادة ه خود مشــغول کند. نویس باید حوادثی بیافریند که خواننده را باص
ــتر در تعریف رمان میگوید:  ــایان تونثر روایی خلّاقه« میریام وبسـ اي هجه و پیچیدگیاي با طول شـ

خاص که با تجربۀ  انسـانیِ همراه با تخیل سروکار داشته باشد و از طریق توالی حوادث بیان شود و  
  ) 40تاریخی، غالم،ص  رمان».(ها در صحنۀ مشترکی شرکت داشته باشند آن گروهی از شخصیت در

ــد:  ــکات مینویس ــت تخیلی، متفاوت با قصــه که  «میریام در کتاب خود از قول اس رمان، روایتی اس
حوادث آن به آســانی میتواند در زنجیرة حوادث معمولی حیات انســان در فضــاي جامعۀ جدید قرار 

  )51(رمان به روایت رمان نویسان،میریام ،ص». گیرد
رمان داستانی است به نثر با وسعتی معین. این وسعت نباید کمتر از پنجاه «نویسد:مورگان فاستر می
  ) 9هاي رمان،فاستر ،ص (جنبه». هزار کلمه باشد
ــده در « کنـد:  رمـان را این چنین تعریف می  محمـد غالم نیز  رمان حدیث رویارویی فرد وانهاده شـ

و حکایت تالش فرد » او و نه به میل اوستجهانی که نه از آن «تنهایی محضش با جهان پیرامون او 
  )39تاریخی،غالم ،ص  رمان».(در پیروزي بر آن جهان یا الاقل براي کنار آمدن با آن است

  هاي رمان:ویژگی
توان گفت رمانها داراي ویژگیهاي مشترکی براساس تعاریف مختلفی که از رمان ارائه شده است، می

  هستند از جمله:
 شود.که به نثر نوشته می تانی استداس ، روایتیرمان

 کوتاه،رمان طوالنی است و حجمی بیش از چهل هزار کلمه دارد. و داستان برخالف قصه
 از شخصیتها، حوادث و عملهاي متعدد تشکیل میشود و صحنه و طرح داستانی دارد.

 حوادث آن از توالی زمانی و منطق علّی و معلولی تبعیت میکند.
گیرد. با این توضیح که در رمان عنصر سـنده درخلق شـخصـیتها و حوادث سرچشمه می   از تخیل نوی

 تخیل در خدمت بازسازي واقعیت است نه در گریز از آن.
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 ٣)/١٣٩٠تا ١٣۵٠بررسی رمان تاریخی ایران در چھل سال اخیر(از سال
 

هاي رمان در ادبیات فارسـی به صورت رمان تاریخی ظهور کرد و  در عصر مشروطه پاي  اولین نمونه
  به عرصۀ وجود نهاد.
  رمان تاریخی چیست؟

اصـــطالحی براي «پهران رمان تاریخی را طبق تعریف آرنولد گلدمن چنین بیان میکند: کامران ســـ
ــبت به زمان نگارش، رویدادهاي آن در رمـان  گذرد. در روایت از زمان زمان تاریخی می هـایی که نسـ

رد پاي ».(د که در زمان گذشته نوشته شده استگردگذشته استفاده میشود و یا این گونه وانمود می
رمان تاریخی به تعبیري خود تاریخ است و تنها «)رومن روالن معتقد اسـت:  4پهران ، ص تزلزل،سـ 

فرقش با تاریخ رسـمی این است که خشکی تاریخ را تلطیف و فهم آن را براي خوانندة عادي، آسان  
ــود و در عین  میکند و به دلیل برخورداري از لحن روایی، باعث به خاطر ماندن بهتر رویدادها میشـ

ــتناد کرد. زیرا نویســنده گاه برحســب  تاریخ نیســت و مثل تاریخ رســمی، نمی حال، توان به آن اس
ــیرین ــرورت یا براي ش ــتهض ــد زمان را نادیده بگیرد و جاي برخی تر کردن نوش اش ناچار خواهد ش

ــکل چندانی به وجود نمی  ». آوردحوادث را پس و پیش کنـد که این هم ، براي خوانندة عادي مشـ
  گلی حرمسرا؛حسن بیگی: مقدمه) (جیران،سو

ــنده به مدد تخیل خویش و به «از دیدگاه محمد غالم رمان تاریخی  ــت که در آن نویسـ روایتی اسـ
هاي تاریخی میپردازد و یاري شـخصیتهاي تاریخی و داستانی ، به بازسازي حوادث، اشخاص و دوره 

  )45رمان تاریخی،غالم ،ص ».( گاه در مسیر تحلیل واقعیات و حقایق تاریخی گام برمیدارد
  ویژگیهاي رمان تاریخی :

 مبتنی بر واقعیات و حقایق تاریخی است.
 حوادث ، اشخاص و محیط تاریخی در آن اهمیت محوري دارد. 

 .کندنویسنده به مدد تخیل خویش حوادث، اشخاص و محیط تاریخی را گزینش و باز آفرینی می
 استانی نیز در این نوع رمان ایفاي نقش میکنند.عالوه بر اشخاص تاریخی، اشخاص د

 رمان تاریخی نیازمند مطالعۀ  جدي و گسترده در وقایع و حقایق تاریخی است. ةنویسند
  هاي تاریخی گام برمیدارد.اي هنري در مسیر تحلیل و نوسازي دورهرمان تاریخی به شیوه

  رمان تاریخی به ایران  ورود
به واسطۀ ترجمۀ رمانهاي تاریخی اروپا با این نوع ادبی آشنا شدند. اولین  ایرانیان براي نخسـتین بار 

ــد   ــته ش ــی تحت تأثیر و تا حدي به تقلید از این آثار نوش . مترجمان پرکاري رمانهاي تاریخی فارس
همچون محمدطاهر میرزا ، علی قلی خان سردار اسعد بختیاري ، میرزا محمد امین دفتر و شاهزاده 

هاي خود آثاري از الکساندر دوما را از فرانسه به فارسی ترجمه کردند. میرزا در ترجمه عبدالحسـین 
نخسـتین رمانهایی که به زبان فارسی ترجمه شد، داستانهاي حوادث و  « گوید:خانلري در اینباره می

ــاندر دوماي اول و جرجی زیدان  ــرح حال رجال تاریخ بود. از این میان الکسـ رمانهاي تاریخی و شـ
ــی براي خواندن  ــتر مورد توجه مترجمین و خوانندگان قرار گرفت و به این طریق ذوق خاصـ بیشـ

ور تاریخ کشــ سـندگان ایرانی کوشــیدند که دربارة هاي تاریخی میان ایرانیان به وجود آمد و نویرمان
ان دخود رمانهاي تاریخی تالیف کنند. سرمشق اکثر این نویسندگان همان کتابهاي دوما و جرجی زی

  )91رمان تاریخی،غالم،ص ».(بود
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رمان تاریخی حضـور خود را به عنوان نوع ادبی پیشرو بر پیشانی تحولّات نوین ادبی ایران ثبت کرد.  
ترجمۀ رمانهاي تاریخی اروپایی در ســاده شــدن نثر فارســی دخالت داشــت و همین ســادگی نثر تا 

  بعد فراهم کرد. تر را در سالهايحدي زمینۀ مناسب تحولّات ادبی عمیق
  اولین رمان تاریخی فارسی

شمسی نوشته شد. پس از تالیف این  1284اولین رمان تاریخی فارسـی یعنی شمس و طغرا درسال  
رمانهاي دیگري نیز نوشته شد که اگرچه از جهت تعداد، اندك و به لحاظ ارزش  1300رمان تا سال 

ــمار میروند، و اعتبـار هنري جزء  با این حال به عنوان اولین رمانهاي تاریخی و  کارهاي اولیه به شـ
  آغازگر این جریان فرهنگی شایان توجه و بررسی هستند.

رمان تاریخی، ایرانیان را با ساختار و محتواي نوعِ ادبیِ رمان آشنا ساخت و راه ورود انواع ادبی نوین 
ثیر گذاشت  و در ساده شدن هاي فارسی تارا به ایران هموار کرد، در تکامل ساختاري و سبکی رمان

ل ین حاگیري ادبیات معاصر نقش مهمی ایفا کرد، در عنثر معاصـر فارسی و ایجاد زمینه هاي شکل 
ــنّت ــت فرهنگی به دلیل انقالب   با حفظ پیوند خود با س ــس ــی از ایجاد گس ــتۀ فارس هاي ادبی گذش

ــروطیت جلوگیري نمود؛ در واقع رمان تاریخی در حکم پلی بود که می ــنّت ادبی و تجدد مشـ ان سـ
بسـته شـد، از این رو روند تألیف آن از ابعاد مختلف شایان توجه است و از زوایاي گوناگونی میتواند   

  موضوع مطالعات جدي قرار گیرد.
  ه.ش   1350 –ه.ش  1390هاي بررسی رمانهاي تاریخی منتشر شده بین سال

ین ا که هاي تاریخی اســت، اما از آنجاکتابطالعۀ بهترین راه آشــنایی با تمدن و فرهنگ غنی ایران، م
ــل جدید آن را     ــلۀ همۀ افراد بویژه نس ــت،حوص ــک و جدي اس ــل، خش ــیار مفص کتابها معموال بس

تابد،در چنین شرایطی رمانهاي تاریخی در عین حال که کاربرد سرگرم کنندگی خود را دارند برنمی
کشانند، به صورت نامحسوس و غیرمستقیم میی افراد بسـیاري را به سـوي خود   و در مطالعات تفنن

هاي ها، باورها و اعتقادات،آداب و رسوم و بطور کلی اندوختهنقش مهمی در انتقال آرمانها و اندیشـه 
ــان ایران ایفا میکنند و همچون آیینه ــیقلی، روابط و فرهنگ و تمدن درخش اي، اگرچه نه چندان ص

لهاي پیشین را نمایان میسازند.به عبارت دیگر رمانهاي مناسبات، شرایط زندگی و اوضاع و احوال نس
ا، بلکه صفات و اخالق، آداب و رسوم ، تحوالت فکري و اجتماعیِ ملل را نه تنها سـرگذشـته   تاریخی

یرا کنند، زاند، از نو زنده مینان که زیستهکشـند و جامعه و مردم روزگاران گذشته را چ تصـویر می به 
مانها مبتنی بر حقایق تاریخی است.البته بیان این نکته در اینجا ضرورت اساس و مبناي تالیف این ر

ــفـانـه در کتب تاریخ و نیز  رمانهاي تاریخیِ ما،  مردم عادي  عموماْ جایگاه درخور      دارد کـه متـاسـ
هاي مطرح شــده ادر این آثار در بیشــتر موارد از طبقۀ اعیان و اشــراف توجهی ندارند و شــخصــیت

  اهان، وزیران، امیران، سپهساالران، روحانیان و مغان برگزیده می شوند.جامعه همچون پادش
ــالۀ رمانبـا این پیش   ــی کارنامۀ چهل سـ ــی تاریخی در ایران میپردازیم و با درآمد به بررسـ نویسـ

گیري از آمار و ارقام و نمودارهاي مختلف چشــم اندازي کلی از  چهل ســال کار و تالش در این بهره
  کنندگان محترم می گشاییم.ي مطالعهعرصه را پیش رو

صد و چهار رمان تاریخی توسط نویسندگان یکحدود  ،ه.ش 1390تا  1350بین سالهاي  فاصلۀ در  
ر د ها از لحاظ زمان تالیف، فراز و فرودهایی که این رمان ایرانی نوشـته و منتشر شده است. با بررسی 
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 ٥)/١٣٩٠تا ١٣۵٠بررسی رمان تاریخی ایران در چھل سال اخیر(از سال
 

آید.در دهۀ پنجاه ده است، جالب توجه به نظر میهاي مختلف ایجاد شها در دههسیر تألیف این رمان
و نیز دهۀ شـصـت، رمان تاریخیِ قابل توجه و چشـمگیري نوشـته نشده است و نویسندگان در این     

و پنج رمان در دهۀ شــصت ،اند. انتشـار صـرفاّ یک رمان در دهۀ پنجاه  زمینه تالش چندانی نداشـته 
این دو دهه با رکوردي قابل توجه مواجه بوده است. بیانگر این موضوع است که داستان تاریخی در  

ــه رمان تاریخی در دهۀ  ــار پنجاه و س ــان  هفتاد، انتش ــتاد نش و چهل و دو رمان تاریخی در دهۀ هش
دهد که این نوع ادبی پس از اتمام جنگ تحمیلی و تحت تاثیر حاکمیت روح حماســی ناشــی از می

سازد. بررسی آشکار می میان آثار ادبی منتشـر شده  یابد و حضـور جدي خود را در آن حیات تازه می
ــوعات جالبی  رمان علل و عوامل گرایش ــوعات تاریخی در این دو دهه یکی از موض ــان به موض نویس

  ادبیات داستانی قرار گیرد.  گران حوزةتواند مورد نقد و بررسی تحلیلاست که می
  شرح زیر است:هاي مختلف به آمار داستانهاي تاریخی منتشر شده در دهه

ــال هاي مورد سـ
  نظر
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1350  

1369-
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1379-
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1389-
1380  

1390  

  3  42  53  5  1  هاتعداد داستان

  هاي مختلفهاي تاریخی منتشر شده در دهه: آمار رمان1جدول شماره 
  

  
  

  هاي مختلفهاي تاریخی منتشر شده در دهه:  نمودار رمان1نمودار شماره 
هاي پادشاهی متفاوت است. جالب است بدانیم نویسندگان ایرانی از میان سلهدر این میان سـهم سل 

درخشان هخامنشی را دستمایۀ  سـلسلۀ  سـلسـله هاي حکومتی گوناگون، بیشـتر احوال پادشـاهان    
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موضــوعات خود قرار داده و در مقایســه با ســایر ســلســله هاي پادشــاهی بیشــتر زندگی پادشــاهان 
جلب کرده اسـت.شاید توجه به اقتدار وعظمت سرزمین ایران در آن  قدرتمند این دوره نظرشـان را  

ــالهاي پس از دفاع مقدس   ــار مختلف جامعه در س ــی در میان اقش ــترش روحیۀ حماس دوران و گس
هاي هاي حکومتی ساسانیان و صفویان به ترتیب انتخابمهمترین دلیل این انتخاب باشـد. سـلسـله   

یانگر  سهم هر سلسله از مجموع این آثار است(نام سلسله ها اند. جدول زیر ببعدي نویسـندگان بوده 
  بر اساس ترتیب حروف الفبا مرتب شده است):

  
  هاي مختلفهاي تاریخی نوشته شده درباره سلسله: آمار رمان2جدول شماره 

  

  
  

  هاي مختلفسلسله انهاي تاریخی نوشته شده دربارة:  نمودار رم2نمودار شماره 
قدرتمند هخامنشی توانسته است نظر نویسندگان زیادي را به خود جلب نماید،  طور که سلسلۀهمان

سرسلسلۀ آن یعنی کورش کبیر نیز بیشترین آمار داستانهاي تاریخی را به خود اختصاص داده است. 
ندگی اند که زکورش بدون شـک یکی از نوابغ مسلّم تاریخی است و نویسندگان بسیاري ترجیح داده 

قابل توجه این اســت که  نکتۀ تدر را به عنوان موضــوع داســتان خود انتخاب نمایند.این پادشــاه مق
داریوش، خشـایار شاه و کمبوجیه نیز از پادشاهان سلسله هخامنشی هستند که آمار نسبتاً باالیی از  

ز صــفوي، نیز ا شــاه عباس، پادشــاه مقتدر ســلســلۀ اند.رمانهاي این دوره را به خود اختصــاص داده
  در پنج کتابِ داستانِ این دوره به تصویر کشیده شده است. اهانی است که زندگیشپادش

  اند:  نمودار زیر بیانگر نام پادشاهانی است که بیشترین رمانها را به خود اختصاص داده
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 ٧)/١٣٩٠تا ١٣۵٠بررسی رمان تاریخی ایران در چھل سال اخیر(از سال
 

  
  

  
  : نمودار داستانهاي تاریخی نوشته شده درباره پادشاهان مختلف3نمودار شماره 

  
ــمگیر خوانندگان از برخی رمانهاي تاریخی اســـت. جالب توجه دیگر،عن نکتۀ ــتقبال چشـ ایت و اسـ

ــت که این آثار چندین بار تجدید چاپ  اهانجذابیت و کشــش برخی از رم ــده اس ي تاریخی باعث ش
او علیه ملکشاه  اثر احمد احرار که به زندگی حسـن صباح  و مبارزة  شـاهین سـپید  شـوند. کتاب  
زندگی کورش کبیر را به تصــویر  ر شــاپور آرین نژاد کهاث فرزند ســرنوشــتپردازد، ســلجوقی می

اثر حمزه سردادور که به زندگی شاه اسماعیل صفوي اشاره میکند و  زندانی قلعۀ قهقههشـد،  میک
ــت، هر کدام با یازده بار تجدید    امینهکتاب  ــاه قاجار اس ــر فتحعلی ش که بیانگر وقایع زندگی همس

اند. نمودار زیر نشان دهندة دگان به خود اختصـاص داده چاپ بیشـترین اسـتقبال را از سـوي خوانن   
  اند.را داشته رمانهایی است که بیشترین تجدید چاپ
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  اند:  نمودار رمانهاي تاریخی که بیشترین تجدید چاپ را داشته4نمودار شماره 
  

 اي تاریخین در زمینۀ چاپ رمانهان کتاب نیز قابل توجه است. برخی ناشردر این میان نقش ناشـرا 
عال و پرکار از ناشرین ف دبیر و سمیر، کلبه، کوشش، دنیاي کتاباند. نشر بیشتري داشته فعالیت

  در زمینۀ چاپ و انتشار رمانهاي تاریخی در ایران هستند. 
ــندگان زیادي به فعالیت پرداخته  ــتانهاي تاریخی، نویسـ اند و هریک با ذوق و در زمینـۀ تالیف داسـ

 با تالیف دوازده فواد فاروقیاند، اي از تاریخ این ســرزمین را به تصــویر کشــیدهوشــهتخیل خود گ
 هاي بعديدر این عرصه را به خود اختصاص داده است. رتبه ترین نویسندهرمان تاریخی عنوان فعال

ه داسـتان و   آرین نژاددر این زمینه به  ذکر  نبا هفت داستان تعلق دارد.این نکته شایا علیزادهبا نُ
هاي آرین نژاد سـالها قبل در مجلّات مختلف به صــورت پاورقی منتشر شده است.  اسـت که داسـتان  

طبق اطّالعات موجود در سـایت کتابخانه ملّی چاپ اول این آثار به صورت کتاب در دورة  مورد نظر  
  ما صورت گرفته است.
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 ٩)/١٣٩٠تا ١٣۵٠بررسی رمان تاریخی ایران در چھل سال اخیر(از سال
 

  
  

  تاریخی تالیف رمان صۀدر عر ترین نویسندگانفعال:  نمودار  اسامی 5نمودار شماره 
  

یســـندگان به آن در کنار زندگی پادشــاهان، یکی از مســـائلی که مورد توجه قرار گرفته و برخی نو 
هاي مردمی بوده اســت. این قیامها و مبارزات گاه علیه خلفاي ســتمگر عباســی و   اند، قیامپرداخته

لیه بیگانگان بوده است.در بازة هاي استبدادي و گاه عنشـاندة آنان، گاه علیه حکومت حاکمان دسـت 
ه داستان تاریخی  در این زمینه نوشته شده است:    زمانی مورد نظر، نُ

به شرح زندگی قیام اسماعیلیه و شاپور آرین نژاد در کتاب  شـاهین سپید احمد احرار در کتاب 
 دانی دراند. نادعلی همحسـن صـباح و مبارزات او علیه خلیفۀ عباسـی و ملکشـاه سلجوقی پرداخته    

، زندگی بابک خرّم دین و قیام و مبارزة او علیه معتصم، بابک، عشق و حماسهکتاب خود با عنوان 
وب که پرواي جنخلیفۀ عباسی را به تصویر کشیده است. داستان زندگی میرمهناي دغابی، سردار بی
ــناختند، با نثربیگانگان او را به عنوان خطرناکترین دزد دریایی خلیج فارس و دریاي عمان می ي شـ

ه به چاپ رسید هاي آبیِ سرخبر جادهبسـیار زیبا و دلکش توسط نادر ابراهیمی در اثري با عنوانِ  
  است. 

سرگذشت یعقوب لیث صفّاري، رویگرزادة سیستانی که با خلفاي عباسی مبارزه کرد و به فرمانروایی 
اثر ســید محمد  یســتانعیاران ســاثر حمزه ســردادور و  قهرمان ســیســتانرســید، در کتاب 

  صمصامی به رشتۀ تحریر درآمده است. 
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هاي شـمال ایران که از ظلم و ستم حکومت بیدادگر پهلوي جانشان به لب  قیام مردم فقیر سـرزمین 
ــاختن آنان در کتاب  اثر  رویاهاي ببر عاشــقرســیده بود و اقدامات حکومت مرکزي براي نابود س

  ست.اسداهللا عمادي به تصویر کشیده شده ا
به شـرح مبارزات مردم آذربایجان علیه رژیم شاه و  اشک سبالن ابراهیم دارابی در کتاب دو جلدي 

مردم دالور دیلم و  ، مبارزة آخشیجاسـتبداد حاکم بر جامعه پرداخته اسـت و رضـا جایز در کتاب    
شرح داده  سـیسـتان را در برابرحمله اعراب به ایران در زمان یزدگرد سـوم، آخرین پادشاه ساسانی،   

  است.
ــم میخورد که همپاي مردانِ نامی، براي   ــرزمین، نام زنانی به چشـ ــطور تاریخ این سـ در البالي سـ

اند و نامشان در دفتر تاریخ سرزمین ما به ثبت رسیده است. گاه سـربلندي و اعتالي میهن کوشـیده  
ا تاریخی این دوره ب زندگی این زنان مقتدر به حیطۀ داسـتانها نیز کشـیده شده است. در داستانهاي  

  آ.شویم: آتوسا و پانتهنام دو زن  بیشتر مواجه می
ــت بردیاي     ــته اسـ ــت. او ظاهراً توانسـ ــا دختر کورش کبیر و یکی از زنـان مقتـدر تاریخ اسـ آتوسـ
دروغین(گئومات مغ) را شـناسـایی کند و با کمک داریوش، پسـر ویشـتاسب و سردار بزرگ ایران و     

رسـوا نماید و از بین ببرد. او سـرانجام با داریوش ازدواج میکند، خشایارشاه   دیگر بزرگان پارس او را 
او به یونان معروف اســت. بنا به گفتۀ خانم افشــار در کتاب  یکی از فرزندان اوســت که لشــکرکشــی

  او اولین بانوي فرماندار استان پارس است. آتوسا، دختر کورش بزرگ
تاس بوده است که در جنگی به اسارت سربازان ایرانی درآمد. آ، همسـر زیباي آبرادا بانوي دیگر پانته

آ همســرش را همســر او را یکی از متّحدین خود نمود. پانته ،کورش او را محترم شــمرد و با این کار
گی هاي جنتشـویق کرد که با سـربازان خود به ســپاه کورش بپیوندد. او پذیرفت و براي کورش ارابه  

ــود. آبراداتاس در ها توانســت در جنگبهســاخت. کورش با کمک این ارا هاي متعدد پیروز میدان ش
ها را برعهده داشـت، اما سرانجام در این جنگ کشته شد. طبق  نشـین حمله به لیدي فرماندهی ارابه

  آ با شنیدن این خبر با خنجري به زندگی خود خاتمه داد.روایات داستانی، پانته
اند. یکی سـمیرامیس، ملکۀ آشـور که ســاخت شهر   ندگان بودهدو ملکۀ مقتدر نیز مورد توجه نویسـ 

اي بابل از اقدامات اوست و ظاهراً در زمان او وسعت سرزمین آشور به آخرین حد عظمت خود افسانه
به قلم صداقت نژاد به تصویر کشیده شده  سـمیرامیس رسـیده اسـت. داسـتان زندگی او در کتاب    

ــت. دیگري ملکۀ پالمیرا، زنوبیا،  ــت.  اس ــاس روایات تاریخی مقتدرترین ملکۀ تاریخ بوده اس که براس
  داستان زندگی او را شرح داده است. زنوبیاعادل پور در رمانی با عنوان 

اثر  پري خان خاتوناثر احمد احرار، بهار و خون و افیون تاریخی  بـانوي دیگري کـه در رمانهاي  
قهقهه اثر امیر عشیري از او یاد شده قلعۀ و اثر حمزه سـردادور  زندانی قلعۀ قهقهه مجید دوامی، 

است، پري خان خانم، دختر باهوش و مقتدر شاه طهماسب است که با کمک امرا و رؤساي قزلباش، 
حیدر میرزا، یکی از برادرانش را که مدعی ســلطنت بود، از میان برداشــت و زمینه را براي ســلطنت 

طر بی بند و باري در قلعۀ قهقهه زندانی بود، فراهم اسماعیل میرزا ، ولیعهد شاه طهماسب که به خا
سـاخت. البته به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل موجبات کوتاه شدن دست پري خان خاتون از اداره  
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 ١١)/١٣٩٠تا ١٣۵٠بررسی رمان تاریخی ایران در چھل سال اخیر(از سال
 

امور مملکت را فراهم کرد و او را برانگیخت تا با  کمک همدسـتانش شاه اسماعیل را مسموم کند و  
  به قتل رساند.  

دشاه مقتدر عرب، یکی دیگر از بانوانی است که نامش در دو داستان تاریخیِ نظیره، دختر ساطرون پا
اثر نوراهللا بختیاري ثبت شـده است. او به   نظیره و برگ گلاثر کریم علیزاده و  منم شـاهپور اول 

پدر، مادر، خانواده و مردم شـهرش خیانت کرد و با این شرط که ملکۀ سرزمین ایران شود به شاپور،  
  انی، کمک نمود تا شهر الحضراء را فتح نماید.  پادشاه ساس

سـربلندي و عزّت سـرزمین عزیزمان، ایران، گاه مدیون سـردارانی بوده است که با رشادت از هستی    
ــته ــان زینت مودهاند و در راه عظمت و اعتالي میهن از جان خود نیز دریغ ننخود گذشـ اند و نامشـ
و رشادت این سرداران، نظر داستان نویسان را به  هاي تاریخ شده است. سرگذشت زندگیبخش کتاب

رد (اشک سیزدهم)، از پادشاهان اشکانی   خود جلب کرده اسـت. سورنا فرمانده بزرگ ایران در زمان اُ
بود. او در برابر رومیان به فرماندهی کراسـوس با سپاهیانش دلیرانه جنگید و آنان را شکست داد. بنا  

ف آقاي علیزاده آمده اسـت، محبوبیت و آوازة او باعث خشم پادشاه  تالی سـورنا  بر آنچه در داسـتان 
شـد. سـورنا در جشـن بزرگی که به دسـتور شـاه برپا شـده بود، شـرکت کرد و پس از جشن دچار        
بیخوابی شـد. مداواي پزشکان ثمري نداشت و وي از دنیا رفت. شایعات زیادي منتشر شد و مرگ او  

  اي از ابهام و تردید باقی ماند.  ال مرگ او در هالهرا به شاه نسبت دادند، با این ح
آریو برزن یکی دیگر از سـرداران رشید ایران است که خانم ثریا جبارزاده و آقاي ناصر نجمی زندگی  

اند. او در زمان داریوش ســوم در گذرگاه به تصــویر کشــیده آریوبرزناو را در دو داســتان با عنوان 
جاعانه مقاومت کرد وتا مدتها اجازه نداد اســکندر بر تخت جمشید پارس در برابر حمله اسـکندر شـ  

مسـلّط شـود. با کشـته شـدن او و سـربازانش شـهر زیباي تخت جمشید به تصرّف سپاهیان یونانی       
  درآمد.  

سردار بزرگ، بهرام چوبین بود.  بر عهدةدر زمان هرمز، یکی از پادشاهان ساسانی، سپهساالريِ ایران 
یمات ارزشمندش هر دشمنی را از حمله به خاك ایران منصرف می نمود. محبوبیت تدابیر او و تصم

هاي درخشان او باعث بدبینی هرمز شد و او را به خیانت متّهم کرد. با بهرام در میان سپاه و پیروزي
برکنار شـدن هرمز از پادشـاهی وآغاز سـلطنت خسرو، بهرام سپاهی مهیا کرد و به جنگ او شتافت.    

ر جنگ شکست خورد و بهرام پایتخت را تصرّف کرد و مدتی نیز بر تخت سلطنت نشست. خسـرو د 
  اثر بهرام داهیم به رشتۀ تحریر درآمده است. بهرام چوبینداستان زندگی او در کتابی با عنوان  

در زمان حملۀ مغول به ایران یکی از یاران و همرزمان سـلطان جالل الدین خوارزمشاه، تیمور ملک  
ه است. او فرمانرواي شهر خجند بود. آن دو با وجود سپاهیان اندك، تا مدتها در برابر سپاه مغول بود

ــنگینی بر آنان وارد آوردند. تیمورملک به کمک مردم خجند در برابر      مقـاومـت کردنـد وتلفـات سـ
 مان قرقانمحاصـرة مغوالن ایسـتادگی کرد و تعداد زیادي از آنان را به قتل رساند. او سرانجام به فر  

ــتان   ــید. داس ر تیمورملک، امیخان، نوة چنگیز، به انتقام خون مغوالنی که کشــته بود، به قتل رس
  هاي اوست.مت اهللا قاضی شرح زندگی و دالوریاثر نعخجند 
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  نتیجه:
رمان تاریخی به عنوان نوع ادبی پیشـرو در صدر تحوالت نوین ادبی ایران به واسطۀ ترجمۀ رمانهاي  

ا از جمله آثار الکســاندر دوماي اول و جرجی زیدان به ایران وارد شــد و ضــمن تحریک  تاربخی اروپ
هاي تاریخی و ســرمشــق قرار دادن آن در به تصــویر کشــیدن فراز و  براي مطالعۀ رمانذوق ایرانیان 

فرودهاي تاریخ ایران،در ســاده شــدن نثر فارســی و زمینه چینی براي ایجاد تحوالت ادبی عمیقتر و 
ه ادبیات معاصــر نقش مهمی ایفا کرد.بررســی رمانهاي تاریخی تالیف شــده در چهل ســال گرایش ب

  اخیر ما را با حقایقی مواجه میسازد:
ه.ش در مدت چهل سال، صد و چهار رمان تاریخی به زبان فارسی  1390تا سـال   1350از سـال     

رمان تالیف گردیده و  نوشـته شـده است که میتوان گفت به طور متوسط در هر سال بین دو تا سه  
این امر با توجه به پیشـینۀ غنی تاریخ و تمدن درخشـان ایران بسیار اندك مینماید، بویژه با در نظر   
گرفتن این نکته که در دهۀ پنجاه و دهۀ شــصــت از لحاظ تعداد، رمان تاریخی قابل توجهی تالیف  

ر دهۀ هفتاد و هشــتاد به رشــتۀ نشــده و از مجموع یکصــد و چهار رمان،تعداد نود و پنج رمان آن د
گیري را ناشی از آرامش حاکم بر جامعه پس از اتمام ده اسـت؛البته شـاید بتوان این اوج  تحریر درآم

جنگ تحمیلی و حاکمیت روحیۀ حماســـی تحت تاثیر آن در اذهان ایرانیان دانســـت.جالب اســـت 
ــیان، باعث شــده اســ   ت تا نویســندگان گرایش بدانیم اوج اقتدار و عظمت ایران در زمان هخامنش

س هاي ساسانی، اشکانی، صفویه و قاجاریه نیز پبیشـتري  به این سلسله داشته باشند، البته سلسله 
اند.در میان پادشاهان از هخامنشـیان به ترتیب بیشـترین رمانهاي تاریخی را به خود اختصـاص داده   
ــاهان ــله هاي مختلف، کورش و داریوش به عنوان مقتدرترین پادشـ ــلسـ ــور  سـ ــی، حضـ هخامنشـ

چشمگیرتري در رمان هاي تاریخی دارند؛ آتوسا دختر کورش، پانته آ همسر آبراداتاس، سمیرامیس 
  هاي متعددي قرار گرفته اند.رمانملکۀ آشور و زنوبیا ملکۀ پالمیرا نیز به عنوان زنان مقتدر،موضوع 

ي کتاب، کوشش، کلبه، دبیر و هاي تاریخی، نشر دنیاشـران در زمینۀ چاپ و انتشـار رمان  فعالترین نا
ه و علیزاده با هفت رمان، پرکارترین نویســـندگان این  ســـمیر بوده و فاروقی با دوازده، آرین نژاد با نُ

  حوزه به  شمار می روند.  
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