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رمان هاى تاريخى آيينه ى زندگى ملت ها درگذشته ى تاريخى آن هاست. اين 
ــوم و عادات،  ــت ها، بلكه صفات و اخالق، رس گونه رمان ها نه تنها سرگذش
تحوالت فكرى و اخالقى و خالصه وجود و هستى ملل را  به تصوير مى كشند 
ــته را چنانكه بوده و زيسته اند، به نسل جديد  و جامعه و مردم روزگاران گذش
معرفى مى كنند1. پيداست كه مبنا و مأخذ رمان هاى تاريخى خود تاريخ يا آثار 
ــت كه تاريخ ايران بيشتر شامل  ــت، اما جاى تأسف اس و بقاياى تاريخى اس
ــاهان و وزيران و گروه هاى  ــال وقوع آن ها بوده و به جز ش وقايع عمده و س
برجسته ى جامعه، جايى براى مردم عادى جامعه و شكل زندگى آن ها وجود 
ندارد و اطالعات كافى در اختيار نويسندگان رمان هاى تاريخى قرار نمى دهد، 
ــت وجوگر خود به پر كردن اين خأل  ــنده با ذهن خّالق و جس از اين رو نويس
ــيار صعب و دشوارى است. غرض نويسندگان اين قبيل  مى پردازد كه كار بس
رمان ها، دادن اطالعات تاريخى در ضمن داستان هاى زيبا و جالب ادبى است 
و خواستار واقعيات، عينيات و معلوماتى هستند كه در پس رويدادهاى تاريخى 
ــود. اولين  ــت، در واقع رمان تاريخى از تاريخ بارور مى ش ــته رخ داده اس گذش
ــتقيم انقالب مشروطيت و كوشش هاى  رمان هاى تاريخى را بايد نتيجه مس
ــان وابسته به آن دانست و محتواى آن ها  بيشتر از  فرهنگى دارالفنون و كس
وقايع تاريخ باستان ايران سرچشمه مى گرفت. نويسندگان رمان هاى تاريخى 
در بند افسانه هاى تاريخى و ادبيات گذشته بودند و به جاى تصوير واقع گرايانه 
ــقى و  ــخص، از تاريخ به عنوان زمينه ماجراهاى مهيج عش يك دوره ى مش
رزمى استفاده مى كردند. نخستين رمان از اين نوع را محمدباقر ميرزا خسروى 
( 1226 – 1298 ش) با نام شمس و طغرا ( 1287 ش) در سه جلد درباره ى 
ــت، موسى نثرى ( 1260 – 1332 ش) در رمان  هجوم مغوالن به ايران نوش
عشق و سلطنت ( 1295 ش) به فتوحات كوروش پرداخت، ميرزا حسن خان 
ــت كوروش را دست مايه رمانى با نام  بديع ( 1251 – 1316 ش) نيز سرگذش
ــتان ( 1299 ش) كرد، ميرزا عبدالحسين صنعتى زاده كرمانى (  ــتان باس داس
ــزدك ( 1299 و  ــتران يا انتقام خواهان م ــان دام گس 1275 – 1352 ش) رم
1304 ش) را درباره ى آخرين سال هاى سلطنت ساسانيان و درگيرى هاى آنان 
با مزدكيان  را نوشت2. در طى سى سال و اندى  پس از انقالب مشروطيت، 
ــتبداد مطلق به  ــور ايران صورت گرفت، اّول آنكه اس تغييرات مهمى در كش
مشروطه ى سلطنتى تبديل شد و رژيم پارلمانى در ايران ايجاد گرديد. اما اين 
دگرگونى ها درميان آشفتگى سياسى و اجتماعى به كودتاى 1921 انجاميد و 
به دنبال آن ديكتاتورى مطلق دوران رضا شاه بر ايران حاكم شد، كه بازتاب 
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آن در رمان هاى 1300 تا 1320 ديده مى شود3.
ــقوط رضاشاه و بازشدن درها به روى انديشه هاى گوناگون سياسى  پس از س
ــويى با افزوده شدن بر تعداد  ــكل گرفت. از س و فرهنگى، ادبيات متنوعى ش
ــيد. پاورقى نويسان  ــى به دوران اوج خود رس ــريات هفتگى، پاورقى نويس نش
ــده داستان ، خوانندگان را در اشتياق دانستن  توانستند با تعليق هاى حساب ش
ــين مسرور (1267-1347ش) رمان پنج جلدى ده  بقيه ماجرا نگه دارند. حس
ــت، حسينقلى مستعان  نفر قزلباش (1335ش) را درباره ى دوره صفويه نوش
ــتان تاريخى رابعه و داستان هاى عاشقانه شهرآشوب  (1283-1362ش) داس
ــس از كودتاى 28  ــال هاى پ ــت (1334-1336ش) را پديد آورد، در س و آف
ــقى شاپور آرين نژاد، نويسنده ده  مرداد 1332ش، پاورقى هاى تاريخى ـ عش
ــردادور (1275-1349ش)، جواد فاضل  ــزه ى س ــيد (1335ش)، حم مرد رش
ــى (1296-1355ش)، صدرالدين  ــد ناظرزاده كرمان (1293-1340ش)، احم
ــمارگان  الهى و ذبيح اهللا منصورى (1274-1365ش) صفحات مجالت پرش
ــت  ــن پاورقى هاى يكى دو صفحه اى، كه نخس ــى را پر مى كردند، اي هفتگ
ــدند. درميان  ــد، بعدها به كتاب تبديل ش در مجله هاى خانوادگى چاپ مى ش
نويسندگان رمان هاى تاريخى، به عنوان نمونه به زندگى و آثار حمزه سرداور 

پرداخته مى شود.  
حمزه سردادور، در تبريز متولد شد، در اوايل كودكى به تهران آمد و تحصيالت 
خود را در مدرسه ى اقبال، كه بعدها به نام مدرسه ى «روسى» شهرت يافت، 
ــانيد. پس از اتمام تحصيالت دبيرستانى، به مطالعه و تحقيق در  به پايان رس
ــندگى را  زمينه ى تاريخ و ادبيات ايران پرداخت. وى از دوره ى نوجوانى نويس
آغاز كرد و با مجّالت ادبى و هفتگى همكارى كرد4. در سال 1298 ش، چون 
ــت، به استخدام بانك استقراضى روس  ــى را به حد كمال مى دانس زبان روس
ــيد ضياءالدين  ــردادور در اصفهان بود، كه س درآمد و عازم اصفهان گرديد. س
طباطبايى، روزنامه رعد، يكى از روزنامه هاى معتبر آن زمان را انتشار داد و از 
حاكم اصفهان طلب خبرنگار و نماينده كرد. حاكم اصفهان سردادور را معرفى 
نمود و به اين طريق، همكارى وى با مطبوعات آغاز شد. نخستين اثر سردادور، 
«جغرافياى تاريخى» ايران است كه ترجمه اى از يك مستشرق معروف روس، 
ــدان اين گونه آثار روبه رو  ــتقبال عالقمن به نام «بارتولد» بود. اين كتاب با اس
ــد، از آن پس، سردادور، همكارى خود را با مطبوعات ادامه داد و مقاالت و  ش
ترجمه هاى گوناگون را در همه ى زمينه ها منتشر ساخت. وى در تاريخ 20 / 

11 / 49 درگذشت5. 
مرحوم سردادور، بيش از پانزده داستان بلند نوشته است، كه ابتدا در مجالت 
چاپ شد و بعد اغلب آن ها به صورت كتاب انتشار يافت و با استقبال فراوانى 

روبه رو شد. از جمله داستان هاى بلند او: چشمه ى آب حيات، كيمياگران، افسانه 
قاجار، در پس پرده، بانوى سربدار، انتقام زنان فريب خورده، دختر مجاهد، دختر 
قهرمان، جوان بلندپرواز (از صيد ماهى تا پادشاهى)، زندانى قلعه قهقهه، مه لقا و 
شاخه نبات را مى توان نام برد. سردادور در ابتداى كتاب بانوى سربدار، هدفش 
ــاب و رمان هاى تاريخى اين گونه بيان مى كند: «درضمن  را از تأليف اين كت
ــدم  ــانى برخوردم و از وقايعى آگاه ش مطالعه ى تاريخ پرماجراى ايران، به كس
ــى و نه  ــاهنامه فردوس ــه از لحاظ جنبه ى قهرمانى نظاير آن ها را نه در ش ك
ــه ى هيچ قومى نخوانده و نشنيده بودم، دريغم آمد  ايلياد همر، بلكه در حماس
ــورانگيز و پرافتخار قهرمانى اجدادمان بگذرم. من تمام  كه از اين صفحات ش
ــر و دختر به خواندن اين داستان هاى تاريخى  ايرانيان، خاصه جوانان را از پس
دعوت مى كنم تا بنگرند كشور ما چه قهرمانانى را از مرد و زن در دامن خود 
ــحرانگيز و شگفت انگيزى در جسم و جان ايران  پرورش داده و چه نيروى س
نهفته است6.» سردادور در تأليف آثار خود به مطالعه ى منابع تاريخى بسيارى 
پرداخته است، چنان كه در كتاب «آزادزنان» به جنگ «آق دربند» در سرخس 
ــاوز  محّمد امين خان ازبك، معروف به  ــال 1371 هجرى قمرى و تج در س
«خوارزمشاه» به مرزهاى ايران پرداخته است. بسيارى از حوادث اين داستان 
واقعيت داشته و در اكثر كتاب هاى تاريخى اين دوره، نظير «ناسخ التواريخ » 
آمده است7.  چنان كه در كتاب «دختر قهرمان» نيز سرگذشت شاه اسماعيل 
ــته تحرير درآورده و از بسيارى منابع  ــتان به رش صفوى را در قالب يك داس
تاريخى نظير حبيب السير (خواندمير) و جواهراالخبار (بوداق منشى قزوينى)، 
احسن التواريخ (حسن بيك روملو) و غيره بهره گرفته است. اما در ذكر برخى 
اسامى تاريخى اشتباه كرده و در مواردى كه نياز به توضيحاتى درباره ى گروه ها 
ــده، از توضيحات خوددارى كرده است. از جمله  ــاس مى ش ــخاص احس و اش
ــده، در حالى كه  ــا، كه هيچ توضيحى در متن در اين باره داده نش قزلباش ه
ــهيل در فهم  ــتر اين گروه، كه باعث رابطه برقرار كردن و تس ــناخت بيش ش
ــده، ضرورى به نظر مى رسد. نويسنده در طى اين داستان، دو  خواننده مى ش
چهره ى متفاوت از شاه اسماعيل را  معرفى مى كند، از يك سو شاه اسماعيل را 
فردى دلير مى نمايد كه به خاطر اعتقاد به مذهب تشيع و يكپارچگى مملكت 
قيام كرده و از سويى ديگر وى را فردى باده گسار و سنگ دل و متعصب نشان 
ــاه اسماعيل پس از فتح  ــتم مى خوانيم كه ش مى دهد. چنان كه در فصل بيس
قلعه هاى فيروزكوه و تسليم ساكنانش، بسيارى از آن ها را از دم تيغ گذراند و 
امير حسين كيا چالوى را در قفس زندانى كرد و به آتش كشيد8 و در فصل سى 
و چهارم در جنگ با ازبكان در خراسان، مناره اى از سر دشمنانش مى سازد و در 
كاسه ى سر دشمن به باده گسارى مى پردازد.9 شاه اسماعيل گذشته از تعصب 

اولين رمان هاى تاريخى را بايد نتيجه ى مستقيم انقالب 
مشروطيت و كوشش هاى فرهنگى دارالفنون و كسان 
وابسته به آن دانست و محتواى آن ها  بيشتر از وقايع 
تاريخ باستان ايران سرچشمه مى گرفت
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مذهبى، به سبب دشمنى هاى بى سبب و نامه هاى تحقيرآميز و پر از دشنام و 
كشتار در خراسان و كرمان، از شيبك خان ازبك كينه اى سخت به دل داشت، 
ــيبك خان را از تن جدا كردند و پوست  ــر پرغرور ش از اين رو، فرمان داد تا س
سرش را از كاه پر كردند و براى سلطان بايزيد عثمانى، كه به علت اشتراك 
مذهب با شيبك خان رابطه ى  خوبى داشت، فرستاد و با اين كار، دشمنى هاى 
ايران و عثمانى را چندبرابر كرد. استخوان كله اش را نيز به فرمان شاه همان 
ــراب خوارى آغاز كرد.  ــاختند و در آن ش روز در طال گرفتند و از آن قدحى س
ــت و پاى شيبك خان را هم بريدند و به اكناف كشور، براى دوستداران او  دس

فرستاد10. 
زمانى كه امپراطورى آق قويونلوها به دليل جنگ هاى داخلى تجزيه شد، يكى 
از مدعيان قدرت به نام رستم روى كار آمد. او  به فكر دفع بايسنقر ميرزا افتاد، 
از اين رو تصميم گرفت، كه شاه اسماعيل و برادرانش را از قلعه ى استخر آزاد 
ــال و نيم از زندان آزاد كرد  ــال 898 ه. ق پس از چهار س كند. آن ها را در س
و به سلطانعلى برادر بزرگ تر شاه اسماعيل وعده پادشاهى داد و او را به دفع 
بايسنقر ميرزا و گرفتن خون جد و پدر به شيروان فرستاد. سلطانعلى بر بايسنقر 
ــمنان رستم غلبه كرد، اما يك سال بعد در سال 900-899 ه. ق  ميرزا و دش
رستم نيز به نوبه ى خود از قدرت سلطانعلى و هوادارانش به هراس افتاد و قصد 
ــماعيل و برادرانش به همراه گروه كوچك هفت نفره اى  جان آن ها را كرد. اس
ــه نام اهل اختصاص گريختند. اين گروه كوچك صفوى در نزديكى اردبيل  ب
گرفتار سواران آق قويونلوها شدند و سلطانعلى به قتل رسيد،  تا اينكه به دربار 
كاركيا ميرزا علي، حكمران محلى الهيجان رسيدند و در آنجا پناه داده شدند.11
ــت: «كاركيا ميرزا على به نام والى بر قسمتى  ــرداور در اين باره نوشته اس س
ــهر الهيجان بود... غروب  از مازندران و گيالن حكومت مى كرد و مقّرش ش
يكى از روزها، سيصد نفر خونخوار تركمن، به ناگه وارد الهيجان شدند. رستم 
ــاه آق قويونلو كه بر آذربايجان و  ديار بكر مسلط بود، اين سيصد  ميرزا، پادش
سوار را فرستاده بود تا دو كودك خردسال را كه مهمان كاركيا ميرزا على والى 
الهيجان بودند، اگر شد به رضا و رغبت و اّال با زور بگيرند و به حضور رستم 

پادشاه ببرند...12»
اسماعيل در سال 906 ه. ق با هواخواهان خود، فرخ يسار شروانشاه را شكست 
داد و در سال 907 ه. ق «طوايف مريدان و معتقدان صوفيه ى قديم كه قريب 
هفت هزاركس از استاجلو و شاملو و تكلو و ورساق و روملو و ذوالقدر و افشار 

وقاجار و قراداغيان و غيرهم، در ظل رايت همايون مجتمع شدند»13.
ــمعيل ميرزا قواى خود را سان ديد.  ــته است: «اس ــردادور در اين باره نوش س
ــت  ــت... باالخره قاتل پدر را در بيس ــاً هفت هزار نفر به زير فرمان داش جمع

قدمى ديد كه شمشير مى زند. تيرى در چلّه كمان گذاشت و رها كرد. تير زير 
ــاه نشست، نعره كشيد و از پشت زين در غلتيد... چند نفر از  گلوى شيروان ش
صوفى ها سر فرخ يسار شيروان شاه را از تن جدا كردند و زير پاى اسب اسمعيل 

انداختند14.»
ــجاعانه، اردوى الوندميرزا را شكست داد و  ــماعيل در سه حمله ى ش شاه اس
ــى هزار نفرى الوندميرزا به سمت ارزنجان فرار كردند.15سردادور در  اردوى س
اين باره نوشته است: «... وقتى اسمعيل و حسين باالى پشته رسيدند الوند صد 
ــد و به تاخت فرار مى كرد. در همين حين صداى كوس و كرناى  قدم دور ش
قشون الوند خاموش گرديد و نعره اهللا اهللا صوفيان به عرش برين رسيد. الوند 

فرار كرده و قشونش شكست خورده بود16.» 
سردادور همچنين در كتاب زندانى قلعه قهقهه، به زندگى شاه اسماعيل دوم، 
سومين فرمانرواى صفوى پرداخته است و در تأليف آن از بسيارى از كتاب ها، 
ــى (اسكندربيگ تركمان)، خلد برين (محمديوسف واله  نظير عالم آراى عباس

ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي، از نويسندگان دوره ي مشروطه

نمى توان از رمان هاى تاريخى انتظار برداشت تاريخى 
محض داشت، همان گونه كه از عنوان اين كتاب ها 
برمى آيد، در هر رمانى جنبه ى تخيلى و افسانه اى 
بسيارى وجود دارد و در البه الى آن مى توان به پاره اى 
از وقايع تاريخى برخورد كرد
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ــته است. شاه اسماعيل از دوران جوانى سركش و  اصفهانى) وغيره بهره جس
جنگجو بود، به همين دليل شاه طهماسب او را از تختگاه (قزوين) دور كرد و 
در قلعه قهقهه محبوس كرد، وى به دليل اين محدوديت ها به مواد مخدر روى 
آورد و از نظر روحى انتقام جو بار آمد و دچار شك و ظنين بسيارى نسبت به پدر 
و تمام اطرافيان خود بود. پس از رسيدن به پادشاهى، بدون شك اين شك و 
ترديد دوچندان شد. چراكه پس از مدت ها از حبس رهايى يافته و بر اطرافيان 
خود فائق آمده بود و حال مى ترسيد كه موقعيت خود را از دست بدهد. همين 
ــز او در دوران 18 ماهه ى  ــريع اقدامات جنايت آمي ترس و نگرانى موجب تس
ــد. سردادور در اين كتاب با تمام جزئيات به زندگى و شخصيت  حكومتش ش
شاه اسماعيل دوم  در زندان قهقهه و دوران پادشاهى پس از آن پرداخته و تمام 
وقايع تاريخى اين دوره را  كامًال بيان كرده و چنان با ذهن تخيلى خود پرورش 

داده، كه از وراى آن مى توان به اوضاع اجتماعى آن دوره پى برد. 
ــب و  ــاه طهماس به طور مثال، درباره ى هرج و مرج در قزوين پس از مرگ ش
ــته شدن حيدرميرزا در منابع تاريخى آمده است: «مجمًال از روز سه شنبه  كش
پانزدهم كه اين قضايا به وقوع پيوست، تا روز جمعه ى ديگر كه ده روز باشد، 
ــلطنه ى قزوين آتش فتنه و آشوب به نوعى مشتعل داشت كه آشنا  در دارالس
ــوخت. فزع اكبر در ميان خاليق پديد آمد. اجامره و اوباش  و بيگانه را مى س
ــاد برآورده، هركس با هركس عداوتى داشت،  ــر به شورش و فس محالت س

جقل كشى نام نهاده، بى مالحظه به قتل او مى پرداختند ».17
ــد: «شهر دستخوش هرج و مرج و ناامنى و  ــردادور نيز دراين باره مى نويس س
لوطى بازى گرديد. كينه هاى ديرين زنده شد. هر كس با ديگرى خرده حسابى 
داشت، حريف خود را متهم به حيدرميرزايى مى كرد، مى زد و مى كشت و هرچه 

مى خواست عمل مى نمود...18»
ــه و ورود به قزوين، تا  ــرزا پس از آمدن از قلعه قهقه ــمعيل مي همچنين، اس
ــاعتى بود كه طبق احكام نجومى، فرمانروايى خود را آغاز  مدتى در انتظار س

كند. مالجالل در تاريخ عباسى در اين باره گويد: «در شانزدهم ربيع االول در 
حوالى قزوين نزول افتاد و بعد از سه روز به طالع فيروز به باغ سعادت آباد توجه 
فرمودند و از آنجا به خانه خلفا رفتند و بعد از سه روز به خانه شاه قلى سلطان 

يكان آمدند و در بيست و سيم به دولت خانه رفتند19.»
سردادور در اين باره نوشته است: «خالصه يك ماه پس از مرگ شاه طهماسب، 
شاهزاده اسمعيل ميرزا، در پانزدهم ربيع االول به پشت دروازه ى قزوين رسيد و 
چون عقيده راسخى به احكام نجومى مى شد و نظر به اين كه سير كواكب و 
سيارات ورودش را به دولت خانه، يعنى قصر سلطنتى تجويز نكرده بودند، اين 
است كه در بيرون شهر باغى را براى سكونت اختيار نمود و پس از چندى به 

خانه حسينقلى (خليفه الخلفا) نقل مكان كرد20.»
ــن، برخورد او با  ــماعيل دوم در قزوي ــاه اس ــلطنت ش يكى از وقايع مهم س
ــم ماه  ــنبه شش ــان ُكرد مقيم قزوين بود. از اين قرار كه در روز يكش صوفي
ــن جماعت و مالزمان  ــعادت آباد قزوين، ميان اي ــه، در ميدان س ذى الحج
ــتاجلو، كه داروغه ى شهر شده بود، بر سر خريد و فروش  عبدالغنى بيگ اس
ــاير  ــفندى نزاع درگرفت و صوفيان هجوم نموده و داروغه ى بازار و س گوس
ــده اى را به گرفتن آن  ــيد، ع ــه را زدند. خبر به داروغه رس ــان داروغ مالزم
جماعت فرستاد، داروغه با همراهان خود سوار شده، به ميدان آمد. صوفيان، 
داروغه را به سنگ گرفتند، رفته رفته كارد و خنجر كشيدند و داروغه مغلوب 
ــماعيل ميرزا رسيد، چون از طائفه ى صوفيه، به  گرديد. چون اين خبر به اس
ــبب عالقه و ارادتى كه به حسينقلى روملو خليفه الخلفاى معزول داشتند،  س
ــيد، اختالف كوچكى را كه ميان ايشان و داروغه شهر رخ داده بود،  مى ترس
بهانه ساخت و در يك روز دستور قتل شاهزادگان و صوفيان را صادر كرد و 
ــتور داد كه يراق بسته به ميدان اسب شاهى حاضر شوند  به همه ى امرا دس
ــيب خان  ــكر خصوصاً مس و حكم قتل عام صوفيان را صادر كرد. جميع لش
ــو و مرتضى قليخان پرناك رو به منازل آن جماعت كه در حوالى خانه  تكل

قلعه قهقهه، اردبيل روي جلد كتاب «زنداني قلعه قهقهه» نوشته ي حمزه 
سردادور از رمان نويسان دوره ي مشروطه و رضاخان
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ــلحه و يراق  خلفاء بودند آوردند. چون صوفيان اوضاع را اين گونه ديدند اس
انداخته، مى گريختند و قزلباشان آن ها را كشته و اسير كردند. مالزمان امراى 
عالى شأن شمشير به آن ها كشيدند و قريب پانصد نفر از آن گروه بداختر در 

اين روز به قتل آمدند.21
سردادور درباره اين حادثه آورده است: «روزى يكى از بستگان بر سر خريد و 
ــفندى با يكى از صوفيان طرف شد. كار از مباحثه و گفت وگو به  فروش گوس
ــيد. صوفى ها كه دل خوشى از شاه و دستگاهش نداشتند،  جنگ و جدال كش
آدم داروغه را كوبيدند. خبر به داروغه رسيد، سوار شد و با اتباع خود به ميدان 
شهر آمد تا صوفيان را گوشمالى بدهد. صوفى ها داروغه و كسانش را سنگباران 
كردند و فرار كردند. بار ديگر شهر به هم ريخت و آشوب شد... لحظه اى بعد 
ــود. جنگ بس خونين و هولناكى  ــاه حكم قتل عام صوفيان را صادر فرم ش
درگرفت. يك عده از سوارهاى دولتى به خانه هاى صوفيان كه نزديك هم در 
يك محله واقع بود، هجوم بردند. خالصه در يك چشم به هم زدن، قريب به 
پانصد نفر از صوفى ها كشته شد... شاه پس از چندى به اين طرف شش نفر از 
شاهزادگان صفوى را گرفته و در خانه هاى سركرده ها زندانى كرده تا فرصتى 

به دست آورد و هر شش تن را نابود كند22.»
ــماعيل دوم در اكثر كتاب هاى تاريخى اين دوره آمده  درباره ى مرگ شاه اس
ــناخته با جمعى بيرون  ــماعيل اكثر اوقات شب ها به طور ناش ــت: شاه اس اس
مى رفت و در كوچه ها و محالت سير مى كرد. در روز يكشنبه، سيزدهم رمضان 
با همنشين هميشگى خود، حسن بيگ حلواچى اغلى به گردش در محالت 
شهر و مساجد قزوين پرداخت و نزديك سحر به خانه حسن بيگ، كه متصل 
به دولتخانه شاهى بود و يك در آن از ميدان اسب شاهى گشوده مى شد، رفت. 
چون معتاد به مواد مخدر بود، پس از مراجعت، قوطى فلونياى خود را خواست 
تا مقدارى از آن بخورد. سر اين قوطى را معموًال حسن بيگ ُمهر مى كرد، در 
اين شب حسن بيگ ُمهر خود را در سر قوطى نديد و شاه را از خوردن آن منع 
كرد ولى شاه توجهى به او نكرد. چون صبح شد، امرا و وزرا در پشت در حاضر 
شدند، ولى چون  خبرى از شاه نشد، گروهى در را شكسته و وارد شدند و در 

آن حال با جنازه شاه روبه رو شدند.23 
سردادور نيز در اين باره نوشته است: «شب سيزدهم ماه رمضان بود. آن شب 
همان حسين بيگ پسر حلوافروش را كه محبوب ترين مونس و همدمش بود، 
ــهر و به عنوان رفيق راه انتخاب نمود. شاه قبل از حركت  براى گردش در ش

مقدارى از معجون افيون دار تناول كرد...24»
با بررسى هايى كه در اين دو مورد رمان تاريخى انجام گرفت، مى توان به اين 
نتيجه رسيد كه بسيارى از مطالب اين دو كتاب با واقعيات تاريخى منطبق اند 
و نويسنده اين وقايع را به شكل يك داستان جذاب تاريخى ارائه كرده و آن را 

براى خوانندگان ملموس تر و جذاب تر نموده است. 
ــود و بر مبناى  ــت ب ــيار چيره دس ــى بس ــردادور در داستان نويس مرحوم س
ــته  ــتان هاى خود را به رش رويدادهاى واقعى اجتماعى و تاريخى ايران، داس
ــر موضوعات تاريخى و  ــى آورد و با ذهن خّالق خود، آنچنان ب ــر درم تحري
ــتان هايش پر و بال مى داد كه خواننده در حين  ــخصيت هاى حقيقى داس ش
ــير مى پرداخت و  مطالعه كتاب هايش، در دوران هاى مختلف تاريخى به س
ــتان قرار مى گرفت و با اتمام كتاب، به دنبال  در آخر تحت تأثير وقايع داس
رويدادهاى محض تاريخى مى رفت و اين چنين عالقمندى به تاريخ ايران 

را در خوانندگان تقويت مى كرد. 

ــت تاريخى  ــان بايد افزود، نمى توان از رمان هاى تاريخى انتظار برداش در پاي
ــوان اين كتاب ها برمى آيد، در هر رمانى  ــت، همان گونه كه از عن محض داش
ــيارى وجود دارد و در البه الى آن مى توان به  جنبه ى تخيلى و افسانه اى بس
پاره اى از وقايع تاريخى برخورد كرد. اين رمان ها  با بيان كردن گوشه هايى از 

تاريخ ايران مى توانند از بسيارى جهات مثبت و سازنده باشند.
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