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Abstract 

By studying literary works, the person can identify the cultural and ideological 

discourses in the community and analyze the culture dominated over various 

generations and multifarious literary genres. In the current study, the authors have 

focused on how the ideology expressed in the historical novel titled Ten Ghezelbash 

according to the Jean Baechler's view point. According to this view point, ideology 

encompasses fivefold function as "alignment and orientation, justification, denial, 

positioning, perception and understanding"; Therefore, according to these criteria, 

we also study how the ideology presented in this novel and we explain some 

concepts of these functions, in terms of importance, frequency of presence and 

analysis respectively. Since Hossein Masroor in Ten Ghezelbash has united and 

depicted the dominant ideologies with explanation of the historical events in the 

Safavid era, studying study and discovering the hidden ideology in the text can 

reveal a picture of the cultural and ideological discourse of community in the 

domain of author's era. The obtained results of the reacher in the study demonstrate 

that the historical novel of ten Ghezelbash has been written by using an ideological 
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approach in the national-religious domain and religion and government are 

considered as two important ideological contents in this work. 

Keywords: ideology, historical novel, Ten Qezelbash, Hossein Masroor. 
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  136 –115، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  ه نفر قزلباشدكاركردشناسي ايدئولوژي در رمان 

  *سميه شروني
  ****زهرا نصيري شيراز ،***منوچهر جوكار، **محمدپارسا نسب

  چكيده
توان گفتمان فرهنگي و ايدئولوژيكي جامعه را شناسايي و فرهنگ با مطالعه در آثار ادبي مي

هاي گوناگون و ژانرهاي مختلف ادبي را  واكاوي كـرد. در پـژوهش حاضـر    حاكم بر نسل
بـر اسـاس ديـدگاه     ده نفر قزلباشهاي بيان ايدئولوژي در رمان تاريخي نگارندگان به شيوه
اي همچـون  گانـه اند. بر اساس اين ديدگاه ايـدئولوژي كاركردهـاي پـنج   ژان بشلر پرداخته

؛ از اين دارد» گيري، دريافت و ادراكپوشي، موضع گيري، توجيه، پردهصف آرايي و جهت«
ايـن رمـان   ها، بـه مطالعـه در نحـوة حضـور ايـدئولوژي در       رو، ما نيز براساس اين مالك

برخي از مصاديق اين كاركردها را، به ترتيب اهميت و بسامد حضور، واكاوي پردازيم و  مي
هاي حاكم را تسلط ايدئولوژي قزلباشده نفر . از آنجا كه حسين مسرور در كنيم و تبيين مي

با شرح رويدادهاي تاريخي عصر صفوي پيوند زده و تصوير كرده است، مطالعه و كشـف  
تواند تصويري از گفتمان فرهنگي و ايدئولوژيكي جامعه عصر ايدئولوژي پنهان در متن مي

ده نفـر  يخي نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است كه رمان تـار نويسنده را آشكار سازد. 
نگارش يافته است و مـذهب و حكومـت دو    مذهبي - با رويكرد ايدئولوژيكي مليقزلباش 

  شود. ماية ايدئولوژيكي مهم اين اثر محسوب ميبن
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  ايدئولوژي، رمان تاريخي ، ده نفر قزلباش، حسين مسرور (سخنيار) ها: دواژهيكل
  

 مقدمه .1

تعــاريف و مفــاهيم بســيار گونــاگون و گــاه از زمــان پيــدايش تــاكنون » ايــدئولوژي«واژة 
. ژان بشلر نگاه مثبتي بـدان دارد و آن را  است ضدونقيضي داشته، وجوه سلبي يا اثباتي يافته

گيـرد و آن  ناپذير جوامع دانسته كه از زندگي در جامعه سرچشمه ميجزو الينفك اجتناب«
)؛ 34: 1370(نك: بشلر، » دارد داند كه با عمل سياسي پيوندرا حاالتي از آگاهي و شعور مي

ايدئولوژي عامل عمدة «ها معتقدند كه اما ديدگاه ماركس و انگلس بدبينانه و سلبي است. آن
).كارل مانهـايم نيـز   42: 1386مرادي، »(تسلط و توجيه موقعيت گروه حاكم بر جامعه است

ما سـر وكارمـان بـا    روحية ايدئولوژيك بر پايه فريب آگاهانه استوار است و «معتقد بود كه 
). 261: 1380مانهـايم،  »(پذيرد فريب عمدي ديگران است كه براي هدف و نيتي صورت مي

- به مثابة يك هستي نيمه«داند؛ بلكه آن را آلتوسر نيز ايدئولوژي را محصول اذهان مردم نمي

رابطه بـين  ها در ايدئولوژي، انسان« و معتقد است: »داند كه معرف تفكر مردم بوده مادي مي
كنند؛ بلكه به راستي شيوة زندگي كردن بر مبنـاي  شان را بيان نميخودشان و شرايط هستي

  ). 63: 1385لالن، مك»(كنندشان را بيان ميرابطه ميان خود و شرايط هستي
به همين سان، رويكرد منتقدان دربارة نحوة حضور و سير ايدئولوژي در جامعـة ايرانـي   

 نويسد:گونه كه منتقدي مينيز متفاوت است، آن

ها و نشستن يـك ايـدئولوژي بـه    تاريخ معاصر ايران تاريخ دولت مستعجل ايدئولوژي
جاي ديگري است. هر تحول سياسي (تعطيلي مجلس، كودتا و يا سقوط از سلطنت و 

اعتباري و سـقوط ايـدئولوژي حـاكم و بـه قـدرت رسـيدن يـك        اي براي بي...) بهانه
  ).120: 1398(امن خاني،  ستايدئولوژي تازه ا

از اين منظر، مطالعه در نحوة حضور ايدئولوژي در جامعة ايراني، ارزشي مسلم است كه 
چون هر متني در بافـت فرهنگـي    توان آن را از رهگذر مطالعه در آثار ادبي تبيين كرد و مي

لوژيكي آن توان گفتمـان فرهنگـي و ايـدئو   گيرد؛ با مطالعه در آثار ادبي ميخاصي شكل مي
هاي گوناگون و ژانرهـاي ادبـي مختلـف را    جامعه را شناسايي كرد و فرهنگ حاكم بر نسل

  مورد بررسي قرار داد. 
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ده نفر گيرد رمان تاريخي اي كه در اين پژوهش مورد تحليل و واكاوي قرار مي متن ادبي
 »مسـرور « ) نويسنده و شاعر اصفهاني، متخلص به 1269- 1347حسين سخنيار ( از قزلباش

) و 136: 1381دانسته اند (نك. سپانلو، » بهترين رمان تاريخي فارسي«است كه برخي آن را 
- يان ريپكا نيز معتقد بود در صورت ترجمه شدن اين اثر به زبان انگليسي، مورد استقبال بي

- مسرور در اين اثر تسـلط ايـدئولوژي   )288: 1379نظيري قرار خواهد گرفت (نك. اتحاد، 

هـر  «كه  نظر به اين اكم را با شرح رويدادهاي تاريخي عصر صفويه بيان كرده است.هاي ح
باشد كـه بـه وسـيله تـاريخ قابـل      مي هااي از اشتباهات، اوهام و نيرنگمجموعه  ايدئولوژي

هـا سـبب انتقـادي بنيـادي و توضـيح وسـيع تـاريخي        توضيح اسـت؛ مطالعـة ايـدئولوژي   
توانـد  ن مطالعه و كشـف ايـدئولوژي پنهـان در مـتن، مـي     ) بنابراي38: 2008لوفور، »(است

تصويري از گفتمان فرهنگـي و ايـدئولوژيكي جامعـه عصـر نويسـنده را آشـكار سـازد و        
  هاي گوناگون را نشان دهد. تحوالت فرهنگي حاكم بر نسل

؟ ژان بشلر انجام ايدئولوژي چيستكاركردشناسي ايدئولوژي در اين اثر بر مبناي كتاب 
شناسـي تـاريخي و عضـو    شناس برجسته فرانسوي و استاد جامعـه ت. بشلر جامعهشده اس

شناسي در در بخش اخالق و جامعه 1999آكادمي علوم اخالقي و سياسي است. در دسامبر 
رياسـت آكـادمي و    2011صندلي منتخب با انتقال آلن بزانچون انتخاب شـد. وي از سـال   

، دموكراسيرخي از آثار منتشر شده ايشان عبارتند از: انستيتوي دو فرانسه را بر عهده دارد. ب
پرسش مهم پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه     ايدئولوژي چست؟. و  چكيده فلسفه سياسي 

ها را به چـه  هايي را پرورانده و آنحسين مسرور در قالب اين رمان تاريخي چه ايدئولوژي
يدئولوژي در ايـن رمـان   هايي بيان كرده است؟ در حقيقت كاركردشناسي اشگردها و شيوه

  تاريخي اساس كار ماست. 
  

 پيشينه پژوهش. 2

از موضوعات مهم و قابل تأملي است كه تا حدودي مورد » نقش ايدئولوژي در متون ادبي«
دهد كه تاكنون هـيچ پژوهشـي دربـاره ابعـاد     ها نشان ميتوجه قرار گرفته است؛ اما بررسي

صورت نگرفته اسـت؛ بنـابراين تنهـا بـه معرفـي       ده نفر قزلباشانديشگاني و ايدئولوژيكي 
خواهيم پرداخت كه مشابهتي با موضوع ما دارند و يـا بـه لحـاظ روش كـار،      هايي پژوهش

  ممكن است سرنخي در اختيار ما بگذارند: 
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هـاي زبـاني ايـدئولوژيك در    توصيف و تبيين سـاخت «) در 1391زاده (فردوس آقاگل
تعريف ساخت زباني ايدئولوژيك و چگـونگي بازنمـايي آن در   ، به »تحليل گفتمان انتقادي

اي اسـت كـه سـوده    متون پرداخته است. ديگر پژوهش مرتبط با اين موضـوع، پايـان نامـه   
بررسي كاركردهاي ايدئولوژي در انقالب اسالمي ايران: تحليـل  «) با عنوان 1391خسروي(

نگاشته اسـت. ايـن پـژوهش در    » هاي چندگانه انقالبي بر اساس مدل ژان بشلرتركيبي متن
رشته علوم سياسي دانشگاه فردوسي به انجام رسيده و در آن كاركردهاي ايدئولوژيكي مورد 

) نيـز  1394نظر بشلر با تكيه بر  چند متن نشان داده شده است. حسن دلبري و فريبا مهري(
ولوژيك نويسنده ، مباني ايدئ»هاي سبكي داستان حسنك وزيركاركرد ايدئولوژي در اليه«در 

اي در سه اليـه واژگـاني، نحـوي و بالغـي بررسـي و      شناسي اليهرا با تكيه بر اصول سبك
اي است كه نيز عنوان پايان نامه» واكاوي ايدئولوژي در جهانگشاي جويني«تحليل كرده اند. 

زهرا  ها در متن پرداخته است.) نگاشته و به بررسي تأثير ايدئولوژي1394مهناز طبيعت بلند(
) 1398»(بررسي وتحليل الية ايدئولوژيك واژگان در داستان امير ارسالن«دري نيز در مقالة 

- زمينـه  هاي ايدئولوژيك متن و بررسي واژگاني اثر پرداخته است و پسشناسي اليهبه سبك

شود مطالعـه در ايـن    كه مشاهده مي هاي اجتماعي و تاريخي آن را مطالعه كرده است. چنان
مطمح نظـر قـرار   تواند از حيث اتخاذ رويكرد پژوهشي مناسب،  ت معدود، صرفاً ميتحقيقا
  گيرد.
  

  بحث و بررسي. 3
 بافت موقعيتي متن 1.3

از جمله مقوالتي كه در كشف ايدئولوژي متن بايـد بـه طـور دقيـق بررسـي شـود، بافـت        
 موقعيتي متن است.

رود و به محـيط اطـراف،   مياصطالح بافت در معناي آنچه پيرامون چيزي است به كار 
شود. البته گاه اين زمان و مكان، از زمان يعني زمان و مكان در برگيرندة متن، اطالق مي

- رود و فرهنگ يك جامعه يا ملت را در بر مـي و مكان بالفصل يا بافت خرد فراتر مي

ن ، بـا  ها و رويكردهاي گوناگوگويند. اين تعبير در حوزهگيرد، كه به آن بافت كالن مي
هاي متفاوتي چون زمينه، بافت، بافت موقعيتي، بافتار و مـواردي از ايـن دسـت    عبارت

 )111: 1389(نك:ساساني، . بيان شده است
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جايگاه اجتماعي و سياسي گوينده، مراكز قـدرت  «عالوه، در بررسي بافت و موقعيت  به
: 1391زاده، گلآقا»(اند.هاي مورد بحث در جامعه و مخاطب متن نيز شايسته توجهو گفتمان

رسد كه در شرايط و فضاي سياسي و اجتماعي خاصـي نويسـندگان   چنين به نظر مي ) 11
هـاي  پرداختنـد؛ كـه ايـن برنامـه    هاي سياسي مـي درد و دغدغة ايران را داشتند و به فعاليت

  المثلداد. فيسياسي گاه فعاليت ادبي آنان را نيز تحت تأثير قرار مي
اقبال آشتياني احياي متون بيش از آنكه امري صرفاً پژوهشي و ادبي باشد كنشي در نظر 

ها بود كه روشنفكران و اديبـان را بـه سـمت    سياسي است و در حقيقت همين دغدغه
: 1398(امن خاني،  ها بود.اي براي عبور از بحرانايدئولوژي سوق داد. ايدئولوژي نقشه

109(  

ه به بررسي اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي عصـر      بر پاية اين مقدمات، در ادام
  پردازيم.مي ده نفر قزلباشنگارش 

با پوشيدن لباس نظامي مـزين بـه جـواهرات سـلطنتي بـه عنـوان        1304رضا شاه در  
هـا وطـن عرصـه جـدال و تقابـل احـزاب       شاهنشاه ايران تاجگذاري كرد. در اين سال

رقيـب تقسـيم شـده بودنـد و هـر روز       مختلف بود كه گهگاه خود نيز به چند جنـاح 
كرد. از جمله اين پيوست كه وضع را از آنچه بود بدتر مياتفاقاتي در كشور به وقوع مي

بـود كـه    1298- 1300هـاي ايـالتي  ايران و انگليس و شـورش  1919رويدادها قرارداد 
ي »هـا تشـكيلي «اي طرفداران ها را به دو جناح رقيب تقسيم كرده بود و عدهدموكرات

نگرانِ فروپاشي ملي، كه از دولت مركزي طرفـداري كـرده بودنـد و عـده ديگـر ضـد       
(آبراهاميان،  هاي ايالتي طرفداري كرده بودندهاي مخالف قرارداد كه از شورشتشكيلي

1384 :152(  

خود را جـزو گـروه اول معرفـي     ده نفر قزلباشحسين مسرور با نگارش رمان تاريخي 
ت حفـظ      ، تمامي تالش خود را به كار ميكند. او در اين اثرمي گيـرد تـا ضـرورت و اهميـ

هـا نيـز   موقعيت فرمانروا و اطاعت از حكومت مركزي را به خواننده تفهيم كند. ايدئولوژي
انـد؛ بنـابراين نويسـنده بـراي همـراه سـاختن       كننده قـدرت سياسـي  دهنده و توجيهتوضيح

گيرد. مسرور خـود در مقدمـه رمـانش هـدف از     ها را به كار ميخوانندگان با تفكر خود آن
دانـد  را عبرت دادن به ملت ايران مي 1320هاي متالطم دهة در سال ده نفر قزلباشنگارش 

تا در روزهاي خطر براي بقاي موجوديت خود از گذشتگان قهرمـان وطـن خـويش الهـام     
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ي ايـران را  نيروهاي انگلـيس و شـورو   1320در شهريور ). «11: 1383بگيرند(نك:مسرور، 
اشغال كردند. اشغال متفقـين بالفاصـله سرنوشـت رضاشـاه را رقـم زد و ارتـش در برابـر         

نشـيني كـرد. افسـران از پايتخـت     حمالت هواپيماهاي انگليس و شوروي به سرعت عقب
هـا  هاي حوزهگريختند و سربازان به روستاهاي خود فرار كردند، رهبران مذهبي از كتابخانه

ظ و خطابه از سر گرفتند. در حالي كه در شانزده سـال گذشـته، قـدرت    خارج شدند و وع
هاي يك مرد متمركز شده بود، در سيزده سال بعد يعني از سـقوط سـلطنت   كامالً در دست

 1332تا آغاز سلطنت نظامي محمدرضاشـاه در مردادمـاه    1320نظامي رضاشاه در شهريور 
هاي خـارجي و مـردم   خانهابينه، سفارتقدرت در بين پنج قطب جداگانه دربار، مجلس، ك

هـاي درونـي خاصـي    شد و هر كـدام از ايـن مراكـز قـدرت كشـمكش     دست به دست مي
- ) و دقيقاً در چنين شرايطي بود كه حسين مسرور با مشاهده كشـمكش 208همان: »(داشت

، ضرورت اطاعت از يك شخص (شاه) ده نفر قزلباشها در رمان تاريخي ها، جدال و تفرقه
عنوان تفكر بنيادي خود آشكار كرد. در رمان مسرور مردم حمايت از خاندان سلطنتي را بهو 

گويد آنـان  ابداً كانون توجه نيستند و زماني هم كه از جواناني گمنام (مردم عادي) سخن مي
و وفاداريشان به خاندان حكومت و فـدا شـدن بـراي شـخص شـاه،       واسطه دلبستگيرا به

پسندد و اعتراض و طغيان عليه حكومت را نمي گونه نامد. مسرور هيچمحبوب و قهرمان مي
  كند. هرگز قهرمانان داستانش را به اعتراض عليه رفتارهاي شاه تحريك نمي

در بررسي بافت موقعيتي متن، عالوه بر موارد ذكر شده توجه به اينكه مؤلف كيسـت و  
  دارد.متعلق به كدام طبقه اجتماعي است نيز اهميت بااليي 

تـرين  از مهـم  - ها عضو هيأت رئيسه انجمن ادبـي ايـران  حسين سخنيار (مسرور) سال
و » شهر سخن «هاي بود. براي راديو نيز برنامه - گراي ادبي دوره رضا شاهمجامع سنت

الشعراي بهار بود و به اسلوب كهن كرد. از دوستان ملكرا تهيه مي» ايران در آيينه زمان«
  )35: 1380ابديني، گفت (ميرعشعر مي

اش انعكاس فراوان يافته است. آشنايي مسرور با شعر و ادبيات ايران در روايت تاريخي
- ، مطالعه ديوان اشعار مسرور و زندگي او نيز از وطنده نفر قزلباشعالوه بر رمان تاريخي 

اش، تالش براي احياي هويت ملي و انگيزش احساسات ناسيوناليستي، دوستي و عرق ملي
دعوت به مبارزه عليه دشمنان و عالقمندي او به خاندان سلطنتي و رضا شاه حكايـت دارد.  
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- مسرور در ديوان اشعارش در ستايش ايران و سرزمين پارس از آذربايجان تا بوشـهر غـزل  

  سرايي كرده و آنان را به بيداري نسبت به شرايط كشور و توطئه دشمنان فراخوانده است:
 غول و وحشت راهزن شد رهبر احرار بـاش    تيره شب بيـدار بـاش   اي ديار فارس در اين

 باز كن چشـم جهـانبين واقـف اسـرار بـاش        چشم ايرانشهر را خواب پريشان خيـره كـرد  
 آسا مـرگ ايـن مـاران مردمخـوار بـاش     كاوه   از چپ و از راست بر بازوي ايران مار رست

  )30: 1338(مسرور، 

 خوبي و تالش مسرور براي احياي مجدوعظمت ايران را به پرستي اين ابيات حس ميهن
پرستي متعصـب و ناسيوناليسـتي   دهد؛ تا جايي كه سرانجامِ نويسنده، در مقام وطننشان مي

) تاريخچـه اشـعار   18: 1348(نـك. سياسـي،   شـود   افراطي، به عشق و شيفتگي كشيده مي
ورزيـد و  بـه رضاشـاه عشـق مـي     دهد كه از ته دل و از بن دندانمناسبتي مسرور نشان مي

- رسد. براي نمونه وقتي اول بار رضـاخان  هاي سلطنت او نيز مياش به قبل  از سالعالقه
بـراي مـردي كـه    » تيغ رسـتمي «بيند، غزل مي 1301را در سال  - افسري جوان با شنلي آبي

  سرايد:معتقد است ايران در انتظار اوست مي
ــرد كوك   بــــاش تــــا بينــــي دوبــــاره ايــــران ــتان بگيـــــ ــة باســـــ  بـــــ
 آيـــــد و تخـــــت كيـــــان بگيـــــرد   كــــــودكي از دودمــــــان شــــــيران

  )37:: 1338(مرور، 

طرز تربيت و محيط زندگي مسرور، افق خاص فكري، مقتضـاي سـن و معلومـات او    «
) حسين مسـرور  28: 1348(سياسي، » طوري بود كه تمام عمر طرفدار قدرت سلطنتي بود.

بـــر اثـــر ابـــتال بـــه ســـرطان  1347در مهـــر ســـال زنـــدگي،   80ســـرانجام پـــس از 
 )136: 1377درگذشت.(ميرعابديني، 

است. او اين اثر را نخستين بـار در   ده نفر قزلباشمشهورترين اثر مسرور رمان تاريخي 
به چاپ رسانده؛ اما چاپ مستقل آن در قالب كتاب در  1327پاورقي روزنامه اطالعات در 

) در جلـد نخسـت رمـان،    210: 1390ارسانسـب،  پ»(در پنج جلد انجام شده اسـت.  1335
نويسنده ضمن روايت حوادث تاريخي روزگار شاه تهماسـب، حمـالت ازبكـان و مقابلـه     
جوانان قزلباش با آنان، به ماجراي دلدادگي يك جوان گمنام به دختري از خاندان سـلطنتي  

اش  ه روايت تاريخياي را بپردازد. در جلد دوم نويسنده در حالي كه ماجراي عشقي تازهمي
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هـاي داخلـي و اوضـاع نظـامي ايـران      هاي ايران و عثماني و تاتار، شورشافزوده، به جنگ
ها، آشفتگي اوضاع پرداخته است. جلد سوم مختص حوادث تصرف تبريز به دست عثماني

هـايش بـراي سـامان دادن بـه     داخلي ايران و پس از آن روي كار آمدن شاه عباس و تالش
هاي ايـران بـا پرتغـال و ازبـك و     است. جلد چهارم و پنجم نيز روايت جنگ اوضاع كشور

ها اسـت.  ها و در نهايت پيروزي صفويان بر دشمنان و نجات تبريز از دست عثمانيعثماني
فصل از سـوي نشـر هـرمس بـه      63اين اثر به طور كامل در يك جلد و در  1383در سال 

جمالت گـاهي بـه شـيوه نويسـندگي عصـر       چاپ رسيد. نثر كتاب ساده و ساختار نحوي
و اصـطالحات تركـي و    هـا  شود. نويسنده با به كارگيري واژهصفويه و قاجاريه نزديك مي

اش كنـد مخاطـب را بـا روايـت تـاريخي     متغيرهاي تاريخي و جغرافيايي در متن تالش مي
  همراه سازد. 

 
  روايت و ايدئولوژي در ده نفر قزلباش 2.3

از آنجا كه ميان شيوة روايتگري داستان و ايدئولوژي حاكم بر مـتن، رابطـة مسـتقيم برقـرار     
 پـردازيم.  مي ده نفر قزلباشاست، پيش از ورود در مبحث اصلي، به مطالعه اين موضوع در 

شـود.   داستاني است و رمان از زاوية ديد سوم شخص روايت مي برون ده نفر قزلباشراوي 
گيرد و همه چيز را بر مبناي زاويه ديد خود در خارج از داستان قرار مي در اين شيوه راوي

هاي خاص خود را در روايت وارد سازد. تواند ايدئولوژيكند؛ بنابراين به راحتي ميبيان مي
برد رويدادها نقشي ندارد و داسـتان  گيري يا پيشظاهر در شكل  در اين اثر هرچند راوي به

هـاي فرعـي و   كند؛ اما گاه حضور خود را با روايـت داسـتان  گو ميها را بازديگر شخصيت
زعم خودش براي فهم بهتر خواننـده،    دهد؛ مثالً بهچندان مرتبط با اصل داستان، نشان مي نه

نمـايي   ها و عبارات نقش كاربردن واژه كند و يا با به هايي از حوادث تاريخي را نقل مي نمونه
درواقـع   ها، و امثال اين» اينك به داستان برگرديم« ، » بايد پرسيدحاال«، »حال بايد ديد«نظيرِ 

كند. در چنـين   دهد و موضعش را مشخص مي ش را در متن روايت نشان مي»خود«حضور 
...حال بايد ديد چگونه در فاصله «كند:  مواقعي او در مرز داستان و تحليل تاريخ حركت مي

و چگونـه تـاريخ ايـران در اثـر آن صـبح      يك شب، اين واقعـة عجيـب تـاريخي روي داد    
  ).556: 1383(مسرور، » پرآشوب از مجراي خويش تغيير مسير داد. حادثه صبح روز عيد...
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كنـد و تـاريخ عصـر    مسرور گاه وقايع تاريخي را با شرحي متفاوت از تاريخ بيـان مـي  
هـاي شـرح   وهكه مورخان نيز در شي- » انتخاب«و » حذف«صفويه را با استفاده از دو قانون 

كند و در حقيقت يك روايت مي–) 41: 1385كنند(نك: نجوميان، تاريخي، از آن استفاده مي
سازد؛ بدين گونه كه پس از حذف يا انتخاب برخي از اسناد، نوع روايت زباني خاص برمي

هاي حاكم بر ذهنش در قالب روايت سوم شـخص  گيري از عقايد و باورها و انديشهبا بهره
كند. هايش دفاع ميها و حذفپردازد و از انتخابان يك مورخ به شرح حوادث ميو به س

را بـه مخـاطبش يـادآوري كنـد و او را بـه      » گذشته پر افتخـار «كند او در اين اثر تالش مي
تشويق كند؛ بنابراين هر حقيقت تاريخي كه با اين هدف در » وحدت ملي«و » پرستيوطن«

  گردد. تضاد باشد، حذف مي
  
  تبيين نظريه ژان بشلر 3.3

صف «گانة آن، يعني ) به كاركردهاي پنج61- 91: 1370( ايدئولوژي چيست؟بشلر در كتاب 
پـردازد؛ از ايـن    مي» گيري، دريافت و ادراكپوشي، موضع گيري، توجيه، پردهآرايي و جهت

 نفر قزلبـاش ده ها، به مطالعه در نحوة حضور ايدئولوژي در  رو، ما نيز براساس همان مالك
برخي از مصاديق اين كاركردها را، به ترتيب اهميت و بسامد حضور، واكاوي پردازيم و  مي

منظور من از كاركردهاي ايـدئولوژي  «نويسد:. بشلر در تبيين نظريه خود ميكنيم و تبيين مي
و » خـورد؟ ايدئولوژي به چه درد مي«هايي است كه بايد به اين پرسش عاميانه داد كه پاسخ

  ). 61: 1370بشلر، »(ام.با توجه به همه جوانب من پنج كاركرد را مشخص كرده
  

  كاركردهاي ايدئولوژي در رمان ده نفر قزلباش 4.3

  گيريآرايي و جهتصف 1.4.3
گيري عبارت است از رو در رويي دو گروه يا دو انديشة متضاد كه هر صف آرايي و جهت

- ها و عاليق و شعارهايي از ديگري متمـايز مـي  با هدفكدام از اين دو گروه و دو انديشه، 

اولـين كـاركرد ايـدئولوژي را شناسـايي     «) بشلر بر اين اساس 66: 1370شود. (نك: بشلر، 
و همچنـين   - يعني تمام كساني كه در يـك جبهـه واحـد قـرار دارنـد     - دوستان به يكديگر 

  ).62داند(همان:مي» معرفي دشمنان
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با استفاده از اين كاركرد  ده نفر قزلباشزدگي رمان تاريخي برخي از مصاديق ايدئولوژي
نشان داده شده است؛ يعني نويسنده دو مذهب، دو انديشـه، دو كشـور را رو در روي هـم    

دهد و سپس با برتر دانستن يكي نسبت به ديگري، ايدئولوژي حاكم بر ذهن و زبان قرار مي
ده نفـر  آرايـي در  گيـري و صـف  ترين جهتكند؛ اما مهمخود و جامعه را بر متن حاكم مي

هـاي  هاي مذهبي عصر صفوي در كتـاب ، تقابل دو مذهب سني و شيعه است. نزاعقزلباش
تاريخي انعكاس بسيار داشته است و حسين مسرور نيز كه در اين اثر به روايت داسـتاني از  

ژي خـود را بيـان كـرده    ها، ايدئولوگيريها و جهتدل تاريخ پرداخته، با اشاره به اين تقابل
است. بنابر روايت مسرور با روي كار آمدن شاه اسماعيل دوم مذهب تشيع از رواج افتاد و 

را به زبان » علي ولي اهللا«نبرد شيعه و سني باال گرفت تا آنجا كه تمامي شيعيان و كساني كه 
متأثر از ايدئولوژي شدند. مسرور در روايت اين بخش از داستان، آوردند روانه زندان مي مي

  تواند جداي از اعتقادات مذهبي خود به روايت داستان بپردازد:است و نمي
كنند. آخوندها و را بر زبان آورد، گرفته زجر مي» علي ولي اهللا«قربان هركس در شهر - 

روند و هركس اسم شيخين نمازهاي سني به اتفاق سپاهي و قورچي به مسجد ميپيش
زنند. امروز مردم در بازار با قورچيان به زد و خورد پرداختند، تازيانه ميرا به بد ياد كند 

  )237: 1383(مسرور،  .اندتقصير گرفته و به اينجا آوردهحال، مرا بي

بيـانگر  » تقصير گرفتهمرا بي«و » زنندتازيانه مي«، »كنندزجر مي«هاي در اين بند، عبارت
هاست. قابل ذكر اسـت كـه   و نقد اعمال و رفتار آن باور راوي درباره مخالفت با اهل تسنن

ها خارج از بافت بر نگرش خاصي داللت ندارند و تنها در بافت كالم است طبعاً اين عبارت
بر ايدئولوژي نويسنده داللـت دارد. مسـرور در   » شيخين«و » اهللاعلي ولي«كه تقابل عبارت 

هاي داستان زبان يكي ديگر از شخصيت مذهبان ازادامه نيز مخالفت خود را از چيرگي سني
  كند:اينگونه بيان مي

مرشد كامل رفت و ما را بدون حامي و پشـتيبان گذاشـت. در زمـان او كسـي جـرأت      
نداشت مداح مرتضي علي را كتك بزند...قدغن شد كه ديگـر در بازارهـا تبـرا ممنـوع     

 حفـظ فرمـا   هـاي خوانـدگار  باشد. خدايا خودت مذهب اثني عشـري را از شـر تولـه   
  )239: 1383(مسرور، 

مسرور حتي قتل و كشتار گسترده مردم تبريز به دست قزلباشان، به اتهام سني بودنشـان  
كند. به طور كلي ردپاي تأكيد بر شيعي بـودن در  را به بهانه ايجاد وحدت مذهبي توجيه مي
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تـوان دنبـال   مـي هاي ايدئولوژيكي را در بسياري از حوادث داسـتان  بنديبرابر سني و گروه
هاي شيعي بسياري در اين اثر به كار گرفته شده است كـه  كرد. در مجموع نمادها و رمزگان

- كه از معـروف - توان به تأكيد بر نام حضرت علي (ع)، حيدر و شاه نجفاز جملة آنها مي

هـايش الگـوي   هـا و شـجاعت  اشاره كرد كه در دالوري  - ها و القاب ايشان است ترين نام
ها در حوادث زمانه بود. مسرور در ايـن  ن قزلباش براي هجوم بر دشمن و دستگير آنجوانا

كنـد و از ايـران پـيش از حملـه     اثر همچنين به تقابل اعراب مسلمان با ساسانيان اشاره مـي 
برد و انديشه خود را درباره اسالم اينگونه بيان نام مي» كارگاه جور و ستم«اعراب به عنوان 

  كند:مي
خواست ن هم مانند قسطنطنيه روزي درهاي خود را به روي عدالت بست و ميتيسفو

كارگاه جور و ستم همچنان تاريك بماند و جرايم آن مشهود نگردد و به قـول برزويـه   
هاي آن را طبيب، لؤم و دنائت به استيالي خود ادامه دهد؛ اما غرش ايمان و تقوا ستون

زنگ عدالت را شنيده بود، همه جا به ويرانـي و  به لرزه درآورد و جز ايواني كه صداي 
: 1383فنا محكوم گشت، به جان آمد و آنچه در دل داشت بيـرون ريخـت. (مسـرور،    

333(  

- صـف «قابل ذكر است كه انعكاس تمامي ابعاد ايدئولوژي مذهبي در اين اثر بـه شـيوه   

مهـم مـذهب در   نبوده است. نمونه بارز اين امـر در اشـاره بـه نقـش     « گيريآرايي و جهت
هاي حـاكم بـر ايـن اثـر اسـت.      ترين ايدئولوژيسياست و همراهي آن دو است كه از مهم

- ها در بين مردم را بارها به عاليق ديني آنمسرور عالقه به پادشاهان صفوي و محبوبيت آن

ها و پيرويشان از مذهب تشيع پيوند زده است و اين دو (عالقه مردم به پادشاهان صفوي و 
ه مردم به مذهب تشيع) را يكي دانسته است. او اعتقادات شديد مذهبي مردم را عامـل  عالق

تقدس پادشاهان خوشنام صفوي دانسـته اسـت و در مـواقعي كـه پادشـاهاني چـون شـاه        
اي كـه مخصـوص   ساختند مردم از حضـور در تكيـه  اسماعيل دوم مردم را آزرده خاطر مي

كردند و اينگونه مسرور پيوند و بود خودداري مي دولت و به نام شاه تهماسب و مرشدكامل
  دهد:جدايي ناپذيري مذهب و سياست را نشان مي

ايـن   - صوفي امشب تكيه دولت چـرا خـالي اسـت؟    - شاه آهسته به بيگلربيگي گفت: 
هاي ديگر جاي سوزن نيست. در زمان نشانة خشم و غضب مردم است وگرنه در تكيه
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هرشب رمضان در اين تكيه هشتاد من ته شمع روشـن  مكان شاه طهماسب، شاه جنت
  )277: 1383(مسرور،  كردند. شاه در خشم شده، سكوت كرد...مي

ترين اهداف نگـارش ايـن اثـر    به طور كلي پرداختن به  ايدئولوژي مذهبي يكي از مهم
هـا،  است و در سرتاسر رمان به صورت نمادهاي فرهنگي و مذهبي چون مسـاجد و تكيـه  

، 124، 172، 178اردبيل، تكرار عدد دوازده به عنوان نماد شيعه دوازده امامي (صـص  خانقاه
خـدا از تـو راضـي    «هاي نگرشي و اعتقـادي چـون   استفاده از تكيه كالمعالوه،  ) به21، 25
) و منـع رقـص و   119»(خدا كند اينطور نشـود «)، 123»(سپارمتو را به خدا مي«)، 122»(باد

  شود. ه از شراب، اشاره به برپايي نماز به وفور در اين اثر ديده ميموسيقي در مجالس و توب
هاي مطرح شده در اين اثر كه به خـوبي بيـانگر ايـدئولوژي ناسيوناليسـم     از ديگر تقابل

اسـت.  مسـرور بـا تأكيـد بـر       است، تقابل ايرانيان با نيروهـاي عثمـاني، ازبـك و پرتغـالي    
كند ان در برابر لشكر انبوه و مسلح دشمن تالش ميهاي جوانان ايرها و جانفشانيشجاعت

  ايدئولوژي ناسيوناليسم را در ذهن مخاطب خود مستحكم كند:
بيك در حالي كه دوست و دشمن را خيره ساخته بود، تفنگ را به كناري افكنـده،  امت

اي نازك داشت، به انبوه سواراني كه قصـد  به دست راست زوبين و به دست چپ قمه
برد، زوبين را در شكم اسب فرو برده، مرد و مركـب را  پل را داشتند حمله ميعبور از 

زد و كرد، با دست زخم مـي انداخت، سپس با قمه پيادگان را تعقيب ميبه رودخانه مي
بيك و حالت از خودگذشتگي او افكند. تاتارها از طرز دفاع امتبا پا از جسر پايين مي

(مسـرور،   يده به مشـاهده آن احـوال مشـغول شـدند.    اختيار دست از تيراندازي كشبي
13883 :403(  

ورزد و تـالش  ها بر يك گفتمان تأكيـد مـي  در حقيقت مسرور با به كارگيري اين تقابل
از جان گذشتگي براي «كند آن را به وسيله ايدئولوژي بر ذهن مخاطبش حاكم كند و آن مي

است. در اين داستان ايرانيان در برابر  و تجسم احساسات ناسيوناليستي» حفظ و اقتدار وطن
ت مـي  ها قرار ميها و پرتغاليازبكان، تاتارها، عثماني فـدايي  «يابـد  گيرند و چيزي كه اهميـ

جان من براي حفظ خاك ميهنم چه ارزشي « است. در اين اثر خواننده با جمله » وطن بودن
نام بـرده  » انان جان به كف قزلباشجو«كامال آشناست. سربازاني كه از آنان با عنوان » دارد؟
- هاي پر خطر نبرد با دشمنان و متجاوزان خاك وطـن مـي  شود با دست خالي به مهلكهمي

  ها را بگيرند. در توصيف يكي از سرداران قزلباش آمده:روند تا جلوي نفوذ هر بيشتر آن
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نگ فـرار بـر   سرداري باشهامت بود كه زير بار ننگ نرفت... خود به جنگ ادامه داد تا ن
توانست خارج گردد و شـهر را در  مردم ايران صدق نكند و قزلباش بدنام نشود. او مي

مقابل دشمن رها سازد، اما خون پاك شرايين او اين خفت و خواري را تحمل نكرد تا 
خود و لشكريانش مردوار به خاك رزمگاه خفتند و نام نامي خـود را بـه مـردي زيـب     

  )720: 1383رور، (مس صفحات تاريخ كردند.

ها آنقدر با ارزش هستند كه راوي بارها و بارها از آنان سخن گفتـه اسـت.   اينگونه مرگ
در عصـر  «ها يادآور سخن جان پالمناتز است كه استفاده از ايدئولوژي براي بيان اين انديشه

مهـم و  هايي كه نزد رهبران بسـيار  هاي بزرگ در راه آرمانما براي ترغيب مردم به فداكاري
) راوي در ايـن اثـر، از   173: 1389پالمناتز،  »(شود.پرمعناست، از ايدئولوژي بهره گرفته مي

دست رفتن بزرگترين دارايي انسان كه همان جان اوست و داوطلب شـدن بـراي از دسـت    
  دهد. رفتن جان را به وسيله ايدئولوژي موجه و ارزشمند جلوه مي

  پوشيپرده 2.4.3
دهد كه عاليق ناپسند خود را در قالب كلمات زيبا قات سركوبگر امكان ميايدئولوژي به طب

گري سياسي اسـت؛ بنـابراين ايـدئولوژي گـاهي     بيان كنند و اين امر در حقيقت نوعي حيله
خواهـد منـافع خـود را پشـت آن پنهـان      شود كه فرد يا طبقه متخاصم ميپرده استتاري مي
همچون كيمياگر بد را به خوب و خـوب را بـه بـد     ). ايدئولوژي75: 1370كند(نك: بشلر، 

كند. رمز اين تبديل بسيار ساده است. كافي اسـت ايـدئولوژي دشـمن را شـيطان     تبديل مي
هـاي اخالقـي هـم    هايي در سياست وجود دارد كـه از ارزش معرفي كند و يا بگويد ارزش

شوند هدف تبديل مي اي برايهاي اخالقي موجود به وسيلهباالتراند. در اين صورت ارزش
  ).79همان:»(تواند مهم و كارساز شود.اي ميو در نتيجه مثل هر وسيله

است كـه  » قزلباشان«هاي راوي در اين اثر مربوط به هويت پوشيترين پردهيكي از مهم
رسد بسيار در آن موفق بوده است. قزلباشان از عناصر كليدي اين اثر هستند. آژند به نظر مي
شناختي تبار اين طبقه تا حدودي مـبهم اسـت و در زمـان و    به لحاظ قوم« ت كه معتقد اس

توان يـك  مكان متفاوت، اشارات گوناگوني را برانگيخته است؛ اما در كل اين نهضت را مي
سازي ) اما حسين مسرور قهرمان311: 1380آژند، »(مذهبي بر شمرد - نهضت مركب قومي 

ي كتاب آغاز كرده و حجم زيـادي از داسـتان را بـه شـرح     از قزلباشان را از صفحات ابتداي
گذشتگي ايـن قهرمانـان در   ها اختصاص داده است و از جانهاي آنها و جانفشانيدالوري
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دهنده وطن بوده است. مسرور در سرتاسر رمـان بـراي   نبردهاي نابرابر ايران همواره نجات
نامـد و  مـي » مملكـت قزلبـاش  « همراهي مخاطب و تحريك حس ناسيوناليستي او ايران را

نيروهاي قزلباش را به عنوان سربازان فدايي وطن، يك منجي و كساني كه هست و نيست و 
كنـد؛ تـا   كننـد، معرفـي مـي   آمال و آرزوهايشان را فداي ايران و يك ذره از خاك وطن مي

اسـت و  ايدئولوژي خود را آشكار كند اما روايت متون تاريخي درباره قزلباشان ديگرگونـه  
مملكت قزلباش به اين معنا است كه قزلباشان ايران را بـه تملـك خـود درآورده بودنـد و     «

تـاريخ شـاه اسـماعيل    براساس كتـاب   )22: 1394خنجي، »(ايران را از ايرانيان گرفته بودند.
  صفوي: 

هاي بسياري كه در ايران به بار آورد، از آنجا كه مورد حمايـت  امير تيمور بعد از خرابي
انقاه اردبيل واقع شده بود، هزاران نوجوان تاتار را كه در آناتولي اسـيرگرفته بـود بـه    خ

عنوان صدقه به خانقاه اردبيل تقديم كرد و اين چندهزار جوان تاتار، هسته اوليه گروهي 
  )26: 1394را كه با نام تركي قزلباش معروف شدند، تشكيل دادند (ر.ك: خنجي، 

- كه خنجي در اين بـاره مـي  شود. چنانقزلباشان تاتار آناتولي ياد ميها با عنوان و از آن

يابي به هدف خود از قتل و كشـتار و ويرانـي   نويسد قزلباشان در مواقع بسياري براي دست
، جوانمردان واقعي ده نفر قزلباشايران ابايي نداشتند و بر خالف روايت مسرور در  سرزمين

  آورد: ين مينبودند. همين مؤلف در ادامه چن
...سپس سوار بر اسبانشان از رود كر عبور كرده، به سوي شماخي پـيش رفتنـد. مـردم    

ها شهر ها و تجاوزات قزلباشان خبر يافته بودند، پيش از رسيدن آنشماخي كه از تاراج
را رها كرده به درون كوهستان گريختند. قزلباشان وارد شماخي شده دست بـه كشـتار   

  )65:  1394(خنجي، يران ساختند...گشودند، شهر را و

ها همچنين پس از تسليم نشدن مردم تبريز به اتهام سني بودنشـان، در روز جمعـه و   آن
اي در حالي كه مردم براي نماز آماده بودند، مسجد تبريز را به قلتگاه تبديل كردند بـه گونـه  

بـر اسـاس منـابع     )71كه هيچ كس نتوانست از دست قزلباشان جان سالم بدر ببرد(همـان:  
ها  هرگـز  تاريخي بر خالف آنچه مسرور گفته و قزلباشان را فداييان وطن معرفي كرده، آن

ايراني نيستند. باستاني پاريزي نيز درباره حمله قزلباشان بـه سيسـتان و تصـرف آن نـواحي     
  چنين نوشته است:
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ه نتـايجي  تنها كافي است اشاره كنيم كه در همين سيستان، تسـلط امـراي قزلبـاش چـ    
داشت: امالك مردم به تصرف آنان درآمد، آشفتگي در شهر راه يافت و اوبـاش مسـلط   
شدند و كار به جايي رسيد كه هر ده نفر و بيست نفر از گرگان و شـبگردان بـه شـهر    

: 1362(باستاني پـاريزي،   رفتند...كردند و ميخواستند تاراج ميآمدند و هر كس را مي
28.(  

پوشي كرده اسـت؛  اين حقيقت تاريخي را پرده ده نفر قزلباشوايت حسين مسرور در ر
كند و ابداً ترين قهرمان رمان مسرور است همين امر صدق ميدرباره شاه عباس نيز كه اصلي

هاي مذموم اخالقي و رفتاري اين شاه كه در تاريخ عصر صفويه انعكـاس يافتـه،   به ويژگي
اين روايت تاريخي باشد. مسرور، شاه عباس را صاحب پرداخته نشده تا او قهرمان خوشنام 

  نيكوترين خصال و مصلحي اجتماعي معرفي كرده است:
حسن شهرت و آوازه عدالت شاه عباس چنان ملت را تكان داده بود كه هر كس مايـل  
بود شاه جوان را ديدن كرده و در عرض خلوص و جانفشاني از ديگران عقب نماند و 

 ت عمومي را به اين وسيله به مصلح اجتماعي جديد عرضه نمايدمراتب تقدير و رضاي
  )909: 1383(مسرور، 

متفاوت است؛ چنانكه در  ده نفر قزلباشبديل پژوهان درباره قهرمان بياما روايت تاريخ
از اين تاريخ شاه عباس حكومت شخصي و استبدادي «كتاب زندگاني شاه عباس كبير آمده: 

ك مالحظه و ترحم و ترديد هر كس را كه به حقيقت يا به گمان مانع را آغاز كرد. او بي اند
ديد با شمشـير يـا بـه حيلـه و تـدبير از ميـان       فرمانروايي مطلق و مخالف ارادة خويش مي

- ) مسرور او را در نهايت رقّـت قلـب و مهربـاني و عـدالت    147: 1347برداشت (فلسفي، 

هاي تاريخي آمده شاه در ديگر پژوهش پيشگي معرفي كرده است؛ حال آنكه بر اساس آنچه
هاي مذهبي بود و همچون تماشاچي  نبرد گالدياتورهـا از  عباس طرفدار جنگ و خونريزي

برد. در حقيقت مسرور هيچ چيز درباره گـرايش او بـه خشـونت مـذهبي و در     آن لذت مي
. كالمـار  تر نگرش ماكياوليستي شاه عباس و ديگر پادشاهان صفوي ننوشته استمعناي عام

برد. پس هاي دعوا را بگيرد، لذت ميشاه هميشه از اينكه جانب يكي از طرف«... نويسد:مي
اي اين صحنه ناهنجار نشيند و از پنجرهرود جايي ميافتادند، ميها به جان هم مياز آنكه آن

وشـي بـراي   پ). مسرور در اين اثر از پرده46: 1996(كالمار، » كند...زد و خورد را تماشا مي
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نشان دادن محبوبيت حكومت و ضرورت اطاعت از حكومت استفاده كـرده اسـت، كـه از    
  هاي ايدئولوژي زدگي متن است.نمونه

  توجيه 3.4.3
كند براي عمل خود دليلي به ظـاهر  يكي از كاركردهاي ايدئولوژي كه در آن فرد تالش مي
ثمر و جيه ايدئولوژيك، معموالً بيتو«منطقي بياورد توجيه است؛ هر چند كه به لحاظ نظري 

توان ارزشـي را بـه   كم تأثير است و اصوالً توجيه غير ممكن است و با هيچ دليل عقلي نمي
اي متعصب و جزمي ). به عقيده بشلر در هر ايدئولوژي عده70: 1370بشلر، »(كسي القا كرد

بـه وضـعيت روانـي    شوند و شدت عالقه، به ماهيت ايدئولوژي ربطي نـدارد بلكـه   پيدا مي
شخص بستگي دارد و در دلبستگي و جانفشاني در راه ايدئولوژي شخصيت فرد مهم است 

) در اين اثر نيز تعصب شديد نويسنده او را بـه  74هاي آن.(همان: و نه ايدئولوژي و ارزش
  سمت و سوي ايدئولوژي سوق داده است. 

دشاه قدرتمنـد و كسـي كـه بـه     مسرور در اين اثر، شاه تهماسب اول را به عنوان يك پا
كند و دشـمني او بـا اهـل تسـنن، هتـك      گردن ايران و ايرانيان حق بزرگي دارد معرفي مي

دهـد.  ها را به بهانه وحدت سياسي كامالً توجيه پـذير جلـوه مـي   حرمت و قتل و كشتار آن
كند تا جنايـت بـه فضـيلت تبـديل شـود و      ايدئولوژي در حقيقت اين شرايط را فراهم مي

بهترين وسيله براي انحراف انسان از موازين اخالقي است؛ زيرا بدون ايدئولوژي هيچ كس 
بينـيم  تواند با خيال راحت به آزار و شكنجه و قتل و كشتار دست بزند و در اين اثر مينمي

دهد. ضـرورت  كه راوي چگونه زير ساية ايدئولوژي اين قتل و كشتارها را موجه جلوه مي
شاه و خاندان سلطنتي به عنوان مؤلفه ايدئولوژيكي مهم در اين اثـر مطـرح    پيروي از فرمان

است. شروع داستان با فرمان عجيب شاه تهماسب مبني بر سفر به تربت و رسـاندن فرمـان   
قتل عام كلية زنان و كودكان خاندان سلطنتي است كه در محاصرة عبداهللا خان ازبك هستند 

ل آن ها را صادر كرده است تا مبادا به دست دشمن بيفتنـد  و شاه براي حفظ آبرو، فرمان قت
و آبروي مملكت قزلباش بر باد رود. فرماني سخت و مؤكّد كه سخن گفتن از آن نيز دشوار 

ت شخصـيت   بود و چه رسد به اجراي آن؛ اما مي هـا را از ايـن   بينيم كه راوي چگونـه تبعيـ
  دهد:فرمان شاه نشان مي
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ما از شاه مردان و الطاف پادشاهانة بهادرخان سپاسگزاريم كه  ...نخستين داوطلب گفت:
توفيق چنين خدمت شايسته و سترگ را به امثـال مـا بنـدگان نـاچيز عنايـت فرمـوده،       

ايم كه در راه فرمانبرداري و اجراي امر مرشد كامل و شاهنشاه عادل سعادت آن را يافته
كيش را گلگون سازيم و نام خود جانبازي كرده با خون خويش رهگذر دشمنان آيين و 

  ).11: 1383(مسرور،  پرستي باقي گذاريم...گري و شاهرا در تاريخ به صوفي

اي به محاصرة دشمن درآمده بودند و ورود به قلعه با جانفشاني خاندان سلطنتي در قلعه
اي همراه بود آن هم جانفشاني نه براي رهايي و نجات زنان و كودكان، بلكه جانفشـاني بـر  

ه اسـت بلكـه بسـيار       قتل عام بي گناهان؛ اما اين فرمان، زير ساية ايدئولوژي، نـه تنهـا موجـ
- ها و اطاعـت بـي  پسنديده نيز هست و انجام آن با افتخار بسيار همراه است. اينگونه فرمان

  شود. ها در سرتاسر رمان ديده ميوچراي مردم از آن چون
تن كه بـر پايـه توجيـه صـورت گرفتـه اسـت،       زدگي اين ماز ديگر مصاديق ايدئولوژي

است كه معموالً در طول تاريخ، پادشاهان و حكام براي توجيـه اعمالشـان از   » تقديرگرايي«
دارد. اعتقاد اند؛ چرا كه باور به تقديرگرايي بار مسئوليت را از دوش آدمي برميآن سود برده

ايدئولوژيكي اسـت كـه در ايـن اثـر     هاي تاريخي يك نگرش به قضا و قدر در وقوع پديده
هـا را بـه دوش   هـا و نـامرادي  هاي داستان تمام ناكـامي نمود قابل توجهي دارد و شخصيت

كنند و به اين امـر  گذارند و وقوع هر اتفاقي در آينده را به وسيله تقدير توجيه ميتقدير مي
قـدير جـام مـراد مـرا     دسـت ت « انـد: آيد معتـرف كه كاري در برابر تقدير از دستشان بر نمي

باز فعال از تعقيب مراد دست برداري تا ببينم روزگار شعبده«و يا » ننوشيده، سرنگون ساخت
مسـرور،  »(در پس پردة تقدير چه خواهد كرد و كدام سوار كامكار به ميدان خواهد تاخـت. 

) و... نيـز ذكـر   749، 784، 1116،1126). اين مضمون همچنـين در صـفحات (  497: 1383
  است. شده

  گيري موضع 4.4.3
همراه است و زماني كه بين چنـد موضـع مختلـف حـق      هاي سياسيايدئولوژي با تعارض

تواند شكل گيرد و ايدئولوژي خود را نشان دهد. گيري ميانتخاب وجود داشته باشد موضع
 از آنجا كه انتخاب عملي است دلبخواه، تنها ايدئولوژي است كه انسان را به گزينش تشويق

گيري انتخاب يك موضع از بين چند شق ممكـن است(نك:بشـلر،   كند؛ بنابراين، موضعمي
گيري در ايـن اثـر چنـدين بـار روي داده اسـت و راوي هـر زمـان كـه         ) موضع81: 1370
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شـوند، اقـدام بـه    هاي داستانش در انتخاب مسير درست دچار شك و ترديد مـي شخصيت
رسيدن فرمان قتل عام زنان و  دهد. در ماجرايمي كند و ايدئولوژي را نشانگيري ميموضع

- كودكان خردسال خاندان سلطنتي به شاهوردي بيك، راوي از ايدئولوژي با كاركرد موضع

با خود گفت: آه خدايا چه كـنم؟ بايسـتي امشـب شمشـير كشـيده،      « كند:گيري استفاده مي
ون سـازم. ايـن آخـرين    گناه و دختران معصوم را سر بريده، در خاك هالك مـدف طفالن بي

بينـيم كـه ضـرورت    ) و مـي 27: 1383مسـرور،  »(خدمت من به خاندان دولت خواهد بـود 
كند، و پناه را نيز توجيه مياطاعت از فرمان پادشاه حتي قتل و خونريزي زنان و كودكان بي

ايدئولوژي گيرد باز راوي با استفاده از كه شاهوردي تصميم به خودكشي مي در ادامه، همين
  دارد:مذهبي او را از اين كار باز مي

خوب حاال اگر من خودكشي كنم و ننگ خسرالدنيا و االخره را بر خود هموار سـازم،  
چه خواهد شد؟ برادرم اين مأموريت را انجام خواهد داد. منتها مـن، هـم خـالف امـر     

درخـور   مرشد كامل رفتار كرده و هم بر خالف دستور خدا و رسـول، بـه كـاري كـه    
ام، ام. در اين صورت دو خطا مرتكـب شـده  بيچارگان و نوميدشدگان است، دست زده

  ).28: 1383(مسرور،  آن وقت گداي ارمني خواهم بود

گيري براي اقناع خواننده درباره ضـرورت حضـور يـك    عالوه بر اين استفاده از موضع
ست است كه ميرزا متكبر و در« چهره سياسي متكبر و خودخواه نيز به كار گرفته شده است:

خودخواه بود و دستة مخالفان او قوي و مؤثر بودند اما باز از نظر شخصيت خارجي، رقيب 
سـاخت. سـرداري رشـيد و    پاشا وزير اعظم بود و افسـون او را باطـل مـي   و قرين مصطفي

 )601: 1383دانشمندي بديع بود(مسرور، 

  دريافت 5.4.3
ها براي ي ايدئولوژي است. از آنجا كه همواره انساندرك و دريافت نيز يكي كاركردها

شـوند، تنهـا   تفكيك اطالعات قابل اعتماد از غير قابل اعتماد دچار شك و ترديـد مـي  
ها را به صورت ثابـت و انجمـاد   دهد تا واقعيتايدئولوژي است كه به انسان امكان مي

  )90: 1370(بشلر، يافته دريافت كند.

ناپذير عمل سياسي است. نويسنده ي از عناصر ضروري و اجتناببنابراين ايدئولوژي يك
داستان گاهي نيز به شيوه درك و دريافت، ايدئولوژي و عقيده خود را به مخاطـب تحميـل   
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نويسـي  اي از مـوارد ادعـاي تـاريخ   هاي تاريخي در پارهكند. از آنجا كه نويسندگان رمانمي
كردنـد و بـا   ه در آثارشان نيز اظهارنظر ميداشتند درباره صحت و سقم اطالعات مطرح شد

  نويسد:ساختند. براي نمونه مسرور مياستفاده از ايدئولوژي خواننده را قانع مي
انـد، ايرانيـان،   داند كه چون پيروان عمر آن را ساخته تاورنيه اين بناها را مسجدهايي مي

اند تـا ويـران   خود گذاشتهها با نظر نفرت نگريسته به حال كه پيروان علي هستند به آن
دانسته است كه مسجد، پيروي علي  و عمر ندارد و از هـر دسـته و   گردد. اين ابله نمي

طبقه باشد براي مسلمانان محترم است...تاورنيه سياح كه بايستي حقـاً او را سـر حلقـة    
 دزدان آسيا ناميد، چه اينان كساني بودند كه نخست براي غارت بالد مشرق به كشور ما

  )652: 1383(مسرور،  سر داده شده، اساس يغما و چپاول هستي ما را آغاز نهادند.

را درباره نوع خاصي از مساجد ايـران  » تاورنيه «راوي در اين عبارت، بخشي از روايت 
ذكر كرده است، اما با استفاده از ايدئولوژي به شيوه دريافت، نادرستي نظر او را به مخاطب 

» سردستة دزدان آسـيا «خوانده است و سپس به او لقب » ابله«ست او را نشان داده است. نخ
داده است و اينگونه خوانندگان را در تفكيك اطالعات درست از نادرست ياري داده است. 

كند كنند، تالش ميها و حسي كه به مخاطب القا ميدر حقيقت نويسنده با گزينش اين واژه
  ت كند تا بتواند مخاطب را با خود همراه سازد. مركز معنايي مورد نظر خود را تقوي

دهد و آنـان را مقصـر تمـام    نويسان روي خوش نشان نمي نامهمسرور اساساً به سياحت
  كند:گونه توصيف مي ها را اينداند  و آنهاي ايران ميها و آشوب و ناامنيجنگ

كه هـر يـك بـه     نامه نويسان بودندعامل اين اعمال ناشايست همان سياحان و سياحت
وطنان خود شرح دادند كه اوالً منبع جواهر و طال باشـد،  زمين را براي همنوعي مشرق

ضمناً هم مردمش را گول و احمق و زيردست آدمكشـان و خونخـواران جلـوه دهنـد.     
اي هـم روي  خوشبختانه اين سياحان از شدت ولع و شتابزدگي فرصـت ندادنـد پـرده   

  )654(همان:  ...اعمال قبيح و زشت خود بكشند

هـاي آنهـا بـي اعتمـاد     و اينگونه با استفاده از ايدئولوژي خوانندگان را نسبت به نوشـته 
  سازد.   مي

در مجموع بايد گفت كاركردهاي ايدئولوژي بشلر بيانگر آن است كه رسالت ايدئولوژي 
و  دهد تا شخص دوست را از دشمن باز شناسداين است كه ضابطه يا معياري به دست مي

پوشي نمايد و اخالق را به خدمت سياست ها را توجيه كند و شهوات را پردهگزينش ارزش



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   134

 

بگيرد و رذالت را به فضيلت بدل سازد و به عمل سياسـي ارزش و جهـت دهـد؛ بنـابراين     
: 1370ناپذير عمل سياسـي است.(ر.ك:بشـلر،   ايدئولوژي يكي از عناصر ضروري و اجتناب

96(  
  

  گيرينتيجه. 4
ل مختلفي همچون بافت تاريخي، نهادهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيكي عوام

از آنجا كه  ده نفر قزلباشگيري يك متن مؤثر است. رمان تاريخي روزگار نويسنده در شكل
هـاي ارزشـي اسـت. فراوانـي     به انعكاس اعتقادات نويسنده پرداخته است، سرشار از نشانه

ئولوژيكي دارند گاهي متن را به يك بيانيه سياسي و مذهبي تبديل بسامد واژگاني كه بار ايد
ده نفـر  دهـد.  كند و به خوبي دل سپردگي نويسنده را به يك گروه ايدئولوژيك نشان ميمي

اش نگاشته شده اسـت. مسـرور در   تحت تأثير تعهد نويسنده به هويت ملي و ديني قزلباش
كنـد و  روايت مـي » انتخاب«و » حذف«از دو قانون اين اثر تاريخ عصر صفويه را با استفاده 

  آفريند.  در حقيقت يك نوع روايت زباني خاص مي
زدگـي مـتن   گيري از پر بسامدترين كاركردهايي است كه ايدئولوژيآرايي و جهتصف

با استفاده از آن نشان داده شده است؛ يعني نويسنده دو مذهب، دو انديشه، دو كشور را رو 
دهد و سپس با برتر دانستن يكي نسبت به ديگري، ايدئولوژي حاكم بر قرار ميدر روي هم 

- آراييگيري و صفترين اين جهتكند. مهمذهن و زبان خود و جامعه را بر متن حاكم مي

هاي مـذهبي  ها در اين اثر، تقابل ايران با بيگانگان، تقابل مذهبي پيروان سني و شيعه و نزاع
ترين موارد مطـرح شـده در   ر كلي ايدئولوژي مذهبي يكي از مهمعصر صفويه است. به طو

اين اثر است و در سرتاسر رمان به صورت نمادهاي فرهنگي و مذهبي و اسـتفاده از تكيـه   
- موضـع «گيري، از آرايي و جهتشود. عالوه بر صفهاي نگرشي و اعتقادي ديده ميكالم

همراهي دين و سياسـت اسـتفاده    نيز براي نشان دادن نقش مهم مذهب و ضرورت» گيري
ديگر كاركرد ايدئولوژيكي است كه در اين متن بسامد بااليي دارد و از » توجيه«شده است. 

ترين موارد به كـار  نيز از مهم» پوشيپرده«جمله مصاديق آن، ايدئولوژي تقديرگرايي است. 
ضرورت اطاعت از گرفته شده است كه استفاده از آن براي نشان دادن محبوبيت حكومت و 

ها، مسرور  در اين اثر با استفاده هاي ايدئولوژي زدگي متن است. عالوه بر اينآن، از نمونه
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تالش كرده است مخاطب را با خود همراه سـازد  » درك و دريافت«از كاركرد ايدئولوژيكي 
  و اطالعات تاريخي مطرح شده را در اثرش را به مخاطب بقبوالند. 
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