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      های مایه به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون« ده نفر قزلباش»

 حماسی رمان 

             منوچهر جوکار

 ة مسؤول(، اهواز، ایران )نویسنداهواز دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

 زهرا نصيری شيراز
 ، اهواز، ایراناهواز ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمراناستادیار زبان و 

 سميه شروني

 ، اهواز، ایراناهواز دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

  21/7/1400تاریخ دریافت:    

 22/8/1400تاریخ پذیرش:   

 چکيده   

های تاریخی مندترین رمانهدفترین و یکی از مهم ده نفر قزلباشرمان تاریخی و پنج جلدی 

هایی فراتر از یک رمان تاریخیِ صرف دارد. از جمله این فارسی است و به گمان ما ظرفیّت

هدف های حماسی است که این پژوهش با مایهها و بنها، برخورداری متن از سازهظرفیّت

اده از روش گرفته است. پژوهش حاضر با استفهای حماسی این اثر صورت نمایاندن جنبه

 ده نفر قزلباشهای حماسی در رمان مایهتوصیفی به بررسی بن -ای و شیوه تحلیلی خانهکتاب

های گوناگون جنگ با بیگانگان در این رمان از یک سو و تأکید وجود صحنهپرداخته است. 

 های ملی ایرانی و مذهب تشیّع از سوی دیگر، موجبزمان نویسنده آن بر عناصر و ارزشهم

برخی از  های بسیاری به یک متن حماسی منثور پیدا کند.شده است که این اثر شباهت

گامی زنان در ابراز عشق، جنگ و های حماسی این اثر عبارتند از: سفر قهرمان، پیشمایهبن

 
 gol.joukar@gmail.com 
 Zahra.nasirishiraz@yahoo.com 
 s.sharuni69@gmail.com 
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افزارها، حماسی، توصیف جنگ -ای اسطوره شگردهای جنگاوری، حضور اسب با کارکردی

پرستی، جنگاوری برای حفظ نام و یارویی با دشمنان خارجی، وطنیکپارچگی اقوام در رو

های ها و مؤلفهگویی. میزان استفاده از کنشپرهیز از ننگ، عّیاری، اخترشناسی و پیش

های حماسی عیناً از شاهنامه گرفته حماسی در این اثر قابل توجه است. برخی از این مؤلفه

شود. ارگیری لوازم حماسه از استاد نیز توس دیده میاند و تأثیر پذیری مسرور در به کشده

هایی که در مقایسه گونه استنباط کرد که این رمان تاریخی با تفاوتتوان ایندر پایان بحث می

عنوان نوع نثر حماسی، پیوندی نزدیک با سبک حماسی برقرار کرده است نامه دارد، بهبا شاه

 ور حماسی نام برد.توان از آن به مثابۀ یک اثر منثو می

 ی.پرستده نفر قزلباش، حماسه منثور، هویت ملی، وطنکليدواژه:  
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 مقدمه

ترین مواد محتوایی آن ای که مهمحماسه در ادب فارسی اصطالحی است برای نوع ادبی

فردی باشد، های قومی یا ها، مبارزات، آمال و افتخارات و بزرگیها، دالوریرا اساطیر، پهلوانی

های حماسی در مایهتاکنون بن( 3: 1384صفا،  «)به نحوی که شامل مظاهر زندگی آنان گردد

تر مربوط به آثار منظوم ها بیشاست و این پژوهشتر مورد بررسی قرار گرفتهمتون نثر کم

فته بازتاب یا  ده نفر قزلباشبوده است. به اعتقاد نگارندگان این مضامین در رمان تاریخی 

های تاریخی فارسی است و به گمان ما مندترین رمانترین و هدفیکی از مهم است. این اثر

گری و مباحث های روایتهایی فراتر از یک رمان تاریخِی صرف دارد. گذشته از شیوهظرفیّت

مایه و سبک و شگردهای داستانی و نسبت تخیّل نویسنده با کاربست وقایع مربوط به دورن

ها و جوانب حماسی آن نیز قابل جنبه -اندکه در این رمان مفصل شایسته بررسی -تاریخی

های گوناگون جنگ با بیگانگان در این رمان از یک توجه و درخور واکاوی است. وجود صحنه

های ملی ایرانی و مذهب تشیع از سوی زمان نویسنده آن بر عناصر و ارزشسو و تأکید هم

های بسیاری به یک متن حماسی منثور پیدا کند. این اثر شباهتدیگر، موجب شده است که 

نشان دادن چنین ظرفیتی، بررسی و واکاوی علل و عوامل این رویکرد نویسنده را به همراه 

« مسرور»حسین سخنیار معروف به  کند.های زبانی و محتوایی خودِ رمان الزام میبیان ویژگی

مند و پر قدرت طورکه تصویری از ایران شکوههمان در این رمان پنج جلدی تالش کرده است

دهد، به احیا و برانگیختن احساسات ناسیونالیستی و وطن عصر صفوی را به خواننده نشان می

پرستی او نیز بپردازد. مسرور این اثر را در روزگاری نوشت که ایران در نتیجۀ حضور غیرقانونی 

بود و بیماری و قحطی پایمال حوادث بسیار شده های جنگ دوم جهانی،بیگانگان در طول سال

های تاریخی و گرسنگی و ناامیدی، کشور را فراگرفته بود و احیای روحیۀ ملی و توجه به داشته

-نمود. با چنین رویکردی، مسرور که تاریخ ایران را خوب میآور میو مذهبی وطنی، الزام

ه خود قرار داد تا به مخاطبان و از جمله شناخت امپراطوری صفویه و شاهان آن را کانون توج

حاکمان وقت نشان دهد پادشاهان صفوی با وجود تمام مشکالت درونی و بیرونی، با کاربست 

دوستی توانستند ایران را از گزندهای درونی دو نیروی ارزشمند و کارآمد یعنی مذهب و میهن

یکی از این دو نیرو فروگذاشته  و بیرونی حفظ کنند و حکومتی مقتدر بر پا نمایند و هرگاه
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شده، اوضاع ملک و ملت روبه پریشانی نهاده است . مسرور در این رمان به دنبال یک ناجی 

ورزد. حضور پرستی( و دین تأکید میگردد و همواره بر دو عنصر ملیّت)وطنبرای وطن می

ستفاده از ابزار حماسه ترین دلیلی است که مسرور را به ابیگانگان در ایران و اشغال وطن مهم

در عین آنکه نتیجه  شاهنامه»سازد. گو اینکه معطوف می شاهنامهدارد و توجه او را به وا می

ای در تدوین و ثمرة نهضت بزرگ ملی ایرانیان در احیای مفاخر ملی بود، خود انقالب تازه

 شاهنامۀمسرور از  تأثیرپذیری( 2: 1390فسنقری و جعفرپور،  «)های حماسی ایجاد کردداستان

های داستانش جاری فردوسی قابل انکار نیست و بارها ابیات شاهنامه را بر زبان شخصیّت

تر مورد توجه قرار گرفته است جا که تاکنون وجه حماسی آثار منثور کمساخته است.  از آن

ده ی کنند به این پرسش پاسخ دهند که آیا رمان تاریخنگارندگان در این پژوهش تالش می

اند؟ در ادامه مضامین های حماسی این اثر کدامیک حماسه منثور است و مؤلفه نفر قزلباش

دهیم تا ارزش و های ملی نشان میهای حماسی متن را با اشاره به محتوای حماسهو کُنش

 اهمیّت این اثر بیش از پیش بر خوانندگان آشکار گردد. 

ها تاکنون هیچ پژوهشی درباره ابعاد حماسی رمان تا آنجا که نگارندگان مطلع هستند نه تن

صورت نگرفته است، بلکه این اثر با توجه به ارزش و اهمیّت آن چندان  ده نفر قزلباشتاریخی 

هایی که به طور کلی درباره مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است. اکنون به معرفی پژوهش

 پردازیم. این رمان صورت گرفته است می

نامۀ ، پایانهای ده نفر قزلباش و ندیمهاوضاع اجتماعی عصر صفوی با تکیه بر رمان بررسی  

، دانشگاه پیام 1394نژاد کالیی به راهنمایی علی ابوالحسنی)کارشناسی ارشد، نگارش پروین علی

که در آن به آداب و رسوم و مسائل اجتماعی آن روزگارچون مراسم عقد و ازدواج  نور مرکز بابل(

شناسانه گذاری... و مقایسه فضای اجتماعی در دو اثر با نگاهی جامعهن پیروزی و تاجو جش

اختصاص  ده نفر قزلباشپژوهش دیگری که بخشی از آن به رمان تاریخی  است.پرداخته شده

های فارسی دهه های تاریخی در رمانواقعیّتنامۀ کارشناسی ارشدی است با عنوانِ دارد، پایان

( 1347(، توپ)1335(، ده نفر قزلباش)1331تکیه بر چهار رمان دختر رعیت) سی و چهل با

، دانشگاه 1394است، به کوشش راضیه ایزد و راهنمایی محمد پارسانسب)( 1348و سووشون)

خوارزمی(. در این پژوهش با نگاه به چهار رمان، چند و چون تحوّل رمان تاریخی فارسی 
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رسیده است که پرداختن به تاریخ معاصر و انعکاس  بررسی شده و پژوهشگر به این نتیجه

گرا نزدیک ها را از شکل رمان تاریخی رمانتیک، به رمان تاریخی واقعهای روز، این رمانواقعیّت

کرده است. در بحث تاریخی نیز پژوهشگر، رویدادهای تاریخی عصر صفوی را تنها به صورتی 

حه از محتوای این پژوهش به رمان مورد صف 16گونه برشمرده است و درکل تنها فهرست

های تاریخی نیست، بلکه به بحث ما اختصاص یافته است که آن هم صرفًا بررسی واقعّیت

ارشد با ساخت اجتماعی و ساخت ادبی و زبانی آن هم پرداخته است. پایان نامه کارشناسی

ریّت شخصیّت پردازی بررسی عناصر داستانی در رمان تاریخی ده نفر قزلباش با محو عنوانِ

، دانشگاه آزاد اسالمی (1396)به کوشش سید حسن حسینی و راهنمایی منیره احمد سلطانی

پردازی در این واحد تهران مرکز( در این پژوهش به طور مفصّل به انواع شخصیّت و شخصیّت

 »رسد در نوع خود پژوهش جامع و شاملی است.  مقاله رمان پرداخته شده که به نظر می

« رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر؛ خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش

های ترین گفتمان( از عبدالرسول شاکری و کاظم دزفولیان. در این پژوهش مهم1393)

های موجود در رمان پاورقی ده نفز قزلباش با گفتمان 1332تا  1320سیاسی در مقطع زمانی 

 شود. سنجیده می

ای و مبتنی بر توصیف و تحلیل است؛ به خانهکتاب -ما در تحقق این امر، اسنادیروش 

ها های حماسی، به مطالعه مضامین حماسهگونه ای که پس از درک برخورداری متن از سازه

های منثور پرداختیم و سپس با مطالعه دقیق پنج ای و بخصوص حماسههای اسطورهو کنش

 های حماسی این اثر پرداختیم. به کشف مؤلفه زلباشده نفر قجلد رمان تاریخی 

 پردازش تحليلي موضوع

 گذری کوتاه بر ده نفر قزلباش

زده عوض بیک ترکمان به مسجد در لحظۀ پایان داستان در شهر قزوین و با ورود شتاب 

شود. حضور سرزدة این پیک که یکی از بهترین خطبه نماز و خروج شاه و همراهان، آغاز می

عهد محمدمیرزای صفوی مأمور هرات اییان شاه بود و بیست روز قبل در التزام رکاب ولیفد

هزار سوار شد، خبر از وقوع یک حادثه مهم دارد. آری، عبداهلل ازبک، پسر اسکندر خان با چهل

و پیاده ازبک به خراسان لشکر کشیده و در حوالی تربت حیدریّه محمدمیرزا و همراهان را 
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ترین ه است. تصمیم نهایی شاه تهماسب با تکیه بر این اندیشۀ بنیادی که مهممحاصره کرد

چیز حفظ آبرو است، از دم تیغ گذراندن تمامی زنان و کودکان و همراهان ولیعهد است، چرا 

جده نفر قزلباش داوطلبانه مأمور بردن اما آبروی رفته را عوضی نیست. ه که زن و فرزند بسیار

شوند و به این مأموریت از صف دشمنان و شکستن محاصرة قلعه می این پیغام و گذشتن

-روند... در زیر سایۀ سنگینِ اندوه و جوالن مرگ و اسارت و تعداد فراوان کشتگان و زخمیمی

امید و شادی را به ساکنان قلعه نوید داد. « قزلباش رسید»های اطراف قلعه، ناگهان فریاد 

گروهِ هیجده نفره که تنها با هشت کشته به این پیروزی  عبداهلل خان ازبک از شجاعت این

ها در قلعه و ناک شد و شبانه گریخت. در ماجرای حضور قزلباشرسیده بودند، بسیار اندیش

جشن پیروزی، اسکندر که یکی از این قزلباشان جان به کف است به حوری خانم، دختری از 

ها و ها و رویدادهای سیاسی و خیانتنگبازد و داستان در کنار جخاندان سلطنتی دل می

کند. اسکندر، حوری خانم را از شاه تهماسب دادگی را نیز روایت میها، ماجرای این دلتوطئه

ساله اسکندر در قلعۀ قهقهه و نشان کند و شاه به شرط اجرای مأموریت یکخواستگاری می

دهد. تی، به این وصلت رضا میاش به خاندان سلطندادن لیاقت خود در توانایی و وفاداری

ها و شود و اسکندر با آگاهی از برخی مخالفتداده برگزار میجشن شیرینی خوران آن دو دل

سال مأموریتش به که به زودی یکموانع جدّی که بر سر راه ازدواجشان بود و با وعدة این

جا میرزا در آناسماعیلشود که شاهزادة نافرماِن صفوی، رسد، راهی قلعۀ قهقهه میپایان می

آفریند و مقصود بیک حامی اصلی اسکندر در راه زندانی است؛ اما روزگار حوادث دیگری می

داند که بعد میرد و اسکندر میرسد؛ شاه تهماسب میمکه و در درگیری با راهزنان به قتل می

با مرگ شاه بر   رزا !از این اتفاقات، زندانی واقعی قلعۀ قهقهه خودِ او خواهد نه اسماعیل می

خانم دختر شاه پنهانی برای شود. پریسر جانشینی او میان شاهزادگان نزاعی خونین آغاز می

کند؛ اما گروهی از سران نویسد و او را به پادشاهی ترغیب میمیرزا نامه میبرادرش اسماعیل

امِ  پنجاه سالۀ قزلباش به جانشینی حیدرمیرزا گرایش دارند. این گونه است که اوضاع آر

شود و از هر گوشۀ مملکت قزلباش صدای نافرمانی حکومت تهماسبی دستخوش ناآرامی می

رسد. او آشکارا بر میرزا با کمک خواهر و گروهی درباری به سلطنت میشود. اسماعیلبلند می
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باید آید  که نرود و این امر بر عالمان و درباریان و سران قزلباش گران میمذهب تسنن می

  .مملکت شیعه به دست پادشاهی سّنی بیفتد

پردازد و با صدور گذرانی میدست گرفتن سلطنت، به عیاشی و خوشاسماعیل بعد از به

ثاران سلطنت تهماسبی اوضاع مملکت قزلباش داران و جانقتل و شکنجه تمامی دوست فرمان

تل اسکندر و برادر خود محمد میرزا کشاند. از جمله اقدامات او صدور دستور قرا به ویرانی می

خانم که از کارهای برادر خسته شده او و فرزند با کفایت او عباس میرزا است؛ اما این بار پری

نشاند. کند و به کمک اسکندر مانع از قتل محمدمیرزا شده و او را به تخت میرا مسموم می

به وعده خود برای ازدواج اسکندر  رسد و همسر او به عنوان ملکهمیرزا به پادشاهی میمحمد

رسد. در این اوضاع ها میپوشاند و اسکندر به مقام سرکردگی سپاه قزلباشبیک جامه عمل می

خانۀ پاشا و توپگردد. یک طرف عثمانخوش تجاوز بیگانگان میمرزهای ایران نیز دست

را مورد تجاوز و  شمارش مرزهای کشورخان تاتار و سپاه بیسنگین او و طرف دیگر عادل

دهند. در چنین شرایطی اسکندربیک به عنوان کمربسته موال، سرکردگی  سپاه تعدّی قرار می

کند. به رو با عثمانلو و از پشت سر با تاتار نبرد می گیرد که از روجان به کفی را بر عهده می

ه اسکندر آن را در این سفر امت بیک که جوان دالوری است و در آستانه راهی قرار دارد ک

اش را به خاندان سلطنتی و وفاداری طی کرده است و برای رسیدن به معشوق خود باید دالوری

بیک و ثابت کند، در کنار اسکندر است. از این پس بخش اعظمی از داستان ماجرای امت

اش در فراق معشوق است. در این تالش و دالوری های او در نبرد با دشمن و اندوه و غصه

رسد. ملکه به امت بیک احوال، ملکۀ مقتدر ایران که اداره مملکت بر عهده اوست به قتل می

رود. بیک در یأس و ناامیدی فرو میقول وصال محبوبش را داده بود و بعد از مرگ او، امت

شود. ماجراهایی که برای اسکندر رخ داده بار دیگر در ادامه داستان برای امت بیک تکرار می

شاه دیگر دالور قزلباشی است که وارد داستان به پایان رسیدن داستان امت بیک، یوسف بعد از

پردازد. او نیز چون اسکندر و امت، دل در ها در جزایر جنوب میشود و به نبرد با پرتغالیمی

 دهد.های خودش ترجیح میها مصالح مملکت را بر خواستهگروِ یاری دارد اما همانند آن
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 ده نفر قزلباش:های حماسيِ رمان و کنشها جنبه

شباهت به یک حماسۀ دهد که این اثر بینشان میده نفر قزلباش مطالعه رمان تاریخی 

های منثور نیست. در این اثر که با تأکید بر هویّت ملی نگاشته شده و سراسر آن وصف دالوری

ست، دو عنصر مذهب)تشیع( جوانان قزلباش در نبرد با دشمن و تالش برای سربلندی ایران ا

ها را جدا از هم تصور کرد و حتی توان آنای که نمیاند به گونهو ملیّتِ ایرانی به هم آمیخته

توان آن را تا حدودی یک حماسه دینی نامید که نه درباره یک شخصیت دینی، که در می

های حماسی و کنشها داشت و تکریم مذهب شیعه نگاشته شده است. در ادامه، به جنبهبزرگ

 پردازیم. این رمان می

 عشق و سفر 

های حماسی است و معموالً های متون و منظومهمایهترین بنعشق در حقیقت از جذاب

ها تناوری و دالوری پهلوانان های پهلوانی منثور، عشق است؛ زیرا در آننقطه آغازین داستان

آمیزند و از آن میان عشق به همان درجه هم درمیو زیبایی و لطافت زنان و عواطف رقیق به

(. در این 244: 1384شود که طنطنه و شکوه پهلوانی و رزم آزمایی)صفا، از قوت آشکار می

کند، در طول سفر با مخاطرات بسیاری رو به رو آثار معمواًل قهرمان به جایی دور سفر می

نیز اسکندربیک  نفر قزلباشدهی بازد. در رمان تاریخگردد و در مقصد به زیبارویی دل میمی

ها و شود، با دالوریترکمان که برای نجات خاندان سطنتی از محاصره دشمن عازم تربت می

یابند. در این العاده او و همراهانش در نبرد با ازبکان، خاندان سطنتی نجات میاعمال خارق

بندد و د و بر او دل میافتخانم( میمیان ناگهان اسکندر مجروح چشمش به زیبارویی)حوری

گیرد. امت بیک نیز در سرمای سخت از در همین آغاز داستان ماجرایی عاشقانه شکل می

 رسد.کند تا به باغچه سرا و محبوبش پریناز  میهای پهناور عبور میبیابان

توانم از مشکالت آن اندیشه برادر راهی سخت در پیش دارم ولی نمی -امت بیک گفت: » 

کنم پیمودن این راه دراز آن هم در اول زمستان و والیات آشفته و در چه فکر می کنم. هر

دانم می -باشد...هم، بسیار سخت است اما از این حالی که اکنون دارم گواراتر و دلپذیرتر می

شود و خارهای گزنده این بیابان پیش پای که جز با زالل وصال، آتش شوق تو خاموش نمی

شاه نیز از یوسف (484: 1383)مسرور، ...« ت بیک وسایل سفر را مهیا کرده و تو حریر است. ام
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ها در بنادر جنوبی  شود و در گیر و دار نبرد با پرتغالیهای  فارس راهی شبانکاره میشاهسون

دادة دختر بسیار زیبا و ها، دلهای سنگین خود در شکست دادن آنو پس از انجام مأموریت

 بانو است.  داند و به نوعی یک پهلوانآداب جنگ را به خوبی می شود کهشجاعی می

های اصلی این اثر است و به کشش و گیرایی آن مایهدر حقیقت باید گفت عشق از درون

های های داستان برای ورود به میدانهای فردی شخصیّتعالوه، یکی از انگیزهافزوده؛ به

پرخطر است، اما نویسنده این عشق را به عنوان پرخطر جنگ و مبارزه و رفتن به سفرهای 

دوستی به کار آورده است؛ بدین معنا که نخست ای از حب وطن و درخدمت میهننشانه

گیرد و بعد در تقابلِ با عشقِ به های داستان شکل میماجرایی عاشقانه در زندگی شخصیت

شود. فدای میهن دوستی می شود و رابطۀ عاشقانه و عاطفی با معشوق،وطن، دومی انتخاب می

اسکندربیک، امت بیک و یوسف شاه از جوانان فدایی میهن هستند که هر کدام در رابطه 

رسند، اما هیچ یک برند و گرچه سرانجام به وصال معشوق میعاطفی با معشوقی به سر می

سفِر  های سختِ سیاسی و جنگی وخاطر معشوق و ماندن در کنار او از رفتن به مأموریتبه

دارند. این زنند و آن را بر عالیق شخصی خود مقدم میپرخطر به شهرهای دور سر باز نمی

های طوالنی به قدم نیز هستند؛ با آن که گاهی سالباخته و ثابتجوانان در عشق خود پاک

خبر و دورند، به پیشنهادهای عاطفی و عاشقانه و های میهنی از معشوق بیخاطر مأموریت

 دهند.بارویان دیگر روی خوش نشان نمیمادی زی

باختم. اما داشتم آن را هم به غزاله میامت بیک گفت: آه کاش یک دل دیگر هم می»  

های مرواریدباف تاتار دوست تر نشان دختران قزلباش را ازکالغیهای فیروزهافسوس من تاج

کم بازیم، بلکه کمم یکجا نمیای بابا، ما ندیمان برخالف شما سپاهیان هر چه دل داری –دارم. 

کم توانید دلتان را کمآری جناب ندیم باشی شما در شهرها هستید و می –کنیم. مصرف می

ها و کوه و کمرها هستیم مصرف کنید اما ما مردم لشکری کار زیادی داریم و پیوسته در بیابان

 (493: 1383ور،مسر) «کنیم.فرصت خرده فروشی نداریم این است که یکجا معامله می

 گامي زنان در ابراز عشقپيش

های حماسی این اثر خواستگاری زنان از مردان است. بر حسب الگوهای از دیگر مؤلفه  

کردند، بلکه زنان مشتاقانه زادگان ازدواج نمی اساطیری و پهلوانی کهن، معموالً پهلوانان و خدا
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زمانی که کریشنا نی »اند؛درباره کریشنا گفته»پیوستند تا از ایشان فرزندی یابند. به آنان می

وار با او در کردند و شیفتهاختیار شوهران خود را رها میها( بیها)دختران شبانزد گوپیمی

در شاهنامه نیز از اشتیاق تهمینه به رستم سخن گفته « شدند.نور مهتاب مشغول رقص می

د ازدواج از جانب دختران یک سنت ( مطرح کردن پیشنها62: 1387شمیسا، «) شده است...

های پرده نشین که شود؛ آن هم از جانب مخدرهنیز دیده می ده نفر قزلباشحماسی است که 

اند. حوری خانم از دختران سراهای سلطنتی بزرگ شدههیچ نامحرمی را ندیده و در حرم

، اسکندر که تاکنون کندخاندان سلطنتی با دیدن اسکندر در سفر تربت به او ابراز عالقه می

لبخند هیچ دختر نامحرمی را ندیده است. گویی رسالت پهلوان و قهرمان، مبارزه و پیروزی 

دانی که من بسیاری از شاهزادگان را رد می»... به زیبارویان ندارد.  بستگیاست و تعلّق و دل

باشی...اسکندر که  توانی اطمینان کامل داشتهام اما تو را دوست دارم و از طرف من میکرده

جوانی سپاهی و ساده بود در مقابل این سخنان غیر مترقبه چنان کوبیده و دگرگون شده که 

تأکید بر پاکدامنی و مردگریزبودن دخترانی که به ( 47: 1383مسرور،  «)نتوانست جوابی بدهد...

سی نیز دیده در متون حما -جا ذکر شدگونه که در اینهمان -کنندقهرمان ابراز عالقه می

و گو  گامی حوری در عشق، یادآور تهمینه شاهنامه است.  تهمینه هنگام گفتشود. پیشمی

کند که تاکنون به کسی عشق نورزیده و با هیچ مردی ارتباط نداشته است با رستم تأکید می

 دهد:خاطر عشق به رستم چنین پیشنهادی میو فقط به

 کسسسس از پسسسرده بیسسسرون ندیسسسده مسسسرا 

 کنسسسون گسسسر بخسسسواهی مسسسرا تسسسرایم

    

 نسسسه هرگسسسز کسسسس آوا شسسسنیدی مسسسرا 

 نبینسسد جسسز ایسسن مسسر  و مسساهی مسسرا

 (122: 1376)فردوسی،              

 پرستيوطن

فشانی تنها برای پرستی است. در حقیقت این جانمایه اندیشگانی این اثر، وطنبارزترین بن

و عزت و استقالل آن نیز هست و مذهب و اعتقادات مذهبی صفویان نبوده، بلکه برای وطن 

گیرد و ترین اثر حماسی و ملی ایران بهره میراوی برای نشان دادن این روحیه از بزرگ

 سازد. های داستان جاری میرا بر زبان شخصیت شاهنامهخوانی پهلوانان رجز
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  ز تسسوران بسسه ایسسران ز ایسسران بسسه تسسور  

 مبینسسسساد هرگسسسسز جهسسسسانبین مسسسسن 

 

 یسسسسن راه دوربسسسسرای تسسسسو پیمسسسسودم ا 

 گرفتسسسه کسسسسی بسسسوم و آیسسسین مسسسن

 (47: 1383)مسرور،                    

« جان من برای حفظ خاک میهنم چه ارزشی دارد؟» خوانندة رمان همه جا با جملۀ 

شود، با یاد می« جوانان جان به کف قزلباش»شود و سربازانی که از آنان با عنوان رو میروبه

هر وقت »روند: خطر نبرد با دشمنان و متجاوزان خاک وطن می های پردست خالی به مهلکه

درفش پر افتخار قزلباش به اهتزاز درآید و آسمان باصفای ما را بیاراید همه از جان و دل در 

کشی مانند عبداهلل ازبک باک نداریم. ما در انتظار فرماندهی ایستیم  و از هزاران سپهسایه او می

را نثار راهش سازیم و در نرد خدمتش مهرة محبت دربازیم. از تو به نهادیم تا نقد جان پاک

در ماجرای مقاومت مردم تبریز در مقابل سپاه   (.850همان: «)یک اشاره از ما به سر دویدن.

ها شدنشان به دست سپاهیان عثمانی، راوی آنپاشا، و تسلیم نشدن و درنتیجه کشتهعثمان

افراد » داند: شان را موجب افتخار میکند و مرگن تجلیل میشادوستیستاید و از وطنرا می

تر بگویم این لوحۀ سکنه آن شهر با شهامت طعمه شمشیر بدخواهان گردیدند.... واضح

افتخاری بود که شهر تبریز به کنگره امتیازات دیرین خود افزود و سینه شهامت و سربلندی 

 .( 648همان، «)دگردانیخود را با نشانی دیگر آراسته و مزین

 عيّاری 

هسای عامیانسه فارسسی نقسش مهمسی دارنسد تسا جسایی کسه از بسسیاری عیاران در داستان 

هسا عیساران شسود. در ایسن داسستانها، با عنوان داستان عیساری نسام بسرده مسیاز این داستان

هایی چابک، جسوانمرد و شسجاع هسستند کسه بنسا بسه ضسرورت شسرایط کشسور گروه»معموالً 

هسسا در گیرنسسد و نقسسش آنشسساهان و سسسرداران سسسپاه قسسرار مسسی هسسا در خسسدمتدر جنسسگ

در حقیقسست  (777 /2: 1341بیغمسسی، «) هسسا بسسسیار قابسسل توجسسه اسسست.هسسا و شکسسستپیسسروزی

« عیّسساران»»پهلسسوانی منثسسور اسسست.  -هسسای حماسسسیناپسسذیر داسسستانعیّسساری بخسسش جسسدایی

جنسسگ و گریزنسسد کسسه در روزی در معنسسای پسسسندیدة خسسود گروهسسی از رادمسسردانِ مسساهر در 

روی و پرهیزنسسد. در شسسبو آرامسسش رسسساندن بسسه مردمسسان از هسسیچ دشسسواری و خطسسری نمسسی

انسسد. عمسسل کسسردن آنسسان در نقسسب زدن و کمنسسد انسسداختن و کسسارد کشسسیدن مسساهر و چسساالک

هسسا و هسسای جنسسگ شسسامل رهانسسدن اسسسیران لشسسکر خسسود از زنسسدان و گشسسودن قلعسسهحسسوزه
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نفسسر دهعیسساران در  (8: 1391مقسسدم، جعفرپسسور و علسسوی)«. ادهاسسستیسسافتن گمشسسده در ناکجاآب

هسسای پسسر خطسسر و آن هنگسسام کسسه نقسسش مهسسم و تأثیرگسسذاری دارنسسد. در مهلکسسه قزلبسساش

قهرمانسسان داسسستان در زنسسدان دشسسمن در چندقسسدمی مسسرگ هسسستند و حتسسی خواننسسده نیسسز 

رسسسند و شسسبانه از ادامسسه زنسسدگی آنسسان ناامیسسد شسسده، ناگهسسان گروهسسی از عیسساران سسسر مسسی

رو در داسستان و کارهسسای کننسد. حضسور ایسسن قهرمانسان شسسباقسدام بسه ربسسودن زنسدانی مسسی

شسسسدّت آورد و احساسسسسات او را بهشسسسان، خواننسسسده را بسسسه هیجسسسان مسسسیالعادهخارق

انگیسزد. فسراری دادن اسسکندر درسست یسک شسب قبسل از اجسرای حکسم قستلش و نیسز برمی

 ترین اعمال عیاری در این رمان است:روفشاه از زندان از معرهاندن یوسف

ای کسه صسد را شسنیده بسود آمسد. گمسان او از جای برخاست و به زیسر طساق و گوشسه»  

به یقین انجامیسد و مسسلم شسد کسه بسرای نجسات او بسه سسوراخ کسردن طساق زنسدان همست 

شسد اند...دریچه به قدر کفایست بساز شسد و نردبسانی چسرمین کسه کمنسد نامیسده مسیگماشته

مسسسرور خسسود پسسس از ( 261: 1383مسسسرور، «) هسسای آهنسسین بسسه درون اتسساق رسسسید...بسسا قسسالب

پسردازد کسه خسود شرح ماجرای فسراری دادن اسسکندر بسه معرفسی ایسن طبقسه و گسروه مسی

 نشانگر حضور عنصر عیاری و عیاران در این داستان است:

ات دولسست جماعسست لوطیسسان در ایسسن موقسسع تشسسکیالتی قسسوی داشسستند و از طسسرف مقامسس 

شسدند. اینهسا یسک طبقسه اجتمساعی بودنسد و خاندان سسلطنت و اعیسان و امسرا تقویست مسی

شسسدند. و غیسسره نامیسسده مسسی« عیسسار»هسسایی ماننسسد هسسای بعسسد از اسسسالم بسسه نسسامکسسه در دوره

یعقوب لیث ابتسدا در ایسن طبقسه نشسو و نمسا کرده...راسستگویی از صسفات بسارز ایشسان بسود 

دانسسستند و معتقسسد بودنسسد درو ، گسسری مسسیانگسسی و لسسوطیو دروغگسسویی را خسسالف مرد

شسسد تسسا کشسسد. هسسر کسسس بسسه آنسسان پناهنسسده مسسینسسامردی هسسای دیگسسر را دنبسسال خسسود مسسی

داشسستند. در وطسسن پرسسستی بسسه حسسد کمسسال توانسسایی داشسستند دسسست از حمایسست او بسسر نمسسی

ایسست بودنسد. نسسبت بسسه زنسان و کودکسسان و پیسران بسسیار مهربسسان بودنسد. و درهسسر مسورد رع

در جسای دیگسری از رمسان، (.  265و  264)همسان: صسص« دانسستند.حال ایشسان را واجسب مسی

نشسینی عیساران بسار دیگسر بسه ایسن گسروه و ذکسر عقایسد و مسرور در مبحثی با عنوان شسب

 (.1012)رک، همان: پردازدها میهای آناندیشه
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 انتقام  

جویسان هسا و اعمسال جنسگگتسرین حسرک اساسسی تمسام جنساصوالً حس انتقام بزرگ  

-هسسای رزمسسی کسسین و کسسینو در حقیقسست جسسوهر واقعسسی داسسستان (238: 1384صسسفا، اسسست)

وجسسود »انکسسار ناشسسدنی اسسست.  هسسا و اسسساطیرخسسواهی اسسست. نقسسش خسسون نیسسز در حماسسسه

رود مگسر آنکسه انتقسام او گرفتسه شسود، کسه خسون بسه زمسین فسرو نمسیعقایدی مبنی بر این

انتقسسام کسسه امسسروزه از آن بسسه   (82: 1387شمیسسسا، «)گ اسسست.گیسسری جنسسزمینسسه سسساز شسسکل

شسود از جملسه پنسدارهای حساکم بسر آثسار حماسسی عنوان نوعی ناهنجاری اخالقی یساد مسی

جسسا کسسه ایسسن رمسسان تسساریخی نیسسز بسسا تأکیسسد بسسر هویّسست ملسسی و شسسرح بسسوده اسسست و از آن

بسدیل شسده اسست، های ایرانیان در نبرد بسا دشسمن بسه یسک اثسر حماسسی منثسور تدالوری

به اقتضسای کاربسست لسوازم حماسسه، بسر مسسألۀ انتقسام تأکیسد گردیسده اسست. دل و جسانِ 

هسسا، هسسای ایسسن رمسسان سرشسسار از حسسسز انتقسسام از دشسسمن اسسست. عسسالوه بسسر ایسسنشخصسسیت

خسسواهی را از وظسسایف مسسسرور انتقسسام را یسسک سسسنت فرهنگسسی دیسسرین ایرانیسسان و بسسویژه کین

درسسست فکسسر کسسن. شاهنشسسهی کسسه نتوانسسد »آن اشسساره دارد: شسسمارد و مکسسرر بسسه شسساه می

قاتسسل زنسسش را دسسستگیر و مجسسازات کنسسد مملکسست از وجسسود او چسسه طرفسسی خواهسسد 

او هنگسسام رفسستن شسسعری از تمیمسسی شسساعر عسسرب » و یسسا  (515: 1383مسسسرور، «)بسسست؟

کسه خسون پسدر و مسادرش را خواند که معنی آن چنسین بسود: هسر کسس عساجز باشسد از این

 (.523همان: «)ل بگیرد، نسبت فرزندی آن پدر را غصب کرده استاز قات

 گویياهميت اخترشناسي و پيش   

تسسر توجسسه بسسه دانسسش نجسسوم و اعتقسساد بسسه سسسعد و نحسسس ایسسام از دیربسساز در میسسان بیش  

 آثسار الباقیسهاقوام وجسود داشسته اسست و از مضسامین بسارز آثسار  حماسسی بسوده اسست.  در 

ا در همسسۀ ایسسام سسسال روزهسسای مختسسار و مسسسعودی اسسست و نیسسز آمسسده اسسست: ایرانیسسان ر

اعتقسساد بسسه سسسعد و نحسسس روزهسسای ( 357: 1363بیرونسسی، روزهسسای مکسسروه و ایسسام منحوسسسی)

هسای مهسری اسست کسه در آیسین آنهسا هفست سسیاره قداسست مایههفته، البته متأثر از درون

وشسست جهسسان هسسستی و ای دارنسسد و ایزدانسسی هسسستند بسسا نیرویسسی بسسسیار مسسؤثر در سرنویسسژه

هسسای متسسون حماسسسی و بسسا ایسسن پیشسسینه، از دیگسسر ویژگسسی (.124: 1399غالمسسی، انسسسان. )
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هسسا و هسسا در شسسکل دادن کنشگوهسسا و اخترشناسسسان و نقسسش آنپسسیشاسسساطیری حضسسور 

هسا در حسوادث، یسا خبسر دادن از آینسده اسست. هنگسام تولسد کسودک و آگساهی گیریتصمیم

و شسیوة مسرگ قهرمسان، وقست مناسسبِ رفستن بسه جنسگ دشسمن از آیندة او، تعیین زمسان 

اصسسوالً »شسسدند. گسسویی فراخوانسسده میو در مسسواردی از ایسسن دسسست اخترشناسسسان بسسه پسسیش

هسای حماسسی اسست و معمسوالً جزئیّسات گشسایی داسستانگویی شسگردی عسام در گسرهپیش

ی بینسسگرفتسسه اسسست و بسسرای نمایانسسدن اهمیّسست پسسیشرویسسدادها را نیسسز در بسسر مسسی

شسسویم کسسه همسسه شسساهان گسسرفتن رویسسدادهای حماسسسه یسسادآور مسسیاخترشناسسسان در شسسکل

جعفرپسور و علسوی مقسدم، گماردنسد.) ایران زمین در دربسار خسود اخترشناسسانی را بسه کسار مسی

یکسسی از محققسسان مالحظسسات مسسذهبی عصسسر را نیسسز در ایسسن رویکسسرد مسسؤثر  (.26: 1391

کسسه روحسسانیون شسسیعه بسسرای زنسسدگی دلیسسل آن بسسه» نویسسسد در دورة صسسفویه دانسسد و میمی

نوشسستند، توجسسه بسسه سسسعد و نحسسس بسسودن ایسسام شسسدت گرفسست و روزمسسره مسسردم کتسساب مسسی

در رمسسان  (5: 1389)جعفریسسان، «. ای یافسستتقسسویمی رشسسد قابسسل مالحظسسه -ادبیسسات نجسسومی

 در چندین نمونه به این مطلب پرداخته شده است: نفر قزلباشده

اند، نظر گفتهگزینان صاحبنشینان باخبر و خلوتنان که گوشهآری اسکندربیک، چ»   

زاده به اوج اعتال خواهد رسید و ایران زمین را به سرمنزل آرامش خواهد ستاره طالع این شاه

میرزا را کشیده گفته است که این ام منجم اناری که زایچۀ عباسجمله شنیدهرسانید. مِن

نیازتر خواهد ساخت. تر و بیمکان تهماسب، بزرگد جنتکودک خاک قزلباش را از زمان مرش

در جای دیگر نیز   (.669: 1383مسرور، «) ها حقیقت داشته باشدگوییامیدوارم که این پیش

الدین منجم را مأمور انتخاب ساعت سعد کردند. موالنا نیز پس از پنج روز موالنا نجم»...آمده:

ر را مناسب دانسته، قمر را در مشتری و ستارة شنبه هفتۀ دیگمطالعه دقیق، روز پنج

 (.749همان: «)العرض تشخیص داد...سکیزیلدوز را در تحت

 آوری برای حفظ نام و پرهيز از ننگجنگ

است. آنان برای « نام»آوران، ترین انگیزة رفتار و کردار پهلوانان و رزمدر آثار حماسی مهم 

های حماسی و پهلوانی منثور قهرمانان با کارهای داستان میرند. درجنگند و برای نام مینام می

اند نام نیکی از خود برجای بگذارند. نام نیک تا های سخت تالش کردهبزرگ و گشودن گره
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دهند. مسرور بار و ننگین ترجیح میمند است که مرگ را به زندگی خفتجا برایشان ارزشآن

عبدالمومن بارها به امت بیک پیغام فرستاده »ت. نیز بر این اندیشه محوری تأکید ورزیده اس

نشینی و گریز نبود. او زندگی را برای کسب بود که شهر را خالی کرده برود، اما او مرد عقب

. شاه عباس نیز دیدگاهی (1123: 1383مسرور، «) خواست.خواست وگرنه زندگی نمیافتخار می

قدر بدانید که عرصۀ کارزار بر نگردانید. همینباید قید جان را زده روی از »چنینی دارد. این

مان توتیا گردد، از آن بهتر اگر در این میدان نبرد زیر سم اسبان ازبک تن ما خاک و استخوان

 (.1145همان، «)است که عار فرار را بر خود خریده، بی ناموس و ننگ از میدان جنگ بازگردیم.

ها ها و بهادریواره در بافتی از شهسوارید همبه عقیده دکتر شمیسا حماسه در هر صورت بای

ها، مشخصه اصلی حماسه ها و تن به خطر سپردنها ارائه شود و دل به دریا زدنو خطرکردن

  (69: 1387شمیسا، است.) 

 جنگ و شگردهای جنگاوری 

های جنگ از اجزای جدانشدنی حماسه است. در این اثر نیز که سراسر روایت جنگ 

 گوید.ا بیگانگان و یاغیان است، نویسنده از شگردهای گوناگون رزمی آنان سخن میایرانیان ب

پوشيدن ها که در چند جای داستان از آن نام برده شده است، ترین این تاکتیکیکی از مهم

ها، عثمانیان، و خود را به شکل و ظاهر مهاجمان درآوردن است. ازبکان، روس لباس دشمن

ا دشمنان ایران و مهاجمانی بودند که در طول این دوره به اشغال ایران هتاتارها و پرتغالی

بودند، در  جویان ایرانی که در این رمان اغلب جوانان از جان گذشتهپرداختند و جنگمی

دیدند که به شکل دشمن درآیند تا بتوانند به عمق تر چاره را در آن میهای نابرابر، بیشجنگ

وجبات گسستگی و شکستش را فراهم آورند. در همان آغاز داستان که سپاه او نفوذ کنند و م

رسد همین تاکتیک جنگی پیشنهاد سرای خاندان سلطنتی میها به کاروانخبر حمله ازبک

دیگری گفت خوب است خود را به لباس ازبکی ملبس کرده و از طرفِ کِم قشون »...شود. می

که ما را بشناسند ازبک پیش رفته، قبل از این قلعه به اردو نزدیک شویم و در میان صفوف

آوران پیر غیبی با تمام جنگ»و یا در نبرد با عثمانلو  (17: 1383مسرور،کار را صورت دهیم...() 

کردند و چون کامالٌ لباس لباس و اسب چرک عثمانلو در میان لشکریان عثمانلو تک و تاز می

های جنگی . دیگر تاکتیک(706همان: )«شدن نمیو سالح رومی داشتند احدی ملتفت اعمال آنا
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، شبیخون (18)همان:حمله کردن از چند ناحیه به دشمن به کار رفته در این کتاب عبارتند از:

)همان: نشینی و کمین زدنعقب (،712و  708و  705همان: زدن و استفاده از اسم رمز و جاسوسی)

و 721و  959همان: ها)مشارکت زنان در جنگ(، به کارگیری و حضور مردم اقوام مختلف و 1049

 (.394و  728

 افزارهاتوصيف جنگ 

افزارها از لوازم اصلی متون حماسی است. اگر در متون حماسی توصیف جنگ و جنگ 

پیشین همواره از تیر و کمان و نیزه و گرز و چکاچاک شمشیرها سخن گفته شده، در متون 

افزارهای های تازه، از جنگما، با توجه به ساخت سالح حماسی متأخر و از جمله اثر مورد بحث

ها سخن رفته و برای توصیف نبرد با تاتارها و ها و نالۀ تفنگآتشین و باروتی و غرش توپ

های جدید و قدیم و کارآیی هریک توصیف ها، انواع سالحها و پرتغالیها و عثمانیازبک

 است:شده

بود و روی سه پایه یا دو پایه بلندی گذاشته شده بود دهانه آن مانند قیف اسلحه آتشي: 

که پس از روشن کردن فتیله، آتش به درون خزانه تفنگ رسیده، باروت مشتعل شده و گلوله 

های جدیدی در این رمان از این نوع اسلحه با عنوان سالح (.22: 1383مسرور، کرد)را خارج می

جنوبی )که صاحب آن از افسران دریایی اسپانیایی فروشی بنادر شود که در دکان اسلحهیاد می

آن استفاده چه تاکنون از شود و شبیه آنیافت میکند( است و از همه جا سالح وارد می

-ترین نوع جدید است نه چون چخماقخرند از عالیجا میتفنگی که از آن»اند نیست. کردهمی

هایی که )یعنی تفنگ شدکار گرفته می ها بههایی که در جنگ خراسان و در مبارزه با ازبک

همان: «)شدهای نوع جدید به وسیله سنگ و چخماق آتش میگرفت( تفنگبا فتیله آتش می

 (.1049ص

هایی که راوی داستان از آن سخن گفته است، از دیگر اسلحهتفنگ حسن موسي:   

گ بوده به نام تفنگ حسن موسی است و چون فردی به نام حسن موسی سازندة این نوع تفن

و تفنگ کار حسن موسی دو نکته علمی و دقیق داشت یکی طرز قرار » او خوانده شده است. 

شدت دقیق و بدون خطا بود و دیگری موضوع دا  نشدن لوله و گیری که بهگرفتن آلت نشانه

 (.1051همان: «)گیری و تیراندازی بودتأثیر بودن آن در نشانهبی
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 شد نزد لشکریان به این نام معروف بود(:از جزایر وارد مي یر )جزایر؛ چونزهچه 

نامیده  یرزه چهای که کوتاه و دارای دو لوله درشت پهلوی هم بود که این نوع اسلحه اسلحه

ها ای بودند که در هنگام نفوذ پرتغالیهای پیشرفتههای مذکور سالحاسلحه جا()همانشد. می

وشی در ایران پیدا شدند وگرنه در نبردهای آغازین ایرانیان های اسلحه فردر جنوب و دکان

 شمشير سبکو  تبرزینو  زوبينای نداشتند و تنها با ها پیشرفتهها سالحبا روس و ازبک

 بستند(نوعی توپ کوچک که روی شتر می)و زنبورکنوعی تفنگ سرپرِ سنگین( )شمخالو 

ها که برای جنگ صحرا الزم است، در میدان ازبکها را جلو بیندازید زنبورک»...جنگیدند. می

را بگذارید برای جنگ با  های باليمزتوپهتری داریم. های کوچک نیاز بیشبه این توپ

ها روبه آب و علف با ازبکگیری داریم. باید در صحراهای بیخواندگار که احتیاج به آالت قلعه

ریگزارها ضرورتی ندارد. به عقیده من های بالمیز در رو شویم که در این صورت حمل توپ

 (.918همان: «)تر است..ها مناسبزنبورک در این جنگ

دیگر ابزار مهم جنگی اسسست که در جریان نبردهایی ایرانیان به آن اشسساره توپ بولداش 

 شده است:

انسسد، بلکسسه در ...البتسسه ایسسن تسسوپ را شسساه عبسساس خسسودش حضسسور داشسسته کسسه ریختسسه  

نیسز شسخص شساه دخالست کسرده، نسامش را بولسداش گذاشسته اسست و هسای آن بستن قالب

تساز دشست کسارزار هسا شسرف رفاقست اعلسی حضسرت را بدسست آورده، پسیشدر اکثر معرکسه

آهسان بولسداش همسان اسست کسه روز جنسگ  -بوده است. یوسسف سسری تکسان داده گفست: 

اش تلفسساتی قابسسل مالحظسسه بسسار دهانسسۀ پسسل خسسدمتی شسسایان کسسرد و گلولسسۀ سسساچمه

 (.1195همان: «)آورد

شاه یوسف -»یکی دیگر از ابراز جنگی مورد استفاده در مملکن قزلباش است. توپ هرت 

اش هم در جباخانۀ قلعه طبرک اصفهان واقع است. اند و کارخانهببین این توپ را تازه ساخته

د که این است که به زبان انگلیسی یعنی قلب، زیرا سازنده آن عقیده دار« هرت»نام این توپ 

(. صفحات بسیاری از این رمان تاریخی به 1196همان: «)ها قلب مملکت قزلباش استتوپ
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افزارها گذاری و نحوه کارکرد این جنگها، علت نامها درباره ویژگیگفتگوی شخصیت

 اختصاص یافته است. 

 حماسي -ایحضور اسب با کارکردی اسطوره  

ۀ متسسون حماسسسی و پهلسسوانی اسسست و تسسرین حیوانسسات حاضسسر در همسساسسسب از مهسسم 

همسواره یساور و همسراه و مکمسل شخصسیت پهلسوان اسست؛ آنچنسان کسه گسویی قهرمسان، در 

اش ناکسام اسست. چنسین اسسبی معمسوالً حضسور اسسبنبردها بسا همسۀ نیرویسی کسه دارد، بی

نیسسز اسسسبان و انسسواع و نژادهسسای   ده نفسسر قزلبسساشای. در نسسامی دارد و مشخصسسات ویسسژه

هسسای طسسوالنی شسسهرها ای دارنسسد و در طسسی کسسردن مسسسافتآنهسسا حضسسور گسسستردهگونسساگون 

سساز و فرمسان اجسرا و یسا لغسو اجسرای حکسم در زمان اندک برای رسساندن اخبسار سرنوشست

هسای هسای مختلسف و در نبردهسای تسن بسه تسن در کنسار شخصسیتقتل کسی، و در جنسگ

شسسان اسسسب ترین کننسسد. معسسروفداسسستان نقسسش مهمسسی فراتسسر از یسسک مرکسسب ایفسسا مسسی

هسسای نبسسرد بسسا اسسسب خسسود دارد و اسسسکندر بارهسسا در شسسب« سسسوگلی»اسسسکندر اسسست کسسه 

فهمسسد و بسسا او نیسسز گسسویی می کنسسد وپرسسسد، نوازشسسش میگویسسد، حسسال او را میسسسخن مسسی

سسازد. هسای پسر خطسری کسه پسیش رو دارد آگساه مسیرفتار خود صساحب خسود را از مهلکسه

هسا در میسدان جنسگ اینگونسه توضسیح هسا و کسارایی آندرجای دیگسری دربساره انسواع اسسب

اش را بسسه کشسستن داده. اگسسر اسسسب اسسسبش ترکمنسسی اسسست و صسساحب بیچسساره»...دهسسد: مسسی

فهمیسسد و از معبسسر گلولسسه بسسود، قبسسل از رسسسیدن گلولسسه شسسمخال جهسست را مسسیعربسسی مسسی

هسوش و بطسی   کرد امسا اسسب ترکمنسی هسر چقسدر توانسا و نیرومنسد اسست کسمجستن می

بلسسی خسسانم هسسم ایسسن اسسسب کسسه سسسوارم و هسسم سسسوگلی خسسودم هسسر دو  -النتقسسال اسسست...ا

زاده هسسستند. او دیسسروز دو زخسسم برداشسسته امسسا مسسرا دو بسسار از مسسرگ حتمسسی نجیسب و اصسسیل

ها وخریسسد و هسسای اسسسبهمچنسسین دربسساره مهسسارت (41: 1383مسسسرور، «) نجسسات داده اسسست.

 تاب سخن رفته است.ها، در جاهای مختلف کفروش و استفاده از آن

 پارچگي اقوام و رویارویي با بيگانگانیک

های ملی و طبیعی وجود اقوام و ملل گوناگون یکی دیگر ازآبشخورهای اصلی حماسه

این سخن از دو منظر قابل توجه است؛ نخست این که این اقوام درعین  (.252: 1384صفا، است)
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ین و جغرافیای طبیعی و تاریخی و فرهنگی گونیِ زبانی و گاه نژادی، بر سر یک سرزمگونه

رسند و برای حفظ آن از گزند یورش بیگانگان آن، درحکمِ میهن مشترک خود به اتفاق نظر می

یابند و به بنیان نهادن و تقویت انگیز داخلی، به وحدت دست میو رهایی از اختالفات تفرقه

های الزم شاهی باید از شایستگیکنند. روشن است که چنین پادای پادشاهی کمک میسلسله

حاکمیتی چون شجاعت و جنگاوری برابرِ بیگانگان و کشورداری و تدبیر امور همۀ اقوامِ درونهم

سرزمینی، برخوردار باشد. منظِر دوِم سخن استاد صفا، وجود اقوام و ملل گوناگون در و درون

های روایت حد و همدست است.تقابل و دشمنی با یک سرزمین یکپارچه و واحد با مردمان مت

سازی و اتحاد و مبارزه با دشمناِن بیرونی و اتفاق نظر بر روی این مختلف از مراحل یکپارچه

های ملی و میهنی است که ممکن است تحت شرایطی به ها و قهرمانانِ این جنگروایت

قیقت در گیری حماسۀ ملی در حتوان گفت شکلشود؛ بنابراین، میآفرینش حماسه منجر 

هایی که در دروِن سرزمین هستند و با هم کشاکش دارند هاست؛ هم ملتگرو رویارویی ملت

نیز پس از ده نفر قزلباش آیند. در و هم کسانی که از بیرون مرزها به جنگ دستۀ نخست می

گانه شان با دستگاه صفوی، رویارویی با اقوام و ملل بیاتحاد اقوام گوناگونِ ایرانی و همراه شدن

شود و اینگونه ها ممکن و میسّر میها و پرتغالیها، انگلیسییعنی ازبکان، تاتارها، عثمانی

های پهلوانان قزلباش در برابر اقوام و ملل مذکور شود که سرتاسر رمان صحنۀ دالوریمی

 است.

سازی اقوام برای ایجاد امنیت داخلی و آمادگی در مقابل اکنون که موضوع یکپارچه

های ایجاد اتحاد قومی میان اقوام راه نیست که بیفزاییم یکی از راهانگان مطرح شد بیبیگ

سرزمینی در ایران، پیوندهای سیاسیِ زناشویی میان سران اقوام از یک سو و دربارها از درون

های ایران همواره به عنوان یک شیوه از ایجاد است. این کار در تاریخ حکومتسوی دیگر بوده 

رسانده، شان با هیأت حاکمه یاری میاجتماعی که به یکپارچگی ملی اقوام و همراهی وحدت

ساز ترقی جایگاه و مشارکت سیاسی عاطفی زمینه-شده. این تعاملِ سیاسیمی مغتنم داشته

و اجتماعی اقوام، کسب منافع و مشروعیت سیاسی و عواید اقتصادی دستگاه حکومت و سران 

سازی در برابر تجاوز احتمالی بیگانگان بوده و آرامش داخلی و پشتوانهاقوام، ایجاد امنیت 

های سیاسی دربار صفوی برای حفظ امنیت و نیز به ازدواج ده نفر قزلباشاست. در رمان 
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. ( 881: 1383مسرور، گرمی در مقابل دشمنان خارجی، توجه شده است)آرامش داخلی و پشت

شود تا شدند باعث میمواره موجب ناامنی مملکت میاختالف شدید دو قبیلۀ قزلباش که ه

بزرگان کشور به شاه عباس پیشنهاد دهند که با اختیار کردن دو همسر از این دو خانواده، 

گونه زمینۀ ایجاد هر گونه آشوب را در امور مملکت آنان را به خانواده سلطنتی پیوند دهد و این

ه حدی است که هیچ کدام از این دو خانواده راضی از آنان بگیرد. میزان حساسیت و اختالف ب

کنند ها یک شب دیرتر به عقد شاه دربیاید، به ناچار دو عاقد طلب میشوند که دخترآننمی

 زمان جاری شود: تا خطبه عقد دو عروس برای شاه به طور هم

بکاری ها دختر نخواهد گرفت، مأیوس شده دست به خراهمین که دانستند شاه از آن -   

زنند و در این موقع که مملکت تازه آرامش یافته، صالح نیست شما این تحمیالت را برای می

حرفی ندارم اما به شرط آنکه بگذارند روی سیاست و اساس  – خاطر ملک و ملت بپذیرید.

شوند...اگر بخواهید هر یک از قربان حاضر نمی –باشد، یکی امشب عقد شود دیگری فرداشب.

ریزی خواهد شد و بار دیگر طوایف قزلباش روس را یک شب دیرتر عقد کنید خوناین دو ع

به یکدیگر خواهند ریخت، شاید حوادثی ناگوار واقع شود...شاه گفت خوب بگویید چه باید 

در شب عقد، عمارت بهشت آیین و هشت بهشت را که روبه روی یکدیگر است  -کرد؟ ... 

 خواهیم نمود که در یک لحظه صیغه عقد را اجرا کنند آیین بسته، دو نفر عقدکننده معین

 (.889و  888: 1383مسرور، )

 گيرینتيجه

دهد که شیوة روایت و کاربست نشان می ده نفر قزلباشمطالعه و بررسی رمان تاریخی  

ای منثور شبیه ساخته است. در سراسر این رمان با عناصر ملِی ایرانی، این اثر را به حماسه

های جوانان قزلباش در نبرد با دشمن و تالش برای سربلندی ایران و مذهب ریوصف دالو

پای تشیع، بر هویّت ملی ایرانی تأکید شده است. دو عنصرِ مذهب و ملیّت در این رمان هم

رسانند. مسرور نیز در تمامی این اثر تالش خود را برای همراه ساختن هم به یکدیگر یاری می

فاع از وطن در برابر مشکالت داخلی و دشمنان خارجی به کار گرفته خواننده با خود در د

ها از آغاز تا است. استفاده از شعارهایی که بیانگر حس ناسیونالیستی اوست و تکرار فراوان آن

ها و شود. میزان استفاده از کنشپایان داستان برای تأکید عقیده راوی در این اثر دیده می
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های قابل توجه است. برخی از این مؤلفه ده نفر قزلباشن تاریخی های حماسی در رمامؤلفه

اند و تأثیر پذیری مسرور در به کارگیری لوازم حماسه از حماسی عینًا از شاهنامه گرفته شده

های حماسی اثر عبارتند از: سفر قهرمان، پیشگامی شود. برخی از جنبهاستاد توس دیده می

افزارها، یکپارچگی اقوام در دهای جنگاوری، توصیف جنگزنان در ابراز عشق، جنگ و شگر

پرستی، ، نام و ننگ، اخترشناسی و پیشگویی، عیاری و رویارویی با دشمنان خارجی، وطن

 انتقام.

هایی که گونه استنباط کرد که این رمان تاریخی  با تفاوتتوان اینچه ذکر شد میبنابر آن

وان نوع نثر حماسی، پیوندی نزدیک با سبک حماسی برقرار عننامه دارد، بهدر مقایسه با شاه

گونه توان اینتوان از آن به مثابۀ یک اثر منثور حماسی نام برد. در پایان میکرده است و می

سرایی که فردوسی در جامعه ایرانی دمید، با لحاظ کردن استدالل کرد که روح حماسه

صر، هنوز نیز ادامه دارد و شاید بتوان این رمان های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر عزمینه

های تاریخ ادب فارسی ترین و تاثیرگذارترین جریانتاریخی را به نوعی ادامه یکی از مهم

 های حماسی است.مایههای روایی منثور با بنگیری داستاندانست و آن شکل
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 منابعفهرست 

 ، تهران: آگه.ایران پژوهشي در اساطير(. 1375بهار، مهرداد. ) -

اهلل صفا، تهران: با مقدمه و تصحیح ذبیح ،نامهداراب(. 1341بیغمی، محمدبن احمد. ) -

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ، تهران: ارتشتاران.تاریخ نظامي ایران دوره صفوی(.  1353بابا. )بیانی، خان -

سوم، تهران: بخش یکم، چاپ  ،های شاهنامهیادداشت(. 1395مطلق، جالل. )خالقی -

 المعارف بزرگ اسالمی. مرکز دایره

 تهران: سمت. ،انواع نثر فارسي(. 1380رستگارفسایی، منصور. ) -

 .، تهران: قطرههای اساطيری حماسة ملي ایرانبنيان(. 1378سرکارتی، بهمن. ) -

 چاپ چهارم، تهران: میترا. ،انواع ادبي(.  1387شمیسا، سیروس. ) -

 چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر. سرایي در ایرانحماسه  (.1384اهلل. )صفا، ذبیح -

تصحیح جالل خالقی مطلق، دفتر یکم، تهران:   ه،شاهنام(.  1368فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 روزبهان. 

 ، تهران: هرمس. ده نفر قزلباش(. 1383مسرور، حسین. ) -

ان: به کوشش حسن ذوالفقاری، تهر، ادبيات عامه ایران(. 1387محجوب، محمدجعفر) -

 چشمه.

 مقاله:

فصلنامه ، «بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی(. »1389آیدنلو، سجاد. ) -

 .5-26، صص 1، شماره تخصصي پيک نور زبان و ادبيات فارسي

، بهار ادب، « نام و ننگ در شاهنامه(. »1388گیری، طاهره. )بشیری، محمود و خواجه -

 .77 -95شماره دوم، صص 

پژوهشنامه ادب ، «تحلیل گونه پیمان و سوگند در شاهنامه(. »1387سعید. )پور، حسام -

 .66 -37، صص 11، شماره غنایي
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نشریه ادبيات و علوم ، «سمک عیار اسطوره یا حماسه؟(. »1386آبادی، محمود. )حسن -

 .38-56، صص 158، شماره  انساني

، «های داستانی امیرارسالنایهمساختار بن. » (1391جعفرپور، میالد و علوی مقدم، مهیار. ) -

 .39-60(، صص 14، شماره دو)پیاپی شناسي ادب فارسي دانشگاه اصفهاننشریه متن

های مضمون عیاری و جوانمردی و آموزه(. »1392جعفرپور، میالد و علوم مقدم، مهیار. ) -

، شناسي ادب فارسي دانشگاه اصفهانمتن، «های منثورالقابی آن در حماسه –تعلیمی 

 . 13 -36، صص 19پیاپی  2شماره 

دیدگاه علمای عصر صفوی درباره احکام نجومی و سعد و نحس (. »1389جعفریان، رسول. ) -

 .1-9، صص 10، سال سوم، شماره پيام بهارستان، «ایام

های حماسی مایهبررسی سبک محتوایی بن(. »1390اهلل و جعفرپور، میالد. )فسنقری، حجت -

، شماره دوم پیاپی شناسي نظم و نثر)بهار ادب(مه تخصصي سبکنا، فصل، «سمک عّیار

 .157-176، صص 12

، «تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری(. »1386قبادی، حسینعلی و نوری، علی. ) -

 . 63-96، صص 210، شماره نشریه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبریز


