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کـه نوشـتار تـاریخی     هـا  اگر به آن دسته از رمان .ت استیروا يپردازد، تابع الگوها یم

دارد کـه  تر داستان به چیزي نظـر   شویم که بیش می متوجه ،د دقت کنیمنشو می خوانده
پژوهش حاضر بـه   .به خود گرفته است» گذشتگی« نوعی معنایی از است یا به» گذشته«

بـه   ،اي خانـه  گیـري از روش کتـاب   بـا بهـره   ،نگارندگان. استتحلیلی  ـ توصیفی ةشیو
عالوه بر تبیین ساختار  ،در حین پژوهش ،وپرداخته  شناسی ساختار رمان تاریخی  شکل

  .اند پرداخته به چگونگی آمیزش دو عنصر داستان و تاریخ در این قالب  ،رمان تاریخی
  .تیروا، داستان، رمان تاریخی روایی، خیتار :ها هدواژیکل

                                                                                                     

   قزوین )ره( المللی امام خمینی دانشگاه بین فارسی، دانشیار گروه زبان و ادبیات *
) مسئول یسندةنو( قزوین) ره( خمینی امام المللی بیندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  **

fazlollah1390@yahoo.com  
  fesharaki311@yaoo.com دانشگاه اصفهان، ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ***

  12/4/1395: ، تاریخ پذیرش19/1/1395: تاریخ دریافت



 ... تاریخ یا رمان؟ ؛رمان تاریخی   92

  

  مقدمه. 1
  :توان گفت می در رمان تاریخی خیق داستان و تاریتلف بارةدر

که داستان چقـدر   نیبسته به ا ،خ است، امایۀ داستان تاریمادة اول .خ هستیز تاریدر داستان ن
ارتباط تاریخ  .شود می ادیا زیآن کم  یخیک باشد، جوهر تاریل نزدیت دور و به تخیاز واقع
یونانیـان در   ۀترین تصویري است کـه عامـ   حاکی از قدیم ،کند می که ارسطو مطرح ،با شعر

 گر شـباهت  دانست نشان می که ارسطو اساس شعر را قصه اند و این باب ماهیت تاریخ داشته
  ).22: 1381عبداللهیان، (تاریخ و قصه است 

 شـدة موجـود در بـازار    کتـب نگاشـته  ( به دو صورت تاریخ روایـی » تاریخ«که  جا آناز 
، هـا  تـاریخ  مـاده ( و تاریخ غیرروایی) جهانگشا خیتارو ، ستانیس خیتار، مغول خیتار چون هم

داسـتان و رمـان از عنصـر     وجود دارد، تاریخ روایـی هماننـد  ) ها رویدادنامهو شمارها،  سال
 ،ماننـد تـاریخ روایـی    ،برخالف تاریخ غیرروایی که بین اجزاي آن ؛کند می استفاده» روایت«

چه  آن. رابطۀ علّی و معلولی وجود ندارد و از جایگاه راوي و زاویۀ دید در آن خبري نیست
 ،امـا . اسـت از تلفیق دو قالب داستان و تاریخ به بهترین شـکل وجـود دارد رمـان تـاریخی     

 یفـ یت در تاریخ روایی با داستان اختالف ظریو استفاده از عنصر قصه و روا پردازي روایت
ت یـ س رواینو داستان. روایی است خیت در داستان نسبت به تاریان هنرگونۀ روایدارد و آن ب

 ژنت رار به قول ژ ،روایی خیکه در تار یحال در ؛پرورد می ف و هنرمندانۀ خودیان ظریرا با ب
)Jeerer jennet(، »اسـت  يگـر  گـزارش  همان کـنشِ  یتروا «) چـه   آن.  )35 :1378، ياحمـد

. »سـنده اسـت  ینـوع قالـب و هـدف نو   « شود  می ن قالبیت در ایباعث اختالف کاربرد روا
 در ؛خلـق کنـد   يهنـر  يخواهد اثـر  ی میعنی ؛دارد یو سازندگ ییقصد هنرنما نویس داستان

 نیهم در. کند انیب را یخیتار ۀحادث کی خواهد یم و است گر گزارشکه مورخ صرفاً  یحال
ـ  ۀرابطـ «: دیگو یم) Shoshanna Felmen( فلمن شوشانا نهیزم  و بارهـا  خیتـار  و تیـ روا نیب

 در يو .»اسـت  شـده  انباشـته  ملمسـ  خیتـار  يهـا  هینظر در هم و تیروا یۀنظر در هم بارها
اتفـاق   يزیـ د که چیگو می گرید یکس به یکس ها آن در که يا یکالم اعمال را تیروا جا  نیا

 »خ اسـت یخـود تـار   ياتفاق افتاده است به خود يزیچ «که  نیا. کند می فیتعر» افتاده است
تـوان در   مـی  پس بهترین شکل آمیزش دو قالب داستان و تاریخ را ).412 : 1388الن، یمکوئ(

ایـن قالـب سـاختاري از دو عنصـر داسـتان و تـاریخ       . نوع ادبی رمان تاریخی مشاهده کرد
 ؛پـردازد  می نویسندة تاریخ با استفاده از ابزار داستان به بیان تاریخ ،درواقع. استیافته   تشکیل

  .کند می نویسی استفاده ابزاري براي تاریخ چون همیعنی از عنصر روایت 
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بـا  نگارنـدگان در ایـن پـژوهش    . اسـت تحلیلـی   ــ  توصـیفی  ةشـیو پژوهش حاضر به 
د و در حـین  نپرداز می شناسی قالب رمان تاریخی به شکل ،اي خانه گیري از روش کتاب بهره

پژوهش عالوه بر تبیین ساختار رمان تاریخی به چگونگی آمیزش دو عنصر داستان و تـاریخ  
  :دنزیر پاسخ ده هاي پرسشتا به  نددرصدد د ونپرداز در این قالب می

  فرق تاریخ روایی و تاریخ غیرروایی چیست؟ .1
  دارد؟ پردازي داستانگوید یا قصد  تاریخ میْ رمان تاریخی نویسنده در بستر داستان در. 2
  یابد؟ می رمان تاریخی چگونه نمودي در پرداز روایتشگردهاي . 3
  

  پیشینۀ پژوهش. 2
از  ؛یی در ادبیات فارسی انجـام شـده اسـت   ها تاریخ پژوهشدر زمینۀ داستان و ارتباط آن با 

بـه بررسـی   » از تـاریخ تـا ادبیـات   «عنـوان   بـا در پژوهشی ) 1379( حمید عبداللهیان جمله
 )1384(حسین پاینـده  . مشترکات زبانی و ساختاري دو قالب داستان و تاریخ پرداخته است

به  ،»)یکرد پسامدرنیستی به تاریخ در داستانرو( داستان منزلۀ بهتاریخ « عنوان بااي   طالعهدر م
شناسـی   شـکل  بارةدر. ي تاریخی پرداخته استها بررسی نقش داستان و عناصر آن در پدیده

چنین ترکیب این دو قالب در قالب دیگـري   و ساختار روایی دو قالب داستان و تاریخ و هم
پـژوهش  نگارنـدگان در   ن،بنـابرای  .نوشته نشـده اسـت  ي بسیاربه نام رمان تاریخی مقاالت 

 شناسی دو قالب داستان و تاریخ به شکل ،شناسی ي جدید روایتها با توجه به نظریه ،حاضر
سـاختار روایـی ایـن دو قالـب بـه تشـریح        بارةدر ،ي جدیدها یافته ربا تکیه ب ،د ونپرداز می

  .دنپرداز می ساختار رمان تاریخی و عناصر ساختاري آن
  

  رمان تاریخیساختار روایت در . 3
 دقت در تعریف رمان تاریخی گویاي این نکته اسـت کـه ایـن قالـب ترکیبـی از دو عنصـر      

  :است» تاریخ«و » داستان«
کنـد و آن را بـه    مـی  سـت کـه تـاریخ را بازسـازي    ارمان تاریخی شکلی از روایت داستانی  

شـخاص  در این نوع داسـتانی هـم اشـخاص تـاریخی و هـم ا     . آفریند میتخیلی بازاي  شیوه
  ).42: 1381غالم، (داستانی امکان حضور دارند 

آید، ایـن قالـب ترکیبـی از داسـتان و تـاریخ       میگونه که از تعریف رمان تاریخی بر همان
 1شـکل   .ی داردنویسـ  تـاریخ اي که نویسنده با استفاده از قالب داسـتان قصـد    گونه به ؛است

  .دهد می ساختار رمان تاریخی را نشان
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 یخیتار رمان در خیداستان و تار رابطۀ. 1شکل 

توان گفت که تـاریخ روایـی و رمـان تـاریخی از عنصـر       می ،1 و نمودار  شکل براساس
 )Valas Martin( نیواالس مـارت  .کننـد  مـی  روایت و داستان براي بیان وقایع تاریخی استفاده

  :دیگو می تیروا بارةدر
داد در شـکل دو  یب حداقل دو رویبر ترک ،نقادانه ۀیو نظر یشناس زباندر مطالعات  ،تیروا

د یـ ک بایات کالسـ یـ ن باورند که در روایپردازان بر ا هیاز نظر ياریشود و بس می گزاره گفته
  ).307 :1382 ن،یمارت( داد وجود داشته باشدین دو رویمنطق ب يا ا حداقل گونهی یعلّ ۀرابط

رنگ و داستان در کتاب یپ رابطۀ میانبارة در ها دادیرو میان یو معلول یرابطۀ علّ زمینۀدر 
م شـاه  ییگـو  مـی  داستان آن است که مثالً« :آمده است ،)Forster( اثر فورستر، رمان يها جنبه

ع ین وقـا یکه ما ا گامینه .)، به نقل از فورستر66 :1376 میرصادقی،( »سپس ملکه مرد مرد و
ـ یب ی مـی ن تـوال یـ پشـت ا  یم و منطقیکن می انیاز حوادث ب يا صورت رشته بهرا  گـاه   م، آنین

به نقـل از   :همان( »مرد صهغاز سپس ملکه  م شاه مرد وییگو می مثالً« ؛ردیگ می رنگ شکلیپ
ف یـ خواننـده تعر  يبـرا  یمنطق خاص دمان ویداد با چین دو رویجا رابطۀ ا نیدر ا. )فورستر

ـ ن یخیتـار  يهـا  رمـان . کنـد  می تیاست که روا ين درست همان کاریا شده است و ز در ی
داسـتان هـم    را هم در ین منطق علّیکنند و ما ا پردازي می روایتن نحو یشروح خود به هم

م کـه هـم   یریـ گ می جهین نتیچن م ویکن می مشاهده) خیتار و یخیرمان تار( یخیدر شرح تار
  .هستند) یمعلول و یعلّ ۀرابط(ت یروا يها رو الگویخ هر دو پیداستان هم تار

ـ ب يکـه بـرا   جـا  آنو از  خیتـار  پردازند، یکه به گذشته م جا آناز  ،یخیتار يها رمان  انی
 همـین  در. انـد  داسـتان  بـه  هیشـب  کنند یاستفاده م يپرداز داستانو  تیروا عناصر از حوادث

 تـوالی  شـروع  ها آن در که داند می روایت را چیزهایی) Michael Toolan( توالن مایکل زمینه

%50داستان %50تاریخ 
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 کنـد  مشاهده را بحران به منجر شرایط و شخصیت، چند یا یک سازي برجسته شروع وقایع،
اوج و فـرود را در داسـتان فـتح     ۀنقطو  شروع توالی حوادث 1نمودار ). 21: 1386توالن،  (

  .دهد می نشان داریوشدست  بهبابل 

  
  داریوش دست بهروند توالی حوادث در داستان فتح بابل  .1 نمودار

خ روایی بر روابط علت یدر رمان تاریخی و تار پردازي روایتتوان گفت که  می پس
ي صـرف صـدق   هـا  رویدادنامـه  بـارة این در ،اما .دادها استوار استیرو میان یو معلول

را بـر  ) هـا  یـا دیگـر داده  (وقایع رویدادنامه . رویدادنامه نوعی تقویم استزیرا کند،  نمی
ي هـا  رسـتی از مصـوبه  تـوان فه  مـی  ،الًمث. آورد میمبناي تاریخ وقوعشان به فهرست در

که کسی  یا این. کرد هیهاند، ت وار براساس تاریخ تصویبشان مرتب شده که زنجیره ،مجلس
. ي متمادي پدید آوردها فرزندان یک خاندان با نگاه به نسل اي از نامه شجرهممکن است 

آیـد کـه    مـی سـت چنـین بر  ها که این توالی زمانی تنها اصل بازنمایی این پدیده جا آنتا 
شکل صرف  رویدادنامه ،اگر چنین باشد. تسلسل است رویدادنامهجوهرة برساختن یک 
یـک  » تسلسـل « .هم این گفته صحیح نیسـت  کامالً ،با این حال. و خالص روایت است

خشـک موجـود در نظـم     تسلسلی کـه منطـق صـرفاً    ؛انتزاعی است رویداد امري کامالً
رویدادنامـه تسلسـلی    ،درواقـع . تحمیل کرده است آن را ها نگار گرایانۀ روزنامه شمارش

بر مبناي  رویدادنامهموضوع نگاه کنیم،  هتر ب اي صوري گونه اگر بخواهیم به. معناست بی
ایـن و  «این در حالی است که روایت بـر مبنـاي   . سازمان یافته است» این و سپس آن«

 ؛متمـایز دارد  داللتـی خـاص و  » سـپس «در شکل روایی . سازمان یافته است» سپس آن
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تسلسل وقایع  رویدادنامه. کند می دار تبدیل اي معنا داللتی که تسلسل وقایع را به زنجیره
اي ضمنی اشاره کند  گونه ممکن است بر داستانی به رویدادنامه. پذیر نیست فهماما است، 
به خودي خود  رویدادنامهد، اما شکل ظاهري ماینپذیر از آن  که کسی برداشتی فهم یا این

هـم در  » ایـن و سـپس آن  «جا عبـارت   در این). 156-154: 1386رابرتز، (معنایی ندارد 
ارتباط میان اجزا براسـاس رابطـۀ    طْبدر روااما  ؛وجود دارد رویدادنامههم در و روایت 

دیگـر   ارتباط میان اجزا و عناصر با یک رویدادنامهحالی که در  در ؛علّی و معلولی است
 ،در روایت» این و سپس آن«همین دلیل است که عبارت  مصنوعی است و به ساختگی و

تـوان   مـی  ،تـر  به زبان سـاده . با فونت درشت نشان داده شده است ،رویدادنامه در مقابل
 افتد که بین دو حادثه و رویداد رابطه باشد و یکی سپسِِ می گفت روایت هنگامی اتفاق
در همین زمینه . زمانی و مکانی وجود داشته باشد ها ارتباط دیگري آمده باشد و بین آن

  :گوید می )Gerald Prince( جرالد پرینس
هـا   ولـی همـۀ آن   ،زمان ربط دارند عدبه ب ها بازنمایی ،نه همۀ ،توان گفت بسیاري می هرچند

دیـروز  «، »بنفشـه آبـی اسـت   «، »ز سرخ اسـت ر«جمالتی مثل . دهند روایت را تشکیل نمی
 رد و سفروزیرا زدوخ ،دهند روایتی را شکل نمی »پذیري بود دل سفرِ«، »دادردي رخ وزدوخ

  ).8: 1391پرینس، ( ]اند شده... [به صورت یک رویداد واحد بیان  ...

زیـرا   ؛چنـین اسـت  نیز  ،یی از تاریخ غیررواییها نمونه منزلۀ به ،شمار و سال نامه شجرهدر 
هـا بـه    زمانی وجود دارد، صرف رابطۀ زمانی بین آنشمار رابطۀ  ي سالها اگرچه بین رویداد

  .نیست ها   نمعناي روایت بودن آ
 

  چگونگی رابطۀ داستان و تاریخ روایی بارةشناسان در نظر روایت. 4
  دوران باستان 1.4

تدریج  این دو به ،رفت علم و خط با پیش ،ها بعد. تاریخ و افسانه با هم آمیخته بودند در آغاز
ارسـطو  . از جدایی به رابطۀ تنگاتنـگ خـود ادامـه دادنـد     پس اما ؛تفکیک شدنددیگر  از یک

 .)144: 1386اسـتنفورد،  (» است به کمک یک طـرح ) عمل(داستان بازنمایی فعل « :گوید می
و آن عمـل را از   انـد  مربـوط   داستان و تاریخ روایی هر دو بـه عمـل   ،طبق این گفتۀ ارسطو

گـر   داسـتان بیـان   توان گفـت  می ،تر به زبان ساده. دنکن می طریق واژگان کتبی و شفاهی بیان
توان حوادث تاریخ را با اندکی تغییـر بـه    می طوري که امروزه به ؛اعمال و وقایع تاریخ است

این قرابت بین دو قالب در ادبیات قدیم ما نیز چنان است که گـاه تـاریخ   . دکر تبدیل داستان
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گویـاي آمیختگـی دو    القصـص  و خیالتـوار  احسـن  :مویی بیش فاصله نیست را با قصه سرِ
انـد   ده است و از این قبیلکرزیرا تاریخ را در قالب داستان بیان  ؛عنصر داستان و تاریخ است

 )J.G. Reiner(رینـر   .جی .در همین زمینه جی .جهانگشا خیتار و یهقیب خیتاریی مثل ها کتاب
 یخیو رمـان تـار  ) همـان ( »جوامع است ي فعال درها داستان تجارب انسانتاریخ «: گوید می
اگر بـه آن دسـته    .ت استیروا يپردازد تابع الگوها می که به شرح حوادث گذشته جا آناز 

شـویم کـه داسـتان     مـی  متوجـه  ،د دقت کنیمنشو می یی که نوشتار تاریخی خواندهها از رمان
به خود گرفتـه  » گذشتگی«نوعی معنایی از  بهاست یا » گذشته«به چیزي نظر دارد که تر  بیش
به بررسـی وقـایع    بربادرفتهدر رمان تاریخی ) Margret Michel( مارگرت میچل ،مثالً. است

جـا تـاریخ نقـش     در ایـن  .مریکـا پرداختـه اسـت   ابراهام لیـنکن در تـاریخ   آو اتفاقات زمان 
ـ  ة دکـه مـا    نخست آن: رود می کار زمینه را در ادبیات برعهده دارد و در دو جهت به پس  ۀاولی

 از عنصـري  هـم  تـاریخ  تـر  حقیقـی  و تـر  واقعی وجه در که آن دیگر ؛دهد می  تشکیلمتن را 
در تحلیـل   البتـه  و هسـتند  نویسـنده  ذهـن  سـاختۀ  ها پدیده از يشمار هم و آمیزد می تخیل

ـ ) تاریخی(گرایی  نهایی همواره جنبۀ واقع ـ    ۀبر وجوه ساخته و پرداخت ی و تخیـل برتـري کم
 کنـد و  مـی  گونـه بـه تـاریخ نگـاه     نویس همان توان گفت رمان می ،تر بیان ساده  به. کیفی دارد

  .نویسد که مورخ می
  
  دوران جدید 2.4

  دیدگاه گالی 1.2.4
. دیداستان دار کیچه اتفاق افتاد و با گفتن آن شما  دییبگو. است خیتار یعنصر اصل تیروا

 و داسـتان  يبـرا  هـا  زبـان  از ياریبس درمشابه  یاست که در وجود کلمات یعرف دگاهید نیا
عبارت از توانـایی دنبـال کـردن     صرفاً فهمیدن تاریخ« :گوید می گالی .یابد می انعکاس خیتار

جریـان روایـت    جریـان تـاریخ و   ،از نظـر او  ،یک انسان متعارف همانند .یک داستان است
  ).156 :همان( »قالب واحدي دارند تقریباً

اگـر  . و ساختاري هماننـد آن دارد است مطابق داستان  تاریخ کامالً ،براساس نظریۀ گالی
کنـیم کـه بـین تعریـف رمـان       مـی  صراحت مشاهده به ،به تعریف رمان تاریخی رجوع کنیم

 نیـز نشـان   2گونـه کـه شـکل     همان ،زیرا ؛تاریخی و نظریۀ گالی شباهت زیادي وجود دارد
توان گفت  طوري که نمی به ؛است) داستان(ترکیبی از تاریخ و روایت  رمان تاریخی ،دهد می

  .چربد یا تاریخ بر داستان احاطه دارد می در این ساختار کفۀ داستان بر تاریخ
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  روایت ساختۀ مورخ است): Vann( دیدگاه ون 2.2.4
 خیتـار  يدادهایـ رو کـه  است دگاهید نیا آن و است یگال دگاهید برخالف کامالً این دیدگاه

 نظـر  بـه  کـه  یداسـتان  قالـب . سـازند  ینم را یتیروا یعیطب طور به و ندارند یمشکل چیه ذاتاً
که  یزمان تا ون، نظر از. است گر تیرواذهن  ساختۀدارد  وجود یخیتار اثر کی در رسد یم

مـواردي بـراي   ، دنباشیافته ترتیب ن نظم ودهنده  سازماندست راوي یا خوانندة  به ها واقعیت
 از .آیـد  مـی  طرح پدید از گوید می ون آید؟ می پدید داستان از کجا ،بنابراین .شوند تاریخ نمی

 .ها تصادف و ،اهداف ،ياز علل ماد یعمل نه کامالً است یانسان قاًیدق يا زهیآمطرح  ون، نظر
ـ  خواهـد  یم که گونه آنآن را  مورخ کهاست  یزندگ از يا گوشهطرح  خالصه، طور به رشب 
 خالفبـر  ).157: همـان ( دارند را شان ینسب تیاهم ینیع يها وندیپ تیواقع آن در و زند یم

 گفت، ون از تمایز بـین  می که در آن از برابري دو قالب داستان و تاریخ سخن ،دیدگاه گالی
در این دیدگاه مورخ نقش خـالق و  . گوید می تاریخ روایی و تاریخ غیرروایی سخن ۀدو گون
  .دهد می را دارد که با استفاده از ابزار روایت به وقایع خام تاریخی شکل هنري يهنرمند
  یدن وایتها  دیدگاه 3.2.4

انبـوهی از   وي این دیدگاه را که در تاریخ .تاریخ قالب داستان دارد وي منکر است که خود
ردیـف   بـه قالـب نثـري هـم     هـا را  تا آن اند انتظار مورخ چشم فقطي زنده است که ها داستان
 یی ازها ي تاریخی رونوشتها روایت .کند می رد ،نادرست دیدگاهی آشکارا منزلۀ به ،درآورد

که محتوایشان به همان انـدازه کـه    اند یی کالمیها بلکه داستان ،تاریخ یا قالب داستانی نیستند
اشـتراك  تـر وجـه    بـیش  نظایرشان در ادبیات با ها صور آن. شوند می ابداع هم شوند می یافته
بـدین معناسـت کـه     و سـازد  مـی  از نظر روایت مورخ داستان .علوم نظایرشان در تا با دارند

 دهنـد،  نمـی  داستانی به ما شواهد تاریخی هرگز. »اند ي کالمیها داستان«ي تاریخی ها روایت
هـم کـرد    مختلف سـرِ  يانحابه  را ها توان آن می دهند که می عناصر داستان را حداکثر به ما

عقیده دارد که وقـایع تـاریخی مـواد     ،همانند ون بوث ،یدن وایت نیزها  ).159- 158: انهم(
ـ  تبـدیل  ها را به متن روایی تا آن اند خام داستان و نیازمند دست تواناي مورخ براسـاس  . دکن

) مواد خام داستانی، fibula(توان گفت وقایع تاریخ همانند سوژه یا فبیوال  می ،این دو دیدگاه
ـ فب .دکـر  تبـدیل  را بـه مـتن روایـی    ها توان با استفاده از عناصر داستان آن می کههستند  وال ی
انـد و    بـه هـم مـرتبط    یو زمـان  یلحـاظ منطقـ   بـه اسـت کـه    ییدادهایاز رو يا يبند سلسله

انـد   بوال گفتهیف فیدر تعر. گذرانند یم ا از سریشوند  یدادها را سبب مین رویا کنندگانْ عمل
ـ ی ؛کنـیم ل یتبدبه داستان  داریم و ا اتفاق را بریک سوژه یکه  نیا یعنی ؛یخام داستان ةماد  یعن

  .میکن لیتبد به داستان یو داستان يرا با پرداخت هنر اي دهیا
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  )Olafsone( دیدگاه االفسون 4.2.4
ایـن اسـتدالل    .یـک داسـتان   فقطقالب  نه ضرورتاً هرچند ؛قالب داستان دارد تاریخ همواره
 سـاختار « :بیـان صـریح االفسـون چنـین اسـت      .تجربۀ انسانی و عمل انسانی مبتنی است بر

تـاریخ را   ،هماننـد گـالی   ،االفسـون نیـز  ). 161: همـان ( »عقالنی مثل ساختار روایت اسـت 
ـ ب به آن از استفاده با تا سازد یم يبستر داستان از مورخ یعنی ؛داند یم برساخته از داستان  انی

ـ ن یخیرمان تار فیکه به تعر ،دگاهید نیا براساس. بپردازد خیتار ـ نزد زی اسـت، داسـتان    کی
ـ نظر براسـاس . ينگار خیتار يبرا استابزار مورخ   از یمختلفـ  جینتـا  ،نشناسـا  تیـ روا اتی

بـر   االفسـون  و یگـال : دیآ یم دست هب خیتار با داستان ارتباط بارةدر آنان يها دگاهید یبررس
یعنـی داسـتان ابـزار اصـلی      اند؛ و با هم در ارتباط اند وستهیپ هم به خیتار و داستان که اند آن

کـه وقـایع    اند بر آنیدن وایت ها  ون بوث و ،در مقابل این دیدگاه. ی مورخ استنویس تاریخ
د و این مورخ است که به آن نصورت سوژه و مواد خام در عالم خارج وجود دار تاریخی به

 2 شـکل . تبـاطی بـا داسـتان نـدارد    دهد وگرنه تاریخ به خودي خود هیچ ار می شکل روایی
 .دهد می تقابل این دو دیدگاه را نشان

  
  ارتباط تاریخ و داستان بارةشناسان در تقابل عقیدة روایت .2 شکل

روشن شـدن موضـوع   براي جا  در این ،از تبیین عناصر و ساختار در رمان تاریخیپیش 
و در  ،سـپس در تـاریخ روایـی   آن عنصر را در داستان کوتاه، نخست ذیل هر یک از عناصر 

  .کنیم می تفسیر و تبیین ،استدو قالب  نیا از یبیترککه  ،در رمان تاریخیپایان 
  

  ي در رمان تاریخیپرداز روایتعناصر و شگردهاي . 5
  سازي گري و توالی کنش 1.5

 ،مایـه  درون ،لحـن  ،پیرنـگ  ،وگـو  گفـت  ،روایـت : عنصـر اسـت  نُه هر داستان شامل  اصوالً
ساختار کلی هر داسـتان   ،عالوه بر عناصر یادشده. و موضوع ،مکان ،زمان ،پردازي شخصیت

گالی و االفسون 
)تاریخ= داستان (

وایت و ون بوث هایدن
تاریخ مادة خام داستان و ( 

)جداي از آن است
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ي داستان براسـاس رابطـۀ   ها یعنی کنش ؛و پایان است ،اي است که داراي آغاز، میانه گونه به
 اي خـتم  اي آغـاز و بـه نقطـه    از نقطـه  :شـود  می علّی و معلولی باعث ایجاد یک متن روایی

  :به متن زیر بنگریداز باب نمونه . شود  می
 کنـد  یخـانم عروسـ   زاده شـاه ک یخواست با  یاو م]. الف[بود  يا زاده شاه يروزگار يروز

 زاده شـاه گونه بود که  نیا]. پ[ بود می یخانم واقع  زاده شاهک ید یخانم با زاده شاه یول]. ب[
  ].ت[کند دا یپ یخانم واقع زاده شاهیک گذاشت تا  ر پایا را زیدن همۀ

از اي  صـورت زنجیـره    به »ت«تا  »الف«جریان حوادث از  ،کنیم می گونه که مشاهده همان
پـنج   یـی روا خیتارهر کنش در  .شده استتبدیل روایی  یپیوسته آمده و به متن هم حوادث به

تغییـري  کنیم هدفمان این است کـه در جهـان یـا خودمـان      می وقتی عمل: تین. 1 :داد ءجز
ایـن  . پـردازیم  مـی  ما در ارزیابی به بررسی اوضاع و احوال حاضـر : یابیارز .2 ؛پدید آوریم

تناسب دارد، بلکه در ارزیابی شـانس   ،یعنی نیتمان ،هدفی که در عمل داریم اتنها ب اوضاع نه
سـپس   :افتیره. 3 ؛کند می موفقیت و تعیین بهترین راه رسیدن به هدف نیز به ما کمک

از ایـن   .هر کاري نیروي ذهنی یا فیزیکی الزم استدادن آوریم که براي انجام  می یاد به
عشق،  ، مثلاي وجود داشته باشد که ما را به عمل سوق دهد باید احساس و عاطفه ،رو
 :بافت یا زمینـه . 5؛ لفۀ چهارم استؤیا اراده مانگیزه  :زهیانگ. 4 ؛طلبی جاهو ، ترس، رتنف

است که کـنش در آن   یو فرهنگ ،یکیزیف ،یاجتماع طیمح کل نهیزم و بافت از ما مراد
  ).47-46: همان( شود یواقع م

  تاریخ هرودوت در وشیدار دست بهدر داستان فتح بابل  ها کنش یبررس 1.1.5
توانـد   نمی ها مدت .بیند می داریوش هنگام شکار آسیبپاي : این داستان چنین استخالصۀ 
 شخصـی بـه داریـوش خبـر    . شـوند  می حتی پزشکان دربار نیز از درمان وي عاجز ؛بخوابد

به دسـتور داریـوش   . در طبابت تجربه دارد) Democedes( دهد که فردي به نام دموکدس می
 داریـوش بـه وي پـاداش    .شـود  مـی  آورند و او موفق به درمان داریـوش  می وي را به دربار

. کنـد  مـی  دملی در پستان پیـدا  ،رش و همسر داریوشآتسا دختر کو ،در همین زمان .دهد می
کـه او   گویـد  میدموکدس  .خواهد تا آتسا را نیز درمان کند می ناچار از دموکدس داریوش به

که هرچـه از او بخواهـد مضـایقه نکنـد و     بندد  میولی با آتسا شرط  .را معالجه خواهد کرد
و دموکـدس   کنـد  مـی آتسـا قبـول    .خواهد خواستکه چیز محالی از آتسا ن دهد میاطمینان 
و بـه او  رود  مـی دموکدس براي بیان شرط نزد آتسا  ،از درمان پس. به معالجهکند  میشروع 

کـه نیـروي جـوانی دارد     زمـانی  شرط من این است که تو از داریوش بخواهی تا « :گوید می
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آتسا این گفتۀ دموکدس را با داریـوش   .»قلمرو ایران را افزایش دهد و به جنگ سکاها برود
کـه مغـز   را افکاري همان  دقیقاًتو  ،بانوي عزیز«: دهد پاسخ میو داریوش گذارد  میدر میان 

. اي و من قصد دارم جنگ را بـه سـرزمین سـکاها برسـانم     مرا مشغول کرده است بیان کرده
 امـا کنـد،   مـی حملـه   به یونان داریوش مدتی بعد .»به یونان لشکر خواهم کشید نخستولی 

چـون بابـل    امـا ؛ پردازد میبنابراین به محاصرة این شهر  .دوش میناگهان متوجه شورش بابل 
یکی از فرماندهان  ،بنابراین .یستبه هیچ طریقی امکان تسخیر آن نرد ي محکمی داها دروازه

که او را به  هنگامی. برد می کند و به دشمن پناه می کشد و خود را مجروح می اي ایرانی نقشه
: گویـد  مـی  پرسد و او در جواب می مجروح شدنش را دلیلپادشاه بابل از او  ،برند می دربار

مقاومت کردم مرا بـه ایـن    ،مبنی بر ادامۀ محاصرة بابل ،ي داریوشها چون در برابر خواسته«
داریـوش  خـواهم در کنـار شـما بـا      می ام و آورد و از او گریختم و به شما پناه آوردهدرروز 

 ایرانی اعتمـاد  هگذرد که به این فرماند خورد و چندي نمی می فریبپادشاه بابل  .»مبارزه کنم
 ،طبـق قـراري کـه بـا داریـوش دارد      بـر  ،او نیز .دهد می ي دروازه را به ويها کند و کلید می

یـد  آ میکند و بابل به تسخیر داریوش در می ي بابل را به روي لشکریان داریوش بازها دروازه
 هـرودوت  خیتـار از کتـاب   اختصـار  به که فوق، داستان متن). 265- 249: 1350راولینسون، (

ـ ن. 1: را دارد تـاریخی  واقعـۀ  یـک  در نهفتـه  يهـا  کنش همۀشده است،  گرفتهبر  نیـت : تی
ـ ارز .2 اسـت؛  ایران قلمرو گسترش داستان این در داریوش همـان بررسـی اوضـاع و     :یابی

با توجه به جـوان بـودن داریـوش و آمـادگی      ،در این داستان دموکدس. احوال حاضر است
از داریوش خـواهش کنـد تـا بـه سـرزمین سـکاها       که خواهد  می از آتسا ،جنگ برايلشکر 

ي تاریخی سکاها در آن زمان آمادة حمله بـه ایـران بودنـد و    ها زیرا طبق ارزیابی ؛حمله کند
و  هـا  کلیـۀ ترفنـد  : رهیافـت  .3 ؛قدم باشد در این حمله پیش هدخوا میدس از داریوش دموک
ي هـا  در این داستان داریوش از نقشـه . گزینیم رسیدن به هدف برمی برايیی است که ها ابزار

ي هـا  کـنش  همـۀ  ،دیمکرگونه که مشاهده  همان. ده استکرفتح بابل استفاده  برايگوناگون 
  .شود می تاریخی دیدهتاریخ در این واقعۀ 

ي ها لفهؤسازي در حوادث از م گري و توالی کنشکردیم، نیز بیان تر  پیشگونه که  همان
. کند یرا نقل م یتیرواعامل ک یاست که در آن  یمتن ییمتن روا. اصلی متن روایی است

گـو    داند که در آن قصـه  یم یرا متن ییمتن روا تیروا تیماهاسکولز وکالگ در کتاب 
روایت یا گفتار روایی سخنی ). 8: 1371اخوت، (پردازد  میت یان روایو به ب ردحضور دا

دادهـا را برعهـده دارد    اي از رخ داد یـا مجموعـه   گفتاري یا نوشتاري است که نقـل رخ 
ابتـدا   در«: اسـت  دار هدفمند از وقایع دنباله ییها متون روایی گزارش). 128 :1382 اخالقی،(
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 هـا  کـنش و ، هـا  ست که وقایع، موقعیتا حالی و این در» افتاد، سپس چنان شدچنین اتفاق 
 سـت و یکـی پـس از دیگـري ظـاهر     ا دیگر جاري شود که گویی از پس یک می چنان ارائه

 استفاده که يا از هر واژه درواقع،. شود می و کامل ،رود می یابد، پیش می داستان بسط ،شود می
). 154: 1389 رابرتز،( کنیم می اشاره عیوقا تسلسل در موجود يِضرور پیوستگیِ بر میکن

 اي از حـوادث تشـکیل   از زنجیره) اعم از رمان تاریخی یا تاریخ روایی( متن روایی یک
پیوسته  هم اي به صورت زنجیره ها رابطۀ علّی و معلولی وجود دارد و به آن میانشود که  می

  .آید می پشت سر هم
  

  )verisimilitude( يمانند قتیحق .6
اگرچـه در داسـتان    ؛باشـد  یرفتنیکه از نظر خواننـده پـذ  د شوان یب يد طوریع داستان بایوقا

از حوادث را کـه   يا بلکه داستان سلسله. یواقع یافتد که در زندگ یطور اتفاق نم حوادث آن
 :انـد  ماننـدي گفتـه   در تعریـف حقیقـت  . کند می ما تصور ياست براشبیه  یبه حوادث واقع

و اعمال داسـتان وجـود دارد و باعـث    ) ها تینگاه شخص( ها تیاست که در شخص یتیفیک«
  .)»يمانند قتیحق«ل یذ: 1376 انوشه،( »شود می جلوه کردن آن نزد خواننده یواقع
 یهـا در زنـدگ   داد آنیـ ف کند کـه امکـان رو  یتعر يا گونه ع را بهید وقایسنده باینو یعنی
شـه  یامـا مـورخ هم   ).گرا داستان واقع( ر باشدیخواننده باورپذو از نظر د شواحساس  یواقع
جا  به یان زندگیکه جر يدر موارد یسازد و حت می نش استواریت خود را براساس گزیخالق

ـ آ مـی  شـمار  نش بـه یگـز  یرسد، استفاده از آن نوع می نظر و مناسب به از  ییگـو  قـت یحق .دی
در ادوار گذشـته   . شد خوبی رعایت نمی اما در گذشته این اصل به ،خ استیتار یشروط اصل

تر مورخـان در خـدمت سـالطین     شد و بیش می نگاري یکی از مشاغل درباري شمرده تاریخ
فـردي  و نوازنده داشت،  ،طور که یک سلطان طبیب، منجم آنان و همان خوار فهیوظو بودند 

شرح حال سلطان  اش نوشتن و وظیفهبود غول نویس در دربار به خدمت مش نیز به نام وقایع
نویس مجبور بود از کارهاي زشت سلطان چیـزي ننویسـد و حتـی     واقعه. ي او بودها و کار
اقـدامات او را هرچنـد    صورت کارهاي برجسـته جلـوه دهـد و    و اشتباهات او را به ها خطا

زخم کوچکی شمارد  ي او را نادیده بگیرد و آن را چشمها و شکستد کنکوچک بود بزرگ 
کسی کـه   ،مثالً. دشوباعث خشنودي سلطان و آیندگان تا د کنو فتوحات ناچیز او را بزرگ 

هـا و اوضـاع    طرز زندگی مردم و افکار و عقاید آن  نوشت به می تاریخ غزنویان یا مغوالن را
ان ترین مسائل مربوط به سـلط  جزئیبارة اما در ،نداشت توجهی اجتماعی و اقتصادي جامعه

  .کرد مییل مطالب زیادي نقل صتف به
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که به ضـرر او   یعیان حوادث و وقایگاه به ب چیکه مورخ هاست درست  ها، انین بیرو ایپ
که به نفع حاکمان زمانش  یحوادث(کند  می انیچه ب ، در آنپردازد نمی ا حاکمان زمانش باشدی

گویی  که اصل تاریخ بر حقیقتتوان گفت  می ،درواقع. کند میت یرا رعا يمانند قتیحق) بوده
انـد،   ان به طمع پول یا پاداش بـه تحریـف تـاریخ پرداختـه    نویس تاریخاي از  است و اگر عده

 ال برد و چنین نتیجه گرفت که کل تـاریخ دروغ و ؤرا زیر س )نوع قالب(توان کل تاریخ  نمی
که  یعیاز وقا یپوش مبا فرض چش(اند  خ نوشتهیتار يا استرآبادی یهقیاگر ب یعنی  .اغراق است

اصـل  ) شـده  نشیگـز وقـایع  (انـد   چـه نوشـته   آن بـارة در ،)به ضرر حاکمانشان بـوده اسـت  
تـوان نظـر داد کـه اصـل      یانـد نمـ   که ننوشته یعیوقا بارةاند و در ان کردهیرا ب يمانند قتیحق

داستان  و خیدو قالب تار ۀسیجا در مقام مقا نیرا ما در ایز؛ اند ت نکردهیرا رعا يمانند حقیقت
 ،نیبنـابرا  .کـرده اسـت   یپوش ها چشم ان آنیکه مورخ از ب یم نه دربارة حوادثییگو می سخن

که در داسـتان   یدر حال ؛دار استیپا استوار و یخ اصلیدر تار يمانند حقیقتتوان گفت  می
 رد ویپـذ  مـی  کـه عقـل آن را   شود می انیب يعاد یه به حوادث زندگیشب یحوادث) گرا واقع(

ـ ارتبـاط م  .دهـد  می نشان یل آن را در حد حوادث واقعیتخ یسنده با اندکینو ان داسـتان و  ی
 از داستان و تیواقع. )82 :1363 والش، ←( ستیشود ن می که فرض یت به آن سادگیواقع
آمـده و   ینیالت faser واژة از تیواقع. اند شده گرفته نیو هر دو از واژگان الت اند کهن انیآشنا

ـ داستان ). to make(است  »دادن انجام« ای »ساختن« يدر اصل به معنا ـ ادب ای از  یداسـتان  اتی
هـر  . است )to make or shape( »دادن شکل« ای »ساختن« يگرفته شده و به معنا finger ةواژ

 .استسان رقم نخورده  کیها در جهان  ر آنیاما تقد ،ندا میدو مفهوم در عمل ساختن با هم سه
بـا مفهـوم    هـا  گـو و گفت و ها لغت و در نوشته يها است و در فرهنگ نشدهد ییأت» تیواقع«
 یرواقعیغ يا دهیچون پد که داستان هم یدر حال ؛ک معنا آمده استیبه » صداقت«و » صحت«

و » جعـل «با » صداقت«و » صحت« و »داستان« و» تیواقع«ه و رابطۀ شمار آمد به یو ساختگ
  ).116 :1387 ،یرصادقیم( دهد می نشانخود را ست که در ابتدا یبه آن صورت ن» ابداع«

  
  2فیتوص و 1يپرداز صحنه. 7

رمـان  به نـوع   پردازي صحنه .شود می خلق ر رمان تاریخیبه طرق گوناگون د يپرداز صحنه
کـه   نیـ هم بـدون ا  یگاه و رود می شمار نفک آن بهیال ياز اجزا یگاه؛ دارد یبستگ تاریخی

ــه ــاي  خدش ــتان ر ب ــود واردداس ــی ش ــوان آن را م ــذف  ت ــردح ــل ،ک ــ مث  فات ویتوص
 هـا  داسـتان آغـاز  در  ...) غروب طلوع و باران، باد،(عت یکه از اوضاع طب ییها يپرداز صحنه

ـ ز ، کنار گذاشت داستان را يفضا توان صحنه و نمی یگاه یول .دیآ می  بـا  را صـحنه چنـان  ی



 ... تاریخ یا رمان؟ ؛رمان تاریخی   104

  

 بـوف  ۀمثـل صـحن   ،است ریناپذ ییآن جدا داستان گره خورده است که از يفضا حوادث و
 از تـوان آن را  مـی  اتفاقات داستان گره خورده اسـت کـه   ات ویت که چنان با جزئیهدا کور

   .آورد شمار داستان به یاتیعناصر ح
 ییایـ جغرافمحـل   :نـد از ا عبـارت  دنسـاز  مـی  را در رمان تاریخیک صحنه یکه  یعوامل

 ةدور و ا عصـر یزمان ، ها آن یروش زندگ راه و عادات و و ها تیشخصۀ شیپ و کار، داستان
 ک داسـتان کنـار  یدر  ها یژگین ویا یوقت . ها تیشخص یعموم و یط کلیمح و ،وقوع حادثه

  .داشتخواهد  کارآمد پخته واي  داستان صحنه ده شوندیهم چ
اسـت کـه لحظـه بـه لحظـه بـدون        یاز کنش داستان یبخش« :اند  هف صحنه گفتیدر تعر

 یرا کـه در آن عمـل داسـتان    یمکـان  زمـان و « ).44: 1388 :کهامیب( »شود می اختصار نوشته
  ).453: 1376: یرصادقیم( »ندیگو می صحنه ردیگ می صورت

بـارة  در یسـ ینو داسـتان  دربـارة  ییهـا  درس در کتاب )Leonard Bishop( شاپیب لئونارد
  :دیگو می ف صحنهیتوص

ـ انداز شـهر، اسـتان    از چشم يریتصو يپرداز صحنه يکه برا یهنگام ا دهکـده ارائـه   ی
ف یتوصـ  ،ا داستان دارندیدر رمان  یکه کاربرد مهم ،از صحنه را ییها یژگید، ویده یم

  ).319: 1383 شاپ،یب( دیکن

ـ نظ یدادهـای  ا رخیـ عـت  یاز طب ییهـا  داستان را با صحنه ،معموالً ،کیدر داستان کالس ر ی
ـ ا. کردند یطلوع و غروب آغاز مو طوفان، باد، باران،  و شـروع   يپـرداز  وه از صـحنه ین شـ ی

از بـاد و بـاران    مـرد  هیـ گلدر آغاز داستان  يبزرگ علو ،مثالً .ها ادامه داشت داستان تا مدت
  :با ساخته استیز ییفضا

درختان کهن . را از جا بکندخواست زمین  می انداخت و می باد چنگ. باران هنگامه کرده بود
غـرش  . آمـد  می کشید می از جنگل صداي شیون زنی که زجر. دیگر افتاده بودند به جان یک

ي باران آسـمان تیـره را بـه زمـین     ها رشته. ي خاموشی را افسارگسیخته کرده بودها آواز باد
  ).67 :1383علوي، ( نهرها طغیان کرده و آب از هر طرف جاري بود .دوخت می آلود گل

وقوع واقعه  ها يپرداز صحنهاغلب . آید می تر ی جدید چنین توصیفاتی کمنویس داستاندر 
ت روحـی و  در زندگی از ارتباط طبیعت با حـاال  ،مثالً .دنکن می به خواننده القاغیرمستقیم را 

رنشـاط و  کنـد و روز آفتـابی پ   مـی  انگیـز جلـوه   روز ابري به نظرمان غم .روانی خود آگاهیم
گاه صحنۀ داستان با حالت روحی شخصیت همـاهنگی دارد و گـاه سـر     ،بنابراین. پرور روح

داستان چنان با حـوادث آن گـره    يصحنه و فضا یی امروز گاهنویس داستاندر . ناسازگاري
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ـ ا ،مثالً. دکرگر جدا ید کیها را از  توان آن یخورد که نم می  کـه  يانتـر ن قطعـه از داسـتان   ی
  :را ببینید صادق چوبکاز  بود مرده شا یلوط

اش بـه او خبـر داد    زهیـ غر. ده و با خشم آن را تکـان داد یچسب یله را دودستیخ طویم ۀحلق
له را تکان داد و یخ طویبا هرچه زور داشت م... ست یدر کار ن یست و کتکیش نیبرا يخطر

ر یزنج دیراه رفت، اما د. خودش شاد شد ییاز رها ؛دیرون کشیخاك ب يسرانجام آن را از تو
او هم رها . کرد یم يآن هم با او شاد. رجه کردوو هم به دنبالش راه افتاد و آن هم با او ورجه

 زنش هم به  ییتنها و آور چندش يدفعه هم با صدا نیاما هر دو به هم بسته بودند و ا ،شده بود
  ).87- 86 :1344  چوبک،(اما چاره نداشت  ،برزخ شد. مخمل پکر شد. دنبالش راه افتاده بود

 را ابـزار  ایـن  بایـد  امـا  است، نویسندگی شگردهاي از پردازي صحنه در جزئیاتکاربرد 
نه ین زمیدر هم. دشو یرمؤثر از آن باعث ضعف اثر میرا استفادة غیز ؛کار بست به مؤثر نحو به

   :دیگو یشاپ میلئونارد ب
 ؛افتد یم ییمکان جدات و ین شخصیب ،میاستفاده کن آناز  یرمؤثر و مصنوعیغ ياگر به نحو

ت یجـدا از شخصـ   ات رایاگر جزئ. شود یکیت ید با اعمال شخصیات بایکه جزئ یدر حال
 به بلکه تیشخص به نه ما ذهنو  ندآن کُ حرکت ،اخالل داستان کار در ،میاوریکاغذ ب يرو
  ).77: 1383شاپ، یب(  شود یمشغول م گرید يزیچ

  
  فیتوص. 8

ا یـ آن بخش از داسـتان اسـت کـه کـنش      ؛رون استیب يایدن  از  ساکن  ریتصو  ۀ ارائتوصیف 
 یخاص ءیا شیمکان  ينگاه خواننده رو فیدر توص ،جهیدر نت. افتد یدر آن اتفاق نم يگفتار

نشـان بـده،   «  بر شعار يساز صحنه  و  فیتوص  داستان  در   ).115: 1388از، ین یب( متمرکز است
د یدر داستان کوتاه با .خلق صحنه است يداستان به معنادر » نشان دادن«. استوار است» نگو

 کـه حـرف   یافتـد، مردمـ   یکـه اتفـاق مـ    يزیـ د خود را در قالب چیو عقا د افکاریقادر باش
ف یتوصـ  ،درواقع. دیش دهیان دارد نمایکه جر یعیا وقایدهند  یکه انجام م يو کار ،زنند می

م یبخـواه  یاگر در داسـتان  ،مثالً. تسنده اسینو لیو حاصل تخ یو صحنه در داستان ساختگ
م او را بـه دو  یتوان یم، مییده است سخن بگویدست نکش یکه هنوز از زندگ يرمردیپ بارةدر
  :کنیمف یق توصیطر

 .»دوار بود که زنده بماندیرمرد هنوز امیپ«: »گفتن«ق یاز طر. 1
بـا دقـت شـانه    ش را یده بود و موهایپوش یکیرمرد لباس شیپ«: »نشان دادن«ق یاز طر. 2

 .»کرده بود
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  .ده استیدست نکش یرمرد هنوز از زندگین است که پین نشان از ایا
  :دان دهیدو من با که یوزپلنگانیر از یز یفیتوص ۀد به قطعینک بنگریا

قـایقی  . زد مـی  را بایـد دور  نصف استخر، د قوها را از نزدیک ببیندنکه مرتضی بتوا براي آن
استخر و جاده مردي به الستیک یک تریلـی بـدون بـار، از ایـن     بین . وارونه روي برف بود

دل و رودة  ؛کاپوت تریلی باز بود. کرد می یشها زد و گاهی توي دست می ، لگدها کمرشکن
تا گلـو   )انگار شیشۀ روغن ترمز(اي  بطري شکسته .جعبۀ بزرگ آچار روي برف ریخته بود

افتاده بود، گازوئیل مثل استفراغ  ها کنار نردهکه  ،ي پالستیکیها از پیت. رفته بود در آب فرو
. رفـت  مـی  ي ریزریـز راه هـا  آب چرب شده بـود، روغـن روي مـوج   . شد می قاطی استخر

  ).18: 1385نجدي، ( شد یم تر بزرگ یه بنفش ،يخاکستر لیگازوئ يها  رهیدا

از  یکـ یکنـد، صـحنه    مـی  که مورخ از ابزار داسـتان اسـتفاده   جا آن ،زیخ روایی نیدر تار
  :خ روایییدر تار يساز از صحنهاي  نمونه. دیآ می شمار عناصر مهم به

 یـی گونه، دراعـه و ردا  زد، خلق می اهیرنگ با س يداشت حبراي  هجب. بند یدا آمد بیحسنک پ
ر یـ ز ،دهیسر مال يو مو ينو در پا یلیکائیم ةموز ده ویمال يشابورین يزه و دستاریسخت پاک
  ).231: 1383، یهقیب( ده کردهیدستار پوش

  : ینیجو يجهانگشا خیتارمغوالن از دست  بهر بخارا یصحنۀ تسخ، چنین هم
را  ین چهره نمـود، دروازه را گشـادند و دشـمن   یخون یچون طشت د همیبعد که خورش روز

ـ بازد يزخـان را بـرا  یچنگ. زخـان رفتنـد  یک چنگیخاتمه دادند و معارف شهر بخارا نزد د ی
هـم   ،تولی ،ستاد و پسرشیش مقصوره ایپ. جامع رفت به مسجدحصار و شهر داخل شد و 

 .اسـت  یصـحرا از علـف خـال    باال رفت و دستور داد دو سه پله از منبر. آمد اسب فرود از
ان یقرآن را به م يها صندوق. شهر را باز کردند و غله دادند يانبارها. ر کنندشکم اسبان را پ

را  هـا  خـت و صـندوق  یر ي میرا به دست و پا ها زخان قرآنیچنگ. آوردند می صحن مسجد
خواننـدگان و نوازنـدگان   . کـرد  ی مـی شراب را دمادم خـال  يها جام. ساخت می ر اسبانوآخ

  ).74: 1362، ثروت(را حاضر کرده بود تا به رقص و آواز بپردازند  يشهر

 تـوان عنصـر توصـیف را    مـی  ،که ترکیبی از تاریخ و داستان اسـت  ،نیز یخیتار رماندر 
  :دکرمشاهده 

انگیـز و   هوا غم ،رو این  از ،تاب رخ در حجاب ابر پوشیده بود و جهاندو روز بود خورشید 
کـه از   ،ي شـمال غربـی  هـا  بـاد  مخصوصـاً . نمود می رااي  از حیث سردي هم شمشیر برنده

عاطفـۀ طبیعـت را در صـحاري سـرحد      تر جنبۀ خشـن و بـی   بیش ،گذشت می دریاي سیاه
  ).410: 1381غالم، ( داد می مسآذربایگان تج
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  :آمده است زند پهلواندر رمان تاریخی  ،چنین هم
. گذرانـد  یم هیگر و فکر به اتاقش در تنها و دهیپوش اهیس پدرش مرگ از بعد قشنگ يطوبا
ی بلنـد،  یهـا  کشـیده، مـژه   یصـورت  :سـپیدي داشـت   ةملوسی بود کـه چهـر   دخترك یطوب

ابروهـاي پیوسـته و سـیاه    . زیبـا و آیتـی بودنـد   یش درشت و سیاه مثل دو نـرگس  ها چشم
  ).434: همان( دادند می گناهش بزرگی اش از دو سوي به آن فرشتگی بی کمانی

و رمان تـاریخی عنصـر توصـیف و     قالب تاریخدو در هر ، دیمکرگونه که مشاهده  همان
  .شود می سازي دیده صحنه
  

  )dialogue( گوو گفت .9
 را به هیما دهد، درون می را گسترش رنگیپ. است داستان دراز عناصر مهم  یکیگو  گفت

امروزه  .برد می شیرا پ یو عمل داستان ،کند ی میرا معرف ها تیگذارد، شخص می شینما 
ان با نویس داستاناست تا اي  لهیشود و وس می از عناصر مهم داستان شمرده یکی گو گفت

زنده بـه خواننـده منتقـل کننـد و      یصورت را به ها تیشخص يها شهیآن احساسات و اند
 نمونه، براي. ش گذارندینما  خوانندگان به يخو برا و از نظر خلقرا  ها تیشخص یگوناگون

ان ناخوانـده و صـاحب رسـتوان در داسـتان کوتـاه      یان مشتریع میالوگ سرید به دیبنگر
  :ينگویاز ارنست هم» نیقاتل«

  .»خورم یم ینیزم بیس ةو پورب یخوك با سس س ۀمن کباب راست«: مرد اول گفت
  .هنوز آماده نشدهـ 
  د؟یا کاغذ نوشته يپس چرا توـ 

  .»شود یساعت شش آماده م. ن شام استیا«: ح دادیجورج توض
  .»است پنجساعت «: شخان نگاه کردیجورج به ساعت پشت پ

  .»گذشته است پنجقه از یدقبیست االن «: مرد دوم گفت
  .استقه جلو یدقبیست ن ساعت یاـ 

ـ بـراي   یاساسـ  ياز ابزارهـا  یکـ ی گـو  و گفـت ز ین ییروا خیتاردر  بـرد اهـداف و    شیپ
  :خیاز مکالمه در تاراي  نک نمونهیا .مورخ است يها  هخواست

 روزگـار چگونـه   باشـد و  مـی  خواجـه چـون  « :گفت به حسنک کرد و يبزرگ رو ۀخواج
ـ   یـ شکسته نبا دل«: خواجه گفت .»شکر است يجا«: گفت» گذراند؟ می ن ید داشـت کـه چن

د که تا جان در تن ید نمود به هرچه خداوند فرمایبا يبردار فرمان ؛دیش آیها مردان را پ حال
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خداونـد را  «: گفت ،دیبوسهل را طاقت برس .»د صدهزار راحت است و فرج استیاست ام
ـ یمنؤرالمـ یبـه فرمـان ام   ،که بر دار خواهنـد کـرد   ،ین سگ قرمطیکرا کند که با چن ن ین چن

  ).232: 1383 ،بیهقی( »تن؟گف

از . بـرد رونـد طبیعـی داسـتان اسـت      پـیش » گوو گفت«نیز نقش اصلی  یخیتار رماندر 
گـرا بـودن اثـر     گو در داستان و رمان تاریخی این است که هم به واقـع و مزایاي عنصر گفت

گو در داسـتان  و زیرا گفت ،شود می کند هم بار زیادي از روي دوش راوي برداشته می کمک
  :شود می رو به جلوداستان و رمان تاریخی باعث پویایی و حرکت 

 ،خواست هرچه زودتر خـود را بـه او برسـاند    می خان در هواي دیدار یار بود و عبدالرسول
 .ولی عبور و مرور مردم از کوچه مانع بود و ناچار با دلی افسرده در کنار جوي آب نشسـت 

 .»براي رفع عطـش بنوشـید  «: از آب کرده و به دستش داد و گفتر پاي  جرالسلطان کاسهها 
قـدري آب   .»آب نطلبیـده مـراد اسـت   «: خان کاسه را از دستش گرفت و گفـت  عبدالرسول

  ).465: 1381غالم، ( »استاي  این حیدرخان مرد باسلیقه واقعاً«: نوشید و گفت

و رمان تـاریخی   ،روایی ، تاریخداستانگو در و گفت عنصرکردیم، گونه که مشاهده  همان
  .شود می دیده

  
  يریگ جهینت .10

و تـاریخ   ،فیلم، داسـتان . ي هنري و ادبی استها قالب میانعنصر مشترك در پردازي  روایت
پردازنـد و از   مـی  غیرمشترك به بیان داستان کمک عناصري مشترك و بعضاً ک بهیروایی هر

 دو قالـب روایـت داسـتان و تـاریخ را     وچـراي  چون تلفیق بی. کنند می عنصر روایت استفاده
یعنـی از   ؛رمان تاریخی هم داستان اسـت هـم تـاریخ   . دکرتوان در رمان تاریخی مشاهده  می

بین تاریخ و داستان نوعی رابطۀ عمـوم و   ،البته. کند می قالب داستان براي بیان تاریخ استفاده
داسـتان نیسـتند و    هـا  توان گفت همۀ تـاریخ  می طوري که به ؛خصوص من وجه وجود دارد

وقـایع را   هـا  تـاریخ  و مـاده  هـا  رویدادنامـه  ،مـثالً  .شکل داسـتانی دارنـد   ها برخی تاریخ فقط
رابطـۀ   هـا  مثل داستان و رمان تاریخی بین اجزاي آناما  ،کنند می صورت توالی زمانی بیان به

  .نیست برقراربه آن صورتی که بین اجزاي داستان وجود دارد،  ،علّی و معلولی
هم تاریخ روایی هم رمان تاریخی . کند می در رمان تاریخی کفۀ تاریخ بر داستان سنگینی

تـاریخ  کنند، اما چون  می دادهاي یک دوره استفاده گزارش رخ برايابزاري  مثابۀ از داستان به
 ولی ،در تاریخ غیرروایی داستان وجود ندارد ،یابد می صورت روایی و غیرروایی نمود به دو
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در تـاریخ   امـا  .شـود  می در آن استفاده) شیوة بیان(صورت خیلی ضعیف از عنصر روایت  به
  .توان گفت مورخ داستان را بستري براي بیان تاریخ قرار داده است می روایی

توجه این است که برخی از عناصر داستانی مخـتص بـه داسـتان کوتـاه در      درخورنکتۀ 
 دقت در نـوع سـاختار رمـان تـاریخی نشـان      اما ،شود می تاریخ روایی و رمان تاریخی دیده

تـر   تر و درصد عناصر داستانی آن بیش دهد که این قالب در مقایسه با تاریخ روایی هنري می
 .پـردازي  داسـتان ی داشته است تـا  نویس تاریختر قصد  است؛ زیرا مورخ در تاریخ روایی بیش

لـف  ؤدر حـالی کـه م   ؛بهره برده است ،نه هنرمندانه ،و از عنصر داستان ناخودآگاهچنین ا هم
در . ی پرداختـه اسـت  نویسـ  تـاریخ ی بـه  نویس داستانرمان تاریخی هنرمندانه و در قالب هنر 

کنیم به میزان هنـري   میالگوي زیر هرچه از سمت تاریخ غیرروایی به سمت داستان حرکت 
  .شود می بودن اثر و استفادة آن از عناصر داستانی افزوده

  
  توالی سیر هنري اثر از تاریخ غیرروایی تا داستان .2 نمودار

  
  ها نوشت پی
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