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Abstract 

The story of Amir Arsalan is one of the popular stories of Iranian literature in the Qajar 

period. This article tries to analyze the hidden and obvious cultural and identity structures 

by comparing the text and image, recovering the cultural roots, introduces and studies its 

appearance in the lithographed manuscript of 1317 Hijri. The story of Amir Arsalan is one 

of the most famous romance long stories. Amir Arsalan was written in the middle of the 

Qajar period and some features of traditional and ancient Iranian stories and some features 

of novels and modern novels can be retrieved. This features is also evident in the 

lithographed images of the book. The research method in this article is descriptive-

analytical with a historical approach and the method of collecting information is library 

method. The results show that due to the existence of multiple identities in the culture and 

society of the Qajar period, multiple layers of identity in the literature and art of this period 

can be retrieved. Therefore, in the story of the Amir Arsalan, there are three identity layers: 

the Western identity layer is on the first level, the traditional Iranian-Islamic identity layer 

is on the second level and the Archaism identity layer is on the lower or weaker level in 

the literary and visual identities. 
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 1فرهنگی هویت منظر از نامدار امیرارسالن سنگی چاپ نسخه در تصویر و متن تطبیقی مطالعه
 

 ماه منیر شیرازی*

 *مریم حسینی
 

 :چکیده

 و متن تطبیق با ندکمی تالش مقاله این که است قاجار دوره در ایران ادبیات عامیانه داستانهای از نامدار امیرارسالن داستان

 ،داستان این در مستتر فرهنگی هایریشه بازیابی ضمن و واکاوی را آن هویتی و فرهنگی آشکار و پنهان ساختارهای ،تصویر

 قصه مشهورترین از امیرارسالن داستان .نماید مطالعه و معرفی ق.ه 1317 سال سنگی چاپ نسخه تصاویر در را آن نمودهای

 برخی و شده نوشته قاجار دورۀ میانۀ در امیرارسالن. گیرد می جای رمان به قصه از گذار دورۀ در که است واررمانس بلند های

 در تحقیق روش .است مشاهده قابل آن در جدید داستان و رمان هایگیویژ برخی و ایران کهن و سنتی داستانهای یهاویژگی

 دهدمی نشان پژوهش نتایج. است بوده ای کتابخانه اطالعات آوری جمع روش و تاریخی رویکرد با تحلیلی-توصیفی ،مقاله این

 قابل دوره این هنر و ادبیات در متعدد هویتی هایالیه ،قاجار ۀدور ۀجامع و فرهنگ در چندگانه هایهویت وجود علت به که

 از پس و دارد قرار سطح اولین در مآبی فرنگی هویتی الیه: دارد وجود الیه سه ،نامدار امیرارسالن داستان در لذا. است بازیابی

 بصری و ادبی هایهویت رتضعیف یا زیرین سطح در باستانگرایی هویتی ۀالی و سطح دومین در اسالمی-ایرانی هویتی الیه آن

   .  اند گرفته قرار

 .فرهنگی ویته ،نامدار امیرارسالن ،سنگی چاپ ،تصویر ،متن :کلیدی واژگان

  

                                                           
 

 .مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی دوره پسادکترا با حمایت دانشگاه الزهرا)س( است - 1

  مدرس مدعو دانشگاه سوره و الزهرا و پژوهشگر پسادکترا دانشگاه الزهرا* 

 فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراءاستاد گروه زبان و ادبیات  *
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  :مقدمه

 ،یفرهنگ ،یاجتماع اوضاع به توجه با که است انهیعام یهاداستان ،رانیا یاجتماع - یفرهنگ خیتار باب در توجه قابل بعمنا از

 .کنندمی آشکار را خود دوره هر رسوم و آداب و هانییآ انیم نیا در شدند؛ پرداخته و ساخته خود زمان یاقتصاد و یاسیس

 هایداستان از رارسالنیام داستان. دارد انهیعام اتیادب در یمیمستق ریثأت جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس اوضاع

. دهدیم ارائه یهجر زدهمیس قرن اواخر یفارس اتیادب از یکامل بازتاب که است یمتون زمره در و است قاجار دوره ارزشمند

 تطبیق به نگارندگان ،پژوهش این در غالب و اصلی رویکرد مثابه به ،فرهنگی مطالعات رویکرد معرفی ضمن حاضر مقاله در

 وجوه میان این از و پرداخته( آنها در موجود بصری نمودهای و تصاویر با فرهنگی هویت منظر از داستان محتوای) تصویر و متن

 و هویتی ساختارهای بازیابی نضم و معرفی را( ق.ه 1317)نامدار امیرارسالن داستان سنگی چاپ نسخه محتوایی و بصری

 .داد خواهند قرار مطالعه مورد فرهنگی مطالعاتهای نظریه چارچوب در را آنها ،تصویر و متن فرهنگی

 

 :پژوهش پیشینه

از قصه به رمان نوشته هادی  های انجام شده در باب داستان امیرارسالن و مطالعه در حوزه ادبیات دوره قاجار، کتابِاز پژوهش

توسط نشر سخن به چاپ رسیده و نویسنده در این کتاب به وجوه مختلفی از داستان پرداخته و  1390یاوری است که در سال 

 از منظر ادبی و تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده است. 

که طی سه شماره و در قالب سلسله مقاالت  ترین پژوهش در مورد امیرارسالن توسط محمد جعفر محجوب انجام شدهمفصّل

کریستف  و (1357(، غالمحسین یوسفی)1991منتشر شد. همچنین ویلیام هاناوی) 1340و  1339در مجله سخن در سالهای 

 ادبی آن بوده است. هاند که اغلب بررسی و مطالعه وجو( مقاالتی با موضوع این داستان عامیانه منتشر نموده1377باالیی)

 :فرهنگی عاتمطال

 از نارضایتی دلیل به انگلستان بیرمنگام دانشگاه در بیستم قرن اوایل در که است ای بینارشته رویکردی فرهنگی مطالعات"

 ریموند و 3لها استوارت ،2هوگارت ریچارد چون افرادی توسط انسانی علوم های رشته در شناختی روش های محدودیت

 مراتب سلسله و سنتی ادبی نقد مقوالت ترینبنیانی در کوشیدند پژوهشگران  دهه چند این رد. شد گذاری پایه  4ویلیامز

 این نظری هایفعالیت( 357- 1390:356،پاینده)".کنند ایجاد جدی تردید ادبی ژانرهای ویژگی و ادبیات تاریخ به نگری

 تربیت و تعلیم و متن ،جمعی هایرسانه ،پسند عامه فرهنگ ،قومیت ،نژاد ،استعمار ،هویت ،طبقه ،جنسیت به بیشتر حوزه

                                                           
 

2 -  Richard Hoggart 
3 -  Stuart Hall 
4 - Raymond Williams 
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 پیچیدگی از حاکی درحقیقت و پژوهشی هایفعالیت از ایمجموعه مثابۀ به فرهنگی مطالعات پیچیدگی" .پردازدمی انتقادی

 (169 :1388 ،فاضلی)". است نگاری مردم نوع از کیفی های روش بر مبتنی عمدتا   فرهنگی مطالعات. است فرهنگ خود

 و یشناختمردم مطالعات ،یاجتماع ساختار مطالعه در فرهنگ تیاهم به توان می فرهنگی مطالعات های شاخصه از

 یبررس ،غالب فرهنگ با آنها رابطه و آنها لیتحل ،هافرهنگ خرده از بحث ،عامه فرهنگ به معطوف مطالعات ،یشناختجامعه

 نیب ارتباط یریپذفرهنگ موضوع و یجمع یهارسانه یفرهنگ راتیتأث ،یدارهیسرما یفرهنگ یهژمون به مربوط یهادگاهید

 .  کرد اشاره فرهنگ یشناسجامعه افتیره و یاسیس ،یجنس ،ینژاد ،یاطبقه یمقاومت یهاجنبش و یفرهنگ یهاشکل

 خود ،معرفت از شاخه این که معناست این به فرهنگی مطالعات تعهد. شود می تلقی متعهد دانشی فرهنگی مطالعات عموما  

 فرهنگی مطالعات ( 121-1388:122،رضایی) ".سازدمی قدرت روابط و سیاست با فرهنگ یپیوندها بررسی به مقید را

 ۀابژ ،فرهنگی مطالعات یبرا .شود تبدیل یانتقاد اجتماعیِ نظریۀ یک به و رود فراتر زیباشناختی ادبی نقد از تا کوشید

 فرهنگی موضوعات ،این بر افزون ...است اجتماعی ینیروها  حاصل که است تجربیاتی و رویداد ،متن همزمان ِ فرهنگ

 جامعۀ یا بازار ۀحوز به ،دیگر برخی که حالی در ،محورند دولت آنها از برخی که شوند می شامل نیز را اجتماعی ینهادها

 (During, 2005:6) ".دارند تعلق مدنی

 عنوان به هم فرهنگ... است متعهد جامعه کی یارتباط یهاروش و اعتقادات ،هنرها کامل فیط ۀمطالع به یفرهنگ مطالعات "

 یهاوهیش از یکامل مجموعه ،عنوان به هم و قدرت ساختار و نهادها ،هاوهیش ،هازبان ،هانگرش ،هاشهیاند شامل یزندگ وهیش

 در رویکرد این (1382:95،گرانید و اسلک)". شودیم درك رهیغ و یمعمار ،هاسّنت ،متون ،هنرمندانه اشکال شامل یفرهنگ

 مطالعات قیطر از ،آنها ییرمزگشا لزوم ،جهینت در و یفرهنگ عناصر بودن معناداربودن به ،یستیویتیپوز یهانگرش مقابل

 ندهایآفر آن که ابندییدرم ییهاصورت قیطر از تنها را یاجتماع روابط و ندهایآفر ،افراد ،نیبنابرا". دارند دیتأک شناسانهنشانه

 دهیپوش متعارف فهم لفافه در و ستندین شفاف وجه چیه به ،هاصورت نیا. ... اندشده عرضه شانیا به آنها قالب در روابط و

 مسلم و دارند یشناختنشانه یارزش ،فرهنگ ابعاد همه... سازندیم رمز و راز پر و معتبر را آنها ،همزمان طور به که اندشده

 تحت که ،یارتباط یهانظام در یعناصر: از عبارتند هانشانه. کنند عمل نشانه عنوان به توانندیم هادهیپد نیترشده انگاشته

 قدر همان ،هانشانه نیا. شوندینم درك تجربه قیطر از میمستق شکل به خود که دارند قرار یایمعناشناخت یرمزها تیحاکم

: 1378،نگیدور) ".ندینمایبازم را آنها هانشانه نیا ،حال نیع در. کنندیم دیتول را آنها که یایاجتماع روابط که هستند مبهم

 هایشاخصه ،تاریخ و فرهنگ وسیع چارچوب تحلیل ضمن ،کیفی تحقیق فرآیند طی کوشدمی فرهنگی مطالعاتلذا  (389

 که کند می آغاز وسیع ینظر و یساختار چارچوب از محقق .بگذارد مخاطب اختیار در وضوح به را تاریخی برهه یک

 .دهد می قرار تروسیع متنی در را خاصی تحقیق

 فولکلور داستانهای و عامیانه ادبیات

 ارزشمند مقوالت و اطالعات از سرشار عامیانه هایداستان و بوده مردم روزمره زندگی و وقایع از ای چکیده عامه فرهنگ

 یاجتماع خیتار اطالعات آوردن دست به ،انهیعام یهاداستان در مطالعه جیانت نیترباارزش از یکی .است فرهنگی و فکری
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 فرهنگی مطالعات رویکرد لذا  دگذار یم شینما به قاجار دوران از یسودمند اطالعات ،رارسالنیام داستان .است مردم

 .باشدها داستان گونهاین در فرهنگی و هویتی وجوه با تطبیق مورد رویکردهای ترینمناسب از تواندمی

 شناخت و یخیتار یشناس جامعه و شناختی مردم مطالعات در را پژوهشگر ادبیات عامه قرار دارند، ۀی که در زمرآثار مطالعه

 رددا یسع یفرهنگ مطالعات" از این رو.  کند یم ییراهنما گرید موارد یاریبس و یمیاقل شرایط یا و قومی ،یمل اتیخصوص

 نیدوم... اندیبازنما را یمردم اتیتجرب لیاص یهاشهیر و برجسته را عامه طبقه یباورها و خاص یهاتیموقع یسرزندگ و تنوع

 به و داشت کیدئولوژیا یخصلت که بکشد ریتصو به را ینییپا باال روابط نیا بتواند که بود نیا یفرهنگ مطالعات مهم رسالت

 صورت به و گرفتیم قرار قدرت نامتناسب روابط نظام خدمت در و زدیم دست نیمع یریمس در یمردم درك و فهم جیبس

 (522: 1378،پهلوان) ".افتییم یتجلّ  مردم عامه و روشنفکران ،شهروندان و حکومت ،کنندهمصرف و دکنندهیتول انیم روابط

 اشتراك وجوه از یکی".گیرد می جا قصه درون در ،مردم یزندگ وهیش از الهام با و سینو داستان یذهن لیتخ با داستان عیوقا

 یدنمرجوا اصول خالف که یکس ،هاداستان نیا از کی چیه در است. یاخالق اصول ریانکارناپذ یبرتر ها داستان نیا  تمام

 رانیا یاجتماع خیتار یادیز حد تا رانیا انهیعام اتیادب در پژوهش نیبنابرا. ابدی ینم قیتوف ،کند یم رفتار شرافت و اخالق و

 .کند می خارج ابهام پرده از را

روابط علّی و  :است از آنها عبارت مشتركدهند که ویژگیهای های پهلوانی تشکیل میبخش مهمی از ادبیات عامه را افسانه"

مثل )های مشترك مایه معلولی ضعیف، اغراق، تکرار، شگفت آوری، فشردگی و مسلسل گونه بودن حوادث، بن

های عامیانه، روایت پیرنگ عام اکثر رمانس" ( 37: 1394)ذوالفقاری و باقری، "(دیوکشی و ...سفر،پیشگویی،طلسم و جادو، 

زندگی قهرمان است از تولد تا بلوغ که عاشق میشود و به جستجوی معشوقی میرود که به دست فردی شریر گرفتار است، در 

ده یپیروزی را از سر میگذراند و در نهایت به وصال معشوق رسدنیای انسانها و جن و پری سفر میکند و جنگهای زیادی همراه با 

و همین سیر  داستان مورد نظر این مقاله نیز در زمره رمانس عامیانه قرار دارد (1390:95)یاوری،"و بر تخت شاهی تکیه میزند.

به ادبیات دوره ا نگاهی مختصر بکند لذا قبل از ورود به فضای داستان، الزم است از منظر ادبی و تاریخی داستانی را طی می

 قاجار به ویژه دوره ناصری پرداخته شود.

  قاجار دوره عامه ادبیات

 در و ینظام و سیاسی روابط ایجاد و کشور از خارج به ایرانیان یاسفره اثر بر ،رقاجا شاه نیسلطنت ناصرالد دوران اواخر در

 مطبوعات .پرداختند حکومت از انتقاد به یا عده و شد متزلزل شاهی و سلطنت انیبن ،غربی هایاندیشه و غرب با تماس جهینت

 مختلف زبانهای با متون ترجمه در توجهی قابل یتالشها .نمودند تیحما یخواه مشروطه جنبش از رانیا داخل و خارج در

 ژهیو به ،یادب دیجد یشکلها شد باعث یاجتماع تحوالت" .گرفت صورت اتیادب قلمرو در زین و فنون و علوم نهیزم در

 روزگار از مشخص طور به که بود یایفرهنگ یها یریگ وام ندیفرآ ثمره شتریب رمان ییدایپ .کند رشد سرعت به رمان

 :1389،یاوری)".گرفت اریبس سرعت( ق.ه 1313 تا 1264)یناصر عصر در و آمد وجود به( ق.ه 1249 تا 1203) رزایم عباس



 

6 
 
 

 اروپا فرهنگی مظاهر از بسیاری ایرانی جامعه و گیرد می سرعت فرهنگی انتقال روند ناصری عصر آغاز با رو این از (154-152

 .میکند جذب را

 و آورد فراهم راکه به رمان غربی نزدیک بودند  داستانهایی گونه نیا گسترده انتشار نهیزم چاپ صنعت ،رقاجا عصر در

 شاه نیناصرالد سلطنت یطوالن ورهد. شد منتشر و چاپ یناصر دوره در ژهیو به قاجار دوره در انهیعام یداستانها از یاریبس

 یاجتماع تحوالت در یو شد موجب ،بود جامعه یفرهنگ و یاجتماع یزندگ هایجنبه از یاریبس دهنده جهت که استبدادی و

 یفتگیش ریثأت به توانیم آن جمله از".باشد داشته مهمی نقش یداستان اتیادب رشد زمینه در خصوص به رانیا یفرهنگ و

 یهادهیشن و هادهید ثبت و کهن یهاقصه و یمیقد یهاافسانه به یو شوق ،آن تمدن مظاهر و فرنگ به شاه نیناصرالد

 گرا سنت انیجر دو انیم پرمعنا و آشکار اختالف یبرا یشواهد از مملو یناصر دوره یکتابها .کرد اشاره فرنگش یسفرها

شیفتگی خود را "از منظر فرهنگی، ناصرالدین شاه رویه حفظ سنت و استقبال از تجدد را داشت چنانچه  ".5  است گرا نخبه و

داده هایش کامال نشان داده و دستوری اکید برای ترجمه آثار ادبی و رمان غربی میبه فرنگ و مظاهر تمدنی آن در نوشته

 (  68: 1390)یاوری،"است.

  نامدار امیرارسالن داستان

 اتیهنر ادبو است که دربار، جامعه  یا دوره یو اجتماع یاسی، سیط فرهنگین زمان، معلول شرایدر ا یشعر و نقاش ینسبرشد 

که به شعر و  یهنر و هنرمندان و نگاه ابزار شاهان قاجار از تیان، حماین میدر حال گذر از سنت به تجدد هستند و در ا ایران

: 1394د . )فهیمی فر و دیگران،شو یمحسوب م یهنر ۀن دو حوزیا ۀدوبار ییشکوفال رشد و ین دالی، مهمترندداشت ینقاش

148-149) 

 یداستانها انیم در و است یافته نگارش (ش.ه 1259 -ق.ه 1297) شاه نیناصرالد سلطنت دوران اواخر در رارسالنیام داستان

 آن ادبی محصول عنوان به امیرارسالن که قاجار شاه ناصرالدین حکومت سالۀ پنجاه دوران. دارد زیادی شهرت یفارس انهیعام

دوره گذار مفهومی جامعه شناختی است و به دوره ای گفته میشود که جامعه ". است گذار عصر هایویژگی دارای است مطرح

ر در میان میگیرد... دوره قاجا لدر همه ابعادش دچار دگرگونی میشود، سنتهای پیشین فرو میریزند و افکار و آداب تازه شک

ادوار تاریخی ایران، نوعی دوره گذار)از سنت به تجدد و غربگرایی( است. دوره های گذار در هر جامعه میتواند نوعی بحران 

باشد که در برخی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خلل ایجاد کرده و یا آنها را دچار تغییر و تحول میکند و در نهایت منجر به 

گی سازگار با شرایط جدید و حفظ سنتهای قدیم شده که به نوعی دگردیسی میرسد... این امر در ادبیات تولید ساختارهای فرهن

و هنر هر جامعه نیز قابل بازیابی است چنانچه امیرارسالن و برخی متونِ همروزگارش محصول مراحل نخست این دوره گذار 

 دربار نقال ،(الملک بینق یعل محمد رزایم)الممالک بینق فکر دهییزا رارسالنیام"( 54-53 :1390یاوری،) "هستند. .
                                                           
 

 ذوق بر با تكيه سنت گرا جريان نماينده و كهن عاميانه قصه هاي روايتگر دربار، باشي نقال نقيب الممالك، به توان مي ادبيات حوزه در - 5

 مترجم و خوان روزنامه عنوان به درباري نخبگان از نمايندگي اعتمادالسلطنه به تجددخواهي جريان او، مقابل در كرد كه اشاره شاه سنتي

 (1389)ياوري، .دارد قرار تازه ادبي ژانرهاي نويسنده و همايوني دارالطباعه و رئيس دارالترجمه و شاه مخصوص
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 مستقر ،داشت نوازندگان و نقال به اختصاص که شاه خوابگاه به متصل اتاق سه از یکی در او. است قاجار شاه نیناصرالد

 آغاز ییداستانسرا الممالک بینق آنگاه ت.نواخیم مناسب یآهنگها نوازنده نخست ،رفت یم بستر به شاه که یزمان. بود

 مهین در پشت نوشتن لوازم با شاه( نیناصرالد فرزانه و بیاد دختران )از فخرالدوله هنگام نیا در. رود خواب به شاه تا کردیم

 (556:1334 ،رالممالکیمع) 6.نوشت یم را ینقالباش یها گفته و نشست یم انیسرا خواجه اتاق باز

امیرارسالن، این موارد را مطرح نموده است: سنت نقّالی، تأثیر از ادبیات ( در باب ریشه های شکل گیری داستان 1390یاوری)

عامیانه)زبان و بن مایه های اثر(، روایت شفاهی امیرارسالن میان مردم، ادب رسمی کهن)شعر(، سفرنامه ها و ترجمه های رمان 

 (87-111های غربی.)

 رارسالنیام نام به عاشق یا شاهزاده یماجراها شرح آن موضوع و است یقهرمان و یعشق هیما درون یدارا رارسالنیام داستان

 تخت و تاج و سلطنت از ،او به افتنی دست یبرا و شده عاشق( یفرنگ پطرس دختر)لقا فرخ از یریتصو مشاهده با که است

به لحاظ تاریخی، در داستان امیرارسالن، اطالعات نویسنده در مورد جنگهای صلیبی و " .شودیم  روم نیسرزم عازم و گذردیم

فتح قسطنطنیه مشهود است و نیز توصیفات زمانی و مکانی دقیق، این داستان را به رمان غربی نوظهور در ادبیات فارسی نزدیک 

داستان حاصل تأثیرات گونه ادبی رمان در قرن و منفی قهرمان تر کرده است، ذکر حدیث نفس، تردیدها و احساسات مثبت 

 (86-87: 1391)نورپیشه قدیمی،"نوزدهم است.

 

 :است قرار این از داستان مختصر شرح
 ازدواج مصری تاجر نعمان خواجه با و گریزدمی باردارش همسر ،شودمی کشته متجاوز سالطین با جنگ در رومی شاه ملک

 او بعد سالها.گذارندمی امیرارسالن را نامش و آوردمی دنیا به داشته شکم در شاه ملک از که را فرزندی بعد چندی. کندمی

 بزرگ کلیسای در و زند می وغارت قتل و کلیساها تخریب به دست و گیرد بازپس را پدر تخت و تاج تا کشدمی لشکر روم به

 اسطرالب و رمل در ماهر وزیر دو (شاه پطرس)فرنگ شاه .شود می او عاشق و بیند می را پادشاه دختر لقا فرخ تصویر فرنگ

 به لقافرخ ،وزیر قمر هایشرارت اثر بر. است مخالف قمر و موافق نامیرارسالن با شمس که دارد وزیر قمر و وزیر شمس نام به

 با عفریته و اژدها،جن،دیو دادن وشکست انگیز شگفت ماجراهای از گذر از پس و شودمی گرفتار هاعفریت و دیوان دست

 .کند می ازدواج لقا فرخ
 

است که نقیب الممالک به همراه  726اشعار فراوانی در بین متن داستان آمده است که تعداد بیتها و نیم بیتهای آن مجموعا  "

رفی بیت شعر در داستان بیشترین سهم را دارند، از ط 52بیت و سعدی با  118موسیقی و با آواز میخوانده است. قاآنی شاعر، 

                                                           
 

 نقل آنرا بار نخستين براي كه شخصي ابتدا بوده است، نويسنده دو داراي .است نوشتاري و شفاهي روايت شيوه دو تالقي محل واقع در" - 6

است  كرده تالش نقيب الممالك ميان اين ( در236: 1377شد.)بااليي، آن ماندن برجا و تداوم و موجب پرداخت آن كتابت به آنكه دومي و كرد

 كيفيت با اثري خلق به او تالش نمي داشت، شاه ناصرالدين مانند و شنونده اي كننده حمايت اگر و بگنجاند نو ظاهري در را سنتي محتواي

 .اميرارسالن نمي انجاميد

 

 



 

8 
 
 

دین شاه است و از سویی دیگر چون عصر قاجار مقارن با دوره بازگشت ادبی است، توجه به لقاآنی ملک الشعرای دربار ناصرا

 (103-104 :1390)یاوری، "استادان و شاعران قدیم و شعر کالسیک بوده است.

 بحث و بررسی:

 داستان در باورها و دینی اعتقادات ،دربار سیاسی وضعیت بازنمایی

( حکومت)دربار منافع تامین در فولکلور نمادهای و اساطیر مهم نقش ،عامه فرهنگ و ادبیات بحث در ملأت قابل موارد از یکی

 ادبیات آیینه نیز دربار و دربار آیینه عامه ادبیات اگر. هست نیز فرهنگی مطالعات رویکرد در مهم موارد از امر این که باشد می

 گفتار و رفتار و اتیه و حرکات". بود خواهند حکومتی و دولتی سران به تعمیم قابل داستانها هایشخصیت آنگاه ،باشد عامه

 آورند یم ادی به را یناصر عصر رجال ریوز قمر و ریوز شمس .است شاه ناصرالدین رفتار طرز ادآوری ،یفرنگ شاه پطرس

 رقابت ،ریوز شمس و ریوز قمر نیب رقابت (355: 1350،محجوب)".است روزگار آن منش اشراف زنان نمونه ،لقا فرخ ملکه و

 سست و ستین شیب یدست آلت کهاست   شاه پطرس یها یدودل و دهایترد نیهمچن و شاه نیناصرالد دربار وزیران انیم

 ساده و زودباور شاه، ناصرالدین مانند اما میپندارد زیرك فردی را خود امیرارسالن .آورد یم ادی به را قاجار شاهان بودن اراده

 میرزا توسط شاه ناصرالدین فریب ماجرای قاجار، دربار واقعیتِ در امر اینکه است  فریفته را او بار چندین وزیر قمر. است

 شمسهمان  ،داستان در امیرکبیر همتای شخصیت و شدند امیرکبیر مرگ باعث که میکند تداعی را دیگران و نوری آقاخان

 و خطا میکند که مشکالت زیادی را برایش درپی دارد. امیرارسالن هم بارها دچار تردید میشود .است اندیش نیک وزیر

 دروغ مثال امیرارسالنعدم طرح مباحث معنوی یا اخالقی در داستان امیرارسالن نشان از سیاست غیردینی دوره قاجار دارد. 

 درون فضای و اجتماعی محیط از بازتابی میتواند . این رفتارهامیفریبد دروغ سوگند و عهد با را لقا فرخ و است ریاکار میگوید،

 .باشد داستان این پروراندن زمان در دربار

 دروغ که یانسان .است یمعمول یانسان اما دارد را ملکشاه پدرش تخت و تاج گرفتن پس باز قصد ابتدا در رارسالنیام اگرچه

 فوالدزره و ریوز قمر ،امیرارسالن بر عالوه. برسد معشوقه وصال به خواهد یم فقط او. کشد یم رنج ،کند یم شک ،دیگویم

 مشخص .کنند یم ادی دروغ سوگند بارها و بارها داستان در زین زاهد رمردیپ و لقا فرخ و جادوگران و وید و الهاك و مادرش و

الفاظ  ،سوگندهای دروغ ،ها حجم قابل توجهی از دشنام. ستین قائل یقبح ،دروغ مثل گناهی یبرا الممالک بینق که است

عامیانه، تعابیر کنایی و ضرب المثل های موجود در داستان امیرارسالن، آنرا هرچه بیشتر به یک داستان عامیانه و مردم پسند 

برخی خرافات رایج در دوره قاجار مانند سحر، جادو و علوم غریبه در داستان نمود دارند. اوضاع سیاسی و  نزدیک میکند.

 اجتماعی نیز در داستان نمایان است، ذکر فرنگ و تماشاخانه، حکومت جمهوری، قلیان کشیدن و مانند آن فراوان است. 

 معشوقه فقط جانیا در ،داشتند داستانی سیر در یمهم نقش که تر یمیقد عامیانه یداستانها برخالف رارسالنیام داستان در زنان

 از رااست  آمده دیپد یو راه در که یموانع و میشود عاشق و ندیب می را شانیا داستان قهرمان و هستند اصلی شخصیت
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عیّاری زنان به سر رسیده و زنان در داستان امیرارسالن، دوران هنرنمایی و در واقع   7.میرسد وصال به راهش برمی دارد وشیپ

 دیگر بر تخت پادشاهی نمی نشینند بلکه ابزاری برای عشق ورزی مردان هستند.

 قاجار شاهان که آنجایی از .است مسلمان داستان در که است وزیر شمس شخصیت داستان در بحث قابل موارد از دیگر یکی

 توان می را مذهب و دین به اتصال این نیز عامیانه داستانهای در ،جستند می تمسّک اسالم به ،خود مشروعیت حفظ خاطر به

 یفرخ لقا است و م یفتهش یز( که خودش نشاه پطرس وزیر دو از یکی)دارد قمروزیر نام به  بزرگی دشمن یرارسالنام. یافت

 و مسلمان مردی که شاه پطرس وزیر یگر)د یربه کمک شمس وز یرارسالنام یانم ینرا از راه کنار بزند. در ا یبشکوشد رق

 .شود موانع را از سر راه بردارد و به وصال فرخ لقا برسد ی( موفق ماست نیکوکار

 
 ها ویژگی قاجار دربار امیرارسالن داستان

 باور زود و ساده ،اراده سست ،دست آلت شاه ناصرالدین (فرنگ شاه) شاه پطرس

 آزاده و تدبیر با ،اندیش نیک کبیر امیر وزیر شمس

 فریبکار و صفتجادوگر ،بدذات ،دروغگو دربار افراد دیگر و نوری آقاخان میرزا وزیر قمر

 مردان لذت برای یابزار و منفعل شخصیت دربار منفعل و اشرافی زنان نمونه (دلربا معشوقه)لقا فرخ

 زره فوالد مادر

 (جادوگر زندیو)

 به شاه ناصرالدین دربار در که بدذاتی زنان

 میبردند دست طلسم و جادو

 جادوگر و بدخواه و بدذات ،گر دسیسه

 (نگارندگان: منبع) امیرارسالن، داستان های شخصیت با قاجار دربار سیاسی های شخصیت تطبیق: 1 جدول

 

 ق.ه 1317 نامدار امیرارسالن سنگی چاپ نسخه معرفی

. هستند دوره این فرهنگ و هنر درك جهت فرد به منحصر اسناد از ایمجموعه ،قاجار دوره سنگی چاپ کتب تصاویر

. است ارزشمند بسیار پژوهش جهت به،داشته زیادی مخاطبان که ممتاز هنری بیان یک عنوان به سنگی چاپ شیوه مصورسازی

 چاپ مصور کتب میتوان و پذیرفت تأثیر عامه گسترده فرهنگ از ای اندازه تا ،،خود حضور دوره در سنگی چاپ تصویرسازی

 یک توان یم را رارسالنیام داستان. نمود قلمداد دوره آن در عامه فرهنگ مفاهیم و ساز فرهنگ عناصر را قاجار دوره سنگی

 داستان در".است شده نوشته نثر به که دانست یپسند عامه و مشهور اریبس یداستانها زمره در و یسنت سبک به یفارس رمان

 فتح  .دار وجود افتهی شکل رییتغ و مبهم صورت به هیقسطنطن فتح و یبیصل یجنگها چون یخیتار عیوقا  بازتاب ،امیرارسالن

 ییها نمونه مسلمان نیسالط و فرنگ رانیام نیب یجنگها نیهمچن و یحیمس یساهایکل تاراج و غارت ،رارسالنیام توسط روم

 یخیتار پراکنده خاطرات خالل از یو لیتخ دهییزا است یا افسانه الممالک بینق اثر که است یهیبد. تاس دست نیا از

: 1377 ،باالیی) ".است شاه کردن رگرمس یو قصد ،ستین یسینو خیتار یمدع او .ندا داده تیماه رییتغ ییروا سنت اثر بر که

236-233) 

                                                           
 

 - 7له
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 برای توضیحات بیشتر در باب عمومیت و مقبولیت این داستان، در اینجا به تعدادی از نسخه های مصور داستان امیرارسالن اشاره

)حال آنکه تعداد نسخ غیر مصور بیشتر از این موارد است و حتی در دوره کنونی نیز ناشران به چاپ این داستان اهتمام  :میشود

 میورزند.(  

 تصویر 27 دارای عبدالرحیم تصویرگر ق.ه 1315 سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه-

 سید میرزا: ،کاتب تصویر 18 دارای تاجبخش محسن تصویرگر ق.ه 1308 سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه -

 وزیری محمدعلی

 اسماعیل محمد: کاتب تصویر، 24 دارای علیرضا تصویرگر ق.ه 1328 سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه -

 اصفهانی علی

 رباکیخعلیش باتک تصویر، 24 دارای خان علی تصویرگر ق.ه 1322 سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه -

 ممعم

 و 27 ترتیب به خوانساری صانعی محمد تصویرگر ق.ه 1354 و 53 /1352سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه -

  تصویر 25

  تصویر 41 دارای نامعلوم تصویرگر ق.ه 1361 سال به نامدار امیرارسالن مصور سنگی چاپ نسخه -

 و تعدادی نسخ متعلق به سالهای دیگر... 

ه.ق( به دلیل ارزش زیبایی شناختی  1317و معرفی نسخه مذکور در مقاله حاضر ) نسخه مصور  الزم به ذکر است علت انتخاب

است قابل قبول( تصاویر این نسخه )به جهت قوت طراحی، انتخاب کادر و ترکیب بندی تصاویر و همچنین فضاسازی ها و کنتر

 و اهمیت تصویرگر آن)حسینعلی ولد عبدا.. خان( که از هنرمندان مطرح دروه قاجار است ، بوده است.

 پایانی صفحه و شده ذکر شاه مظفرالدین نام آن دیباچه در که است سنگی چاپ مصور نسخه ،مقاله این تحلیل مورد نسخه

 22 تعداد این از که بوده صفحه 678 دارای و متر میلی 170 در 250 ،کتاب قطع.  دارد را قمری هجری 1318 -1317 تاریخ

 ولد حسینعلی ،آن تصویرگر . شود می نگهداری 259382 شماره به ایران ملی کتابخانه در و است شده تصویرگری صفحه

 )تصویر(.است یافته نگارش اینالو فریدونی جعفرقلی نستعلیق خط به و خان هللعبدا
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 ملی کتابخانه :نگهداری محل ،ق.ه 1317 نامدار امیرارسالن نسخه انتهای صفحه از بخشی و ابتدا صفحه :1 تصویر

  قاجار دوره هنر و ادبیات ،سیاست در فرهنگی چند

 در نوین و متحول های اندیشه ،سنتی های اندیشه وجود با که است ایران تاریخ مهم هایدوره از قمری هجری سیزدهم سده

 سنتی های اندیشه بر تواند می که است گیری شکل حال در مدرنیته عنوان تحت اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی تحوالت شکل

 هویت به ابییدست برای. بود متعدد عوامل از ناشی که یافت جدیدی و تازه هویت ،قاجار دوره در ایران. بگذارد مستقیم تأثیر

 عوامل تأثیر تحت قاجار دوره .دارد ضرورت دوران این هنری هایآفرینش بستر بر رگذاریثأت عوامل به توجه ،قاجار دوره هنری

 دو وجود ،آن در توجه مورد نکات از یکی و شد تحوالتی دچار غرب ریتاث تحت طرفی از و بوده گرایی باستان و تاریخی

. شاهان قاجار حامیان ادب و هنر بودند و از این طریق اهداف است هم با همراستا و یکدیگر کنار در تهیمدرن و سنت عامل

ز به یش از هر چیر، بیتصو ۀبه هنرها و با کاربرد آگاهان یابزار ینگاهبا ، شاه یفتحعل"سیاسی خود را دنبال می نمودند چنانچه 

 -1 :کرد یدنبال م یدر شعر و نقاش یو حماس یاسین سیق مضامیو مهم را از طر یسه هدف کل ،م خاص بودیمفاه یدنبال القا

وند یپیک سو معرّف  که از اششه یتفاخر به تبار و ر -2.یرانیو ا یرانیقدرت شاهانه به مخاطب ا یشوکت دربار و القا نمایش

یید أمهر تتنها بر اصالتش  ق نهین طریاو داشت چرا که ؛ از ا یگر اشاره به تبار ترکید یران بود و از سویا یباستان ۀاو با گذشت

که از شکست در  ین آالم و سرپوش نهادن بر حس حقارتیتسک-3 می بخشید. تیز مشروعی، که به حکومتش نزد مردم نمیزد

  (147-146: 1394)فهیمی فر و دیگران،  ".گشته بود یمستول یگانگان بر ویاش در مقابله با بییه و عدم توانایبرابر روس

ه ناصرالدین شاه با اینکه شیفته مظاهر تجدد در غرب است، دلبسته شعر کالسیک کچنان ،عصر ناصری عصر تقابلهاستهمچنین 

سنت و تجدد است که عصر گذار را میسازد و قصه امیرارسالن نیز به مثابه متنی از  یفارسی است لذا همین تقابلها و تضادها

 میپروراند. دعصر گذار، این تقابلها را درون خو
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 که را یعوامل توان می .یدرون یه هاین الیتر یادیق ارجاع آن به بنیکن نخواهد بود مگر از طرچ گاه ممیت هیشناخت هو

 طول در رانیا ملت. کرد مطرح تیهو در یاصل یها مؤلفه عنوان به ،است رفتهیپذ رغبت با را آن رانیا ملت و ستین گانهیب

 : بودند روبرو بزرگ بحران چهار با خود اتیح

 (اسالم ظهور تا اسکندر حمله از بعد ،اسالم از قبل) یهلن بحران-

 (رانیا به اسالم ورود) یعرب بحران-

 (انیموریت ،مغوالن ،سالجقه) یمغول_یترک بحران-

 (قاجار و هیصفو) یغرب بحران-

 یساز تیهو ابزار یدارا یغرب بحران و یعرب بحران( یمغول_یترک بحران و یهلن بحران برخالف) عامل چهار نیا انیم از

 نیا و رفتندیپذ را اسالم ها یرانیا ،یعرب بحران در. است بوده متفاوت ها بحران نیا از کدام هر با ها یرانیا برخورد و اند بوده

 مورد در .شد ذات نیا با هماهنگ و یمساو ها یرانیا یبرا اسالم و دادند راه خود یوجود ذات و یمرکز هسته به را نییآ

 اجتناب امر این که کند تحول و تغییر دچار را ایران هویت توانست نوعی به غرب ،مدرن دنیای با ایران رویارویی و غربی بحران

 هنر و فرهنگ توانست ،مغوالن و ترکان ،(اسکندر حمله از بعد) هلنیسم با مواجهه در ایران که است حالی در این. بود ناپذیر

 با مواجهه در اما ،سربرآورد میان این از ایرانی غالب وجوه با تلفیقی فرهنگی و کند هضم ایرانی غالب فرهنگ در را آنان

 که دهد یم نشان رانیا جامعه در یمل تیهو و تیبر متون موجود در باب هو یمرور .نداشت را قدرت آن ،غرب فرهنگ

 اسالم و غرب متأثرند. ،رانیا حوزه سه از رانیا در یمل تیهو یها مؤلفه

 فرهنگی مطالعات منظر از تصویر و متن در موجود هویتی وجوه

 کرده ترکیب باهم را آنها نویسنده که دارد ای چندگانه فرهنگی های هویت از نشان ،میدهد رخ داستان سراسر در که حوادثی

 سفرنامه مانند) گوناگون یها سفرنامه رجوع به با الممالک بینق گفت توانمی ،اروپا از یریپذتأثیر بحث در مثال برای .است

-یم فرنگ فیتوص به ییاروپا یکشورها مطالبی در مورد از استفاده و فرنگ  شرایط از گرفتن الهام و (شاه نیناصرالد

 صحنه".کند یم انیب را او احساسات و را وصف  خود قهرمان اتیروح و حاالت ،یغرب یها داستان ریتأث تحت و پردازد

 و اپراها و تئاترها و اروپا ممالک اخبار از داشتن اطالع از یا نمونه آنجا در لقا فرخ و رارسالنیام دارید و تماشاخانه

: 1350 ،محجوب)."دارد اریبس شباهت عصر آن یخیتار یدادهایرو با ،داستان حوادث از یبعض یحت .آنجاست یهارستوران

های ناصرالدین شاه در آگاهی های نقیب الممالک از اوضاع فرنگ نقش اساسی داشته و حتی پیش از آن نمونه سفرنامه (355

که نوشته میرزا ابوطالب پسر محمد بیگ  "مسیر طالبی فی بالد افرنجی"ای قدیمی تر توسط فردی ایرانی نگارش یافته با نام 

به چاپ رسید و از نخستین آثاری است که اطالعات مفصلی درباره  ق در کلکته 1228خان تبریزی اصفهانی است که در سال 

اول و دوم ناصرالدین شاه، وصف تماشاخانه ها و کلیساهای  در سفرنامه های .(1390:108)یاوری،"های اروپایی داردتماشاخانه

طالبی را در دسترس داشته و هم روسیه و اروپا آورده شده، لذا نقیب الممالک عالوه بر آنها، هم سفرنامه هایی مانند مسیر 

این  مصاحبت با افراد از فرنگ برگشته به صورت شفاهی جزئی از منابع اطالعاتی او از اوضاع و احواالت فرنگ بوده است.

 خود مشروعیت حفظ جهت به اسالم دین به قاجار شاهان تمسّک و راقاج دوره دینی هویت باب دربحث قابل طرح است که 
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 نیکوکار و مسلمان فردی عنوان به او از که میزند سر وزیر شمس از ها جوانمردی و هانیکی امیرارسالن داستان در ،مردم میان در

 این شنیدن از مردم عامه ،است بوده مردم عقاید طبق ننامسلما و اسالم از کردن یاد نیکی به و احترام چون لذا میشود نامبرده

 .شودمی مواجه یعموم اقبال با داستان می برنددرنتیجه لذت داستان

 افالك و نحس و سعد طالع و دهدیم رخ جادو و سحر و ماوراءالطبیعه ریثأت تحت ،رارسالنیام داستان حوادث اینکه دیگر نکته

 ،دارند را یکار انجام قصد وقت هر ،رارسالنیام و شاه پطرس مشاوران و رانیوز .دارند تأثیر داستان قهرمانان برسرنوشت

 عصر در مسائل اینگونه رواج امر این که سنجند می را نحس یا  سعد ساعت و کنند می نگاه اسطرالب و رمل ابزار در نخست

 دانست که علیه شاه نیناصرالد دوره روشنفکران را میتوان نمودی از رارسالنیام .دهد یم نشان را مردم استقبال و قاجار

 دارند، اعتقاد اسطراب و رمل افرادی که به جادو، طلسم، و نعمان خواجهبه  بارها اوچراکه  کردند یم مبارزه جهل و خرافات

تضاد و مواجهه سنت و تجدد را در همین بخش نیز میتوان دید چنانچه عقاید خرافی و طلسم و جادو  انتقاد کرده و ایراد میگیرد.

 است. تهشاز موضوعات مورد عالقه عامه مردم است و نقش مهمی در داستانهای عامیانه دا

 در زنان انفعال و انحطاط ریس و تحول نیا . است داستان این در فرهنگی ابعاد دیگر از قاجار دوره در زنان منفعل نقش

 زندگی در یزن که زمانی. است دوران این در زنان یاجتماع یزندگان ریس از بازتابی قتیحق در ،قاجار ورۀد یاداستانه

 داستان صحنه در ،دیایبرن او از مردان خاطر یرضا جلب جز یکار چگونهیه و دیدرآ ابزارگونه و منفعل صورت به یاجتماع

 .شد خواهد فراموش یو وجود زین

تصویر متعلق به مردان است و فقط مردان  16تصویر موجود،  22همین امر در تصاویر این نسخه نیز نمایان است چنانچه از میان 

نیز ترکیب پیکره های مردان و زنان است و تنها در یک تصویر فقط جنس زن وجود دارد تصویر  5در تصویر حضور دارند، 

تصویر زن در  4در  تصویری که زن در آنها حضور دارد، 6که در آن هم تصویر مردی بر دیوار نقاشی شده است. از میان 

زنان در حال نواختن آالت موسیقی یا  مرکز کادر جهت تمرکز بیشتر واقع شده)که شخصیت فرخ لقا است( و بقیه پیکره های

همراهی با فرخ لقا هستند و هویت مشخصی از جهت شخصیت داستانی ندارند که گویی به همراه فرخ لقا، همان زنان منفعل 

)آنچنان که در دربار شاهان قاجار مرسوم بود( و یدن می پردازند رقصیا و  سازنواختن  بهخوشگذرانی مردان  برایهستند که 

 ند.ه امعشوقه و همسر مردان به نمایش درآمد به صورت یا

نیز مردان حضور  است ه.ق که چند تصویر از آن برای تطبیق با تصاویر این نسخه آورده شده 1328در نسخه چاپ سنگی  

تصویراست .  24چاپ سنگی مصور دارای   این نسخه واضحی دارند و به جز چند مورد محدود حضور زنان دیده میشود.

 در کتابخانه ملی ایران 257846، به شماره ثبت است. این نسخه آن محمد اسماعیل علی اصفهانی خطاط تصویرگر علیرضا  و

 است. موجود

  ق.ه 1317 سنگی چاپ نسخه تصاویر در بصری هایویژگی

 و دید زاویه. است زیستهمی آن در او که است دورانی روح و هنرمند ذهنی دنیای به شدن نزدیک تصویر و متن تطبیقی مطالعه

 به که کند می پدیدار مخاطب بر را فضایی بصری روابط و عناصر از گرفتن کمک با تصویرسازانه درتخیل هنرمند تفکر
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 تخیل هایجنبه و تصویرگر ذهن بر حاکم مناسبات از را پنهانی زوایای تصویر و متن تطبیق . کند می کمک متن از وی خوانش

 نظرگرفتن در بدون ،آشنا فضایی ایجاد در سعی ،عام مخاطب نیاز به توجه با هنرمند و میکند آشکار  داستان روایی برانگیز

 تابع ،مصورسازی برای تصویرگر ،است تصویر و متن میان ارتباط تصویرگری .دارد داستان رویدادهای دقیق مکان و نزما

 متن پشت در پنهان معنای میکند سعی باشد متن به متعهد هنرمند اگر .دارد مناسبت متن با ،استقالل عین در ،او اثر. است متن

  .کند آشکار را تصویر و

 

 موجود محتوایی عناصر

 تصویری عناصر متن در

 (شخصیت مثابه هب گیاه/جماد ،حیوان ،انسان)داستان در موجود های شخصیت جاندار عناصر

 (شیء مثابه به) منفعل حیوان یا اشیاء مثابه به گیاه یا جماد جان بی عناصر

 (مکان روح/مکان)فضا
 و ترس فضای ،شاد فضای...( /  و  آسمان ،دریا  صحرا و دشت (باز فضای...( و کلیسا،کاخ،مدرسه ،خانه) بسته فضای

 ... و دلهره و اضطراب فضای ،انگیز غم فضای ،وحشت

 داستان افراد عواطف و احساسات و ها پیکره و بصری عناصر بین تناسبات: متن براساس احساسات مفهوم و معنا

 .... و غروب ،صبح ،روز ،شب زمان

 ... و غربزده ،روشنفکر ،مذهبی ،اجتماعی  ،اخالقی شخصیتی خصوصیات

 )نگارندگان :منبع.)دهد انتقال بهتر را مفهوم کنند می کمک تصویرساز به که متن عناصر بندی دسته: 2 جدول

 

 است معتقد( 2001) زلفرما .شوند می محسوب قاجار دوره فرهنگی عناصر درباره ارزشی با منبع سنگی چاپ کتب تصاویر

 دارای دارد را حسینعلی امضای و است شده منتشر سنگی چاپ شیوه به ق.ه 1317 در که نامدار امیرارسالن کتاب تصاویر

در این کتاب و دیگر نسخ مصور چاپ سنگی دوره قاجار از الگوهای  (Marzolf, 2001:24)  .است غنی ییهابندی ترکیب

 نقاشی و پیکرنگاری دربار قاجار بهره گرفته شده است.

سازی در اواخر قرن  رنگیفحی در توصیف سبکی در نقاشی ایرانی است که با وامداری از سنت الپیکرنگاری درباری اصط"

لیشاه عتحفت. سبک پیکرنگاری درباری  از زمان فلیشاه قاجار شکل گرعتحفدوازدهم ه. ق. و اوایل قرن سیزدهم ه. ق. در دوره 

از  ماهنگابیش تابع ضوابط آن بودند. پیکرنگاری درباری را میتوان سبکی همت و نقاشان دربار کفشاه ادامه یا تا ناصرالدین

نگاری پس از انقراض سلطنت صفویان در ایران به وجود  ی اروپایی و سنت نقاشی ایرانی دانست. پدیده انسانترکیب الگوها

آمد. سبکی منسجم و مکتبی متشکل از نقاشی ایرانی پدید آمد که با توجه به ویژگیهای موضوعی و کاربردی نقاشیها، عنوان 

 (1378:151ز، پاکبا)".پیکرنگاری درباری برای این مکتب برگزیده شد

 معموال   ،درباری پیکرنگاری مانند تصاویر این داخلی فضاهای. هستند عمودی طیلتمس هم برخی و مربع اغلب تصاویر کادر

. کند می تفکیک را فضا عمودی خط دو تا یک کادر باالی بخش در که است بخش دو به افق خط با فضا بندی تقسیم شامل

 به عناصر است؛ شده جمع ها کناره در اش پرده که ،است زمینه پس در ای پنجره یا و ارسی شامل معموال   کادر باالی قسمت

 که...  و گلدان و میوه ،جام ،ها پشتی ،قالیچه ،سالح ،تخت ،مانند نیز سنگی چاپ تصویرهای خالی فضای در شده گرفته کار
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 تصاویر بندی ترکیب در".دارند هماهنگی ،قاجار دوره های نقاشی و روز سلیقه با همگی کنند؛ می پر را تصویر بُعدی دو فضای

 های پرده ،گلدان ،تزئینی نقوش با مانده خالی که تصویر از هاییبخش و شود نمی مشاهده منفی و مثبت فضای ،سنگی چاپ

هنرمند زمینه تصاویر با نقوش ظریف پر شده و  (7 :1393 ،سهرابی) ".است شده پر میوه ظروف یا طراحی و تزئینی و دار بافت

شناسی،  سبک پیکرنگاری درباری به دلیل دارابودن ویژگیهای زیبایی .استکرده از اسلوبهای پیکرنگاری درباری الگوبرداری 

لذا این به ویژه تصویرگران کتب چاپ سنگی بود.  هنرمنداندیگرایی ممناسبی برای هنرن وسیلهری دوره قاجار یصوتمانایی و 

با  هنرمندو دربار آن عصر بوده است.  معهملهم از اسلوب پیکرنگاری درباری دوره قاجار مطابق با سلیقه رایج در جاتصاویر 

 همچنین .ی درباری بارز استهاضافایی مویژگیهای پیکرنگاری در بازن لذامیکند و  بازگورا  متر شیوه زندگی مرد بیانی ساده

 .است نسخه این تصاویر در موجود موارد دیگر از قرینه غیر اما مستحکم و ایستا هایبندی ترکیب

          
 ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در (دربار پیکرنگاری از متاثر)ها پیکره جاگذاری و بندی ترکیب از هایی نمونه : 2ویرتص

 ایران ملی کتابخانه در محفوظ

 تصاویر اغلب در ،کند می تقسیم قسمت دو به مرکز از را کادر افقی خطی ،آنها اغلب در که مستحکم های بندی ترکیب 

 و سکون به ،صورت دو هر در اما است شده ترسیم کادر باالی سوم یک در افقی خط این تصویر تعدادی در و شود می دیده

 . است افزوده بندی ترکیب استحکام

پیکرنگاری درباری میل به تقارن است. این ویژگی در پیکرنگاری درباری از یکی از تأثیرات در نسخه های چاپ سنگی، 

و ساسانی مربوط است. در بیشتر موارد در هنر ایران، تقارن دقیق در  سالمبدیهیات این سبک است. پیشینه آن به دوران قبل از ا

در  (1378:770پاکباز، .)ران بودترین مشخصه تزیینی ای و خط برجسته نگبندی عناصر رعایت میشد و تلفیق ر ترکیب

انگونه که مبندی را تشکیل میدهد. ه قی اصول ترکیبفودی و امپیکرنگاری درباری ساختار متقارن بر اساس خطوط ع

بندی  از ترکیبمالقات افراد و ...  ،، نبردهاشاهدرباری در محضر  زنان طرب و بزم هایدر تصویرسازی صحنه تصویرگر 

با ستون مجزا شده و  سلطانسر  الییا بخشی از تصویر با مینی عموما در نقاشی درباری عصر قاجار  .تاس بردهمتقارن بهره 

 (3و  2)تصاویر .است تزئینیو یا آکنده از گیاهان  فرش قرار دارد پوشانده شده است و کف زمین بین ستونها با پرده اصلهف
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 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در کادر تقسیم از هایی نمونه :3تصویر

 بصری عنصر هر که است نحوی به نسخه این تصاویر بندی ترکیب .دهند می نشان را بیرونی منظره تصاویر از کمی تعداد تنها

 عناصر از هنرمند استفاده همچنین دارد زمینی و مادی حالتی ،موجود فضای. دارد کننده تعیین نقش،کلی ساختار در خود نوبه به

 تصاویر بودنِ  جهانی این کیفیت به ،پرسپکتیو بیشتر هرچه القای با کادر دورنمای در معماری فضای یا منظره تزئین جهت غربی

 (4)تصویر.افزاید می

       
  ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در منظره و بیرونی فضای از هایی نمونه : 4تصویر

 می جمله آن از که شود می دیده تصاویر برخی در ،شد ذکر اسالمی-ایرانی نگارگری در که قواعدی و اصول حال این با 

 به تصاویر در مآبی فرنگی مثل دیگر های شاخصه با مانأتو که کرد اشاره خالی فضای وجود عدم و فراوان تزئینات به توان

( همچنین الگو 5)تصویر.شود می دیده نسخه این های تصویرسازی در بودن پُرمایه یا خالی فضای از پرهیز اصل. اند رفته کار

از شاخصه های بارز تصاویر چاپ سنگی  ،گرفتن از ترکیب بندی ها یا نحوه قرارگیری و حاالت پیکره ها در نگارگری ایرانی

 (6است .)تصویر 
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 محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در خالی فضاهای کردن پر جهت بافت و تزئینات و ترام ،هاشور از هایی نمونه :5تصویر

 ایران ملی کتابخانه در

   

 در محفوظ ،ق.ه 1328نامدار، امیرارسالن نسخه تصاویر در نگارگری با همسو ها پیکره نمایش و بندی ترکیب از هایی نمونه :6تصویر

 ایران ملی کتابخانه

 و بودن خامدستانه علت به آن از بخشی نیز و سنگی چاپ در تکنیکی های محدودیت علت به هاپیکره گونهعروسک طراحی

 هاآن از قاجار دوره مردم که است هاییلباس شبیه ی مردانهالباس .است بوده طراحی در تصویرگر هنرمند ضعف گاهی

 هنرمند گاهی سنگی چاپ تصاویر نمایی عمق شیوه در .(است متفاوت داستان رخداد مکان و زمان اینکه با)کردندمی استفاده

 عناصر نهادن برهم همچون نمایی عمق دیرین های سنت به رجعتی هم گاهی و کرده استفاده پرسپکتیو غربی و علمی قوانین از

 ها پردازی سایه . است نموده همراه هم با تصویر یک در را شیوه دو هر گاهی و داشته نزدیکی و دوری القای برای تصویری

 مانند جاهایی در ،غرب از پذیریتأثیر.  است گرفته انجام هاشور یا( ترام)گذاری نقطه بواسطه لباس یا بدن حجم القای جهت

 (7)تصویر .شود می دیده ،دوردست در منظره ،پلکان ،معماری عناصر



 

18 
 
 

     
 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در غربی معماری از استفاده و نمایی عمق انواع :7 رتصوی

. دارد اشکانی دوره از مانده برجای تصویری های سنت در ریشه حالت این ،اند درونی آرامش نوعی دارای ها پیکره های چهره

 روند ذات نمایش در سعی هنرمند و دهند نمی نشان را خاصی عاطفی حاالت و اند شده خیره نامعلومی نقطه به که هایی چهره

که میراثی  کنند می نگاه مادی دنیای از خارج حتی و تصویر از خارج جایی یا ابدیت به گویی ،دارد آنها در نهفته معنویت و

 (9و  8)تصاویر  .سنت تصویری در ایران باستان است از

      
 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در احساسات و حاالت نمایش بدون آرمانی های چهره  :8 رتصوی

     
 کتابخانه در محفوظ ،ق.ه1328نامدار، امیرارسالن نسخه نبرد، های نهحدرص احساسات و حاالت نمایش بدون آرمانی های چهره  :9 تصویر

 ایران ملی
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 ترسیم نحوه در. است شدهپر انسان پیکر با بندی ترکیب و صحنه فضای تمام درباری پیکرنگاری همانند سنگی چاپ تصاویر در

 ،پیوسته ابروان ،درشت چشمان ،سرخ و گرد چهره چون قراردادی هایی ویژگی از تنها سازی شبیه به توجه بدون ها پیکره

 براساس ،(مرد چه و زن چه) اشخاص قامت و قد. شود می استفاده... و کوچک دستان ،کمرباریک ،مردان برای بلند ریش

 در آنچنانکه) است اشرافی تحرکی بی و رفاه از حاکی که فربه و چاق پیکر نوعی یعنی شود می طراحی قاجار دوره سلیقه

 پیکرنگاره از برگرفته اغلب شاهان چهره". خورد می چشم به هم سنگی چاپ های نقاشی در اغلب( بود درباری پیکرنگاری

 اوایل های نمونه از برگرفته نیز شاهان جامگان و چهره آرایش سنت و است شاه ناصرالدین و محمدشاه و شاه فتحعلی های

 نوع ،ها پیکره پوشش نوع ،ها پیکره ترسیم اصول( 38: 1388 ،صمدی) ".باشد می شاه ناصرالدین دوران ابتدای تا قاجار دوران

 کامال   ترسیمی های ویژگی و خصوصیات نظر از و است قاجار دربار از متأثر همگی داخلی فضاهای ،اشیاء و ها لباس تزئینات

 .کند می برابری آن قواعد و درباری پیکرنگاری نقاشی مکتب با

 یریگرکا ن سبک با بهیشکل گرفت. ا یاسالم -یرانیا ینقاش ی، سنتهایهنر باستان یها ق شاخصهیبا تلف یدربار یکرنگاریپ"

و ملموس پرداخت که  یماد یش جهانیاسلوب رنگ و روغن بر بوم، به نما ،نگاه انسانگرایانههمراه به  ییهنر اروپا یهایژگیو

 (137 :1394فهیمی فر و دیگران،)" .داد یل میآن را تشک یتابلوها یانسان موضوع اصل

آن را  یدگیاست که توجه شعرا را همواره به خود جلب کرده و کش ییبایز یها از نشانه یکین دوره قد و قامت یدر شعر ا

.برای کردندمی  هیتشب یچون نخل، سرو، شمشاد و ن یعیهمواره آن را به مظاهر طب و دانستندیو توازن اندام م ییبایاز ز یا نشانه

 مثال این بیت از قاآنی:

  ینـید مـه جبی، خورشیشمشاد سروقد        یی، طاووس بذلـه گـوییمو مشک یآهو

مردانه و زنانه است.  یها کرهیپ یاشعار، وجه مشترك تمام یشناس ییبایز یده طبق همان الگویز قد و قامت کشین هایدر نقاش

 یبا قامت شاهها، در پیکرنگاریآن افزوده است.  یو موزون ییبایز بر زیان نیم یکیو بار ،گردن یپاها بلند یدگین کشیهمچن

شاخصه  ییبایز ین هایف که از مهمتری، به همراه دستان، پاها و انگشتان ظرینۀ ستبر، بازوان قویک، سیبارکمر ده، یبلند و کش

  (143 همان:) م شده استیشوند، ترسیبدن محسوب م یشناس

 نمایش اغراق با پارچه شکن و چین. است قاجاری تماما  سر موی آرایش نحوه ها لباس تزیینات نحوه و تاج نوع ،پوشش نوع

 در مآبی فرنگی اصلی های شاخصه از. کند می پُر را خالی فضاهای و کرده کمک کنتراست ایجاد به که است شده داده

 و ها لباس ،پردازی سایه ،(ناشیانه و علمی غیر)ای نقطه دو پرسپکتیو ،ای نقطه یک رسپکتیوپ به توان می نسخه این تصاویر

 (تحرك بی فضاهای) خشک و ایستا های بندی ترکیب و غربی تزئینات و ها نقشمایه ،(زنان در بیشتر)فرنگی آرایش و پوشش

دار و آرایش موی سر و برهنه بودن سر زنان، کامال همچنین لباس های زنان به ویژه شکل دامن های حجیم و پف .کرد اشاره

زنان گرد فرخ لقا جمع شده اند و حجاب بر سر داشته و لباسهایی با شیوه غربی و فرنگی است مگر در یکی از تصاویر که 

 سبک زنان قاجاری به تن دارند.
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 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1328نامدار، امیرارسالن نسخه تصاویر در پرسپکتیو و غربی نمایی عمق فرنگی، پوشش :10تصویر

 جزئیات با که است رزم کار و ساز با همراه رزم لباس جنگ، به مربوط تصاویر در و تزئینات از مملو طمطراق، پر مردان، پوشش

 لباس حتی اند، شده ترسیم قاجاری پردازی جامه سنت طبق و است فاخر هالباس دیگر های صحنه در. است شده تصویر فراوان

 خاص کاله و ریش ،سبیل ،مو آرایش ،چهره با ها پیکره و بوده قاجاری جامگان همان( افراد دیگر و شاه پطرس)فرنگی افراد

 اند. شده متمایز

        
 کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 نامدار، امیرارسالن نسخه تصاویر در قاجاری شیوه به محاسن و مو آرایش کاله، بوسیله افراد تمایز :11تصویر

 ایران ملی
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 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1328نامدار، امیرارسالن نسخه تصاویر در قاجاری شیوه به پیکرنگاری از متاثر تصاویر :12تصویر

 از یکی در فقط اما. ندارند سر بر حجاب زنان و است اروپایی های لباس شیوه به کامالَ ،فرنگ دربار زنان پوشش و لباس

 جشن برای زنان و دارد سر بر توری زن اصلی نقش عنوان به تصویر مرکز در لقا فرخ و داشته روسری زنان که است تصاویر

 دارای زنان ،نیست فرنگ دیار در چون و افتد می اتفاق امیرارسالن سرزمین در رویداد این .اند فراگرفته را او اطراف عروسی

 .ندارند سر پوشش زنان ،است فرنگ در که دیگر تصاویر اما.  هستند حجاب

           
 ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1317 ،نامدار امیرارسالن نسخه تصاویر در زنان لباس و مو آرایش :13تصویر

در هر دو نسخه، نقش منفعل زنان در جهت کامیابی مردان، مشخص است و در این صحنه های محدود که زنان حضور دارند، 

همراهی شخصیت زن اصلی را به صرفا  در حال همراهی و عیش و طرب با شخصیت اصلی مرد هستند و یا زنانی هستند که 

 عنوان ندیمه یا مطرب به عهده دارند.
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  ایران ملی کتابخانه در محفوظ ،ق.ه 1328نامدار، امیرارسالن نسخه تصاویر در زنان منفعل نقش :14تصویر

  عشق و یابیکام ،یکه به سرخوش یریتصاو دارد.و عاشقانه  یموضوعات احساس، یدربار هاییکرنگاریپ از مهمیبخش 

، فاصله گرفتن از عرفان و اشعار ییاروپا یها یهنرمند از نقاش یریرپذیثأتوان در ت یرا م آنل یاختصاص دارند. دل ینیزم

 .دانست یانه و مادیگرا د انسانیز دیانه و نیصوف

  :گیری نتیجه و نهایی بحث

 نحوه ،رسوم و آداب یحاو داستان هر و بوده مردم توده یزندگ اتیواقع و تیماه دربردارنده خیتار ،عامیانه یداستانها در

 درون در ،مردم یزندگ وهیش از الهام با و سینو داستان یذهن لیتخ با داستان عیوقا .ستا فرهنگ ،اعتقادات ،باورها ،یزندگ

ت ساز یعناصر هوش و یخو یت واقعیهو یگریپس از د یکی ،شیخ پرفراز و فرود خویان در طول تاریرانیا. گیرد می جا قصه

 اقوام هجوم ،اسالم ورود و اعراب حمله ،هلنی فرهنگ و اسکندر حمله) روبرو شدند یتیافتند و با چهار مقوله هویخود را باز 

گانه یکه دشمن و ب شتوجود دا یعنوان فرهنگ به غرب ،قاجار دوره روشنفکران شهیانددر  (غرب با مواجهه و مغول و ترك

در  یرش فرهنگ غربیپذ و بود یرانیت ایاز هو ییغرب جز ،رانید ایت جدیهو ید بقایبلکه در تجد ،شد یمحسوب نم

 دانست قاجار فرهنگ در هویتی های الیه از یکی توانمی را مآبی فرنگی لذاآمد.  یحساب م به یابیو خود ارز یابیباز یراستا

 تمدن با ایران برخورد نتایج از یکی توانمی را گراییباستان. شد تثبیت و گرفت شکل تدریج به غرب فرهنگ با مواجهه در که

. ناصرالدین شاه که خود را شیفته داشت قرار اروپاییان تهاجم معرض در که بود یفرهنگ نجات راه عنوان به که دانست غرب

عنوان دوره ای پر افتخار در تاریخ و وابسته به نیاکان ساسانی میدانست به همراه دیگر شاهان قاجار با رجعت به ایران باستان به 

 های اندیشه دنبال بهاز سوی دیگر این امر  و ایران، اصل باستانگرایی را در فرهنگ و به ویژه هنر دوره قاجار رواج داده

 سراغ به ماندگی عقب و انحطاط این از رهایی برای روشنفکران. آمد پدید ایران جامعه ماندگی عقب احساس و غربزدگان

 آرمانی حالت. است باستان ایران به رجوع ،قاجار فرهنگ هویتی های الیه از دیگر یکی لذا. رفتند ایران تاریخ طالیی دوره

 یکی از مواریث ،هستند قراردادی حرکات یا درونی ایستایی دارای و هستند عاطفی حاالت بدون که هایی صورت و ها چهره

 . یافت انتقال اسالمی-ایرانی هنر به که است باستان ایران هنری
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 اسالمی ادوار هنر ،اسالم از پیش ایران هنر در استفاده مورد هاینقشمایه دهنده بازتاب و برگیرنده در ،قاجار دوره هنری آثار

 رویه کنار در ها گیری جهت این بدینسان. است اسالمی_ ایرانی وجوه از ترکیبی نیز و مآبی فرنگی و غرب از تأثیر ،ایران در

 که است زده رقم را خود پیشین های دوره با متمایز ادبیات و هنر ،دوران این هنری های گونه سایر در دیگر گرایشهای و ها

 فرهنگ در چندگانه های هویت شرح با. باشد می ارزشمند حال عین در و گوناگون خصایص و صفات با درآمیخته فرهنگی

 . بود خواهد بازیابی و مشاهده قابل نیز دوره این هنری و ادبی آثار در هویتی های الیه همین ،قاجار دوره جامعه و

 وسیله قاجاریان برای و مانده برجای صفوی دوره خصوص به قبل ادوار از که تشیع مذهب و اسالم دین میراث همچنین

 ،اسالم دین از اشاراتی ،عامیانه داستانهای در لذا و است دوره این فرهنگ هویتی های الیه از ،بود عامه مردم میان مشروعیت

 تا است بوده( احترام با همراه اسالم از کردن یاد نیکی به) ،دارند اسالم دین که داستان خوب شخصیتهای و مسلمانی آیین

 .  شود روبرو عموم اقبال با و بوده خوشایند و مقبول ،دلپذیر مردم عامه نظر در بتوانند

 و دارد قرار سطح اولین در مآبی فرنگی هویتی الیه ،ق.ه 1317 نامدار امیرارسالن سنگی چاپ نسخه تصاویرتحلیل بصری  در 

. اند گرفته قرار تر ضعیف یا زیرین سطح در باستانگرایی هویتی ی الیه و سطح دومین در اسالمی-ایرانی هویتی الیه آن از پس

 هویتی های الیه همین از قاجار دوره در عامه مردم چندگانه فرهنگ که شد مشخص ،فرهنگی مطالعات رویکرد طبق همچنین

 ها حوزه این به عامه مردم عالقه و...  جادو ،دعا،طلسمات پُررنگ نقش و جامعه در زنان انفعال ،آنها بر عالوه و کرده پیروی

 .است مشهود

 

 باستانگرایی اسالمی-ایرانی مآبی فرنگی موجود هویتی های الیه

 (ضعیف) سوم اولویت با الیه (آشکار) دوم اولویت با الیه (آشکار) اول اولویت با الیه اهمیت و اولویت میزان

 ق.ه 1317 امیرارسالن سنگی چاپ مصور نسخه در اولویت ترتیب به موجود های الیه: 3 شماره جدول

 

 :منابع

 
  53. رسانه ،ىیكسما على ترجمه ،«فناورى و فرهنگى مطالعات(  »1382)،گرانید و لیدار،اسلك -

 انجمن ،نیمع :تهران ،خطاط نینسر و یمیقو مهوش ترجمان ل،وا چاپ ،یفارس رمان شیدایپ (1377) ستفیكر ،ییباال-

 . رانیا در فرانسه یرانشناسیا

 .معاصر هنر انتشارات: تهران هنر، المعارف دایره( 1378) رویین پاکباز، -

 .نیلوفر :تهران ،دوم چاپ ،بیاد نقد در مقاالتی ،نقد گفتمان (1390)حسین ،پاینده-

 .امروز امیپ: تهران ،شناسىفرهنگ( 1378) زیچنگ ،پهلوان -

  ،انیپو ندهیآ فرهنگى مؤسسه ،تهران رزادهیمش رایحم ترجمه ،فرهنگى مطالعات (1378)منیسا ،نگیدور -

 دوره ارتباطات، فرهنگ مطالعات ایرانی، پهلوانی های افسانه ویژگیهای مهمترین ،(1394)باقری بهادر و ذوالففقاری،حسن -

 .7-39صص ،62 پیاپی رهشما ،30 شماره ،16

 شماره،سوم سال ،ایران اجتماعی مطالعات مجله ،فرهنگی مطالعات در شناختی روش مالحظات( 1388)محمد ،رضایی-

 .112-131 صص،4

 ای خانه قهوه نقاشی و مصور سنگی چاپ تصویری فضای و مضامین بررسی( 1393) آقابابائیان عفت و مهین ،سهرابی-

 1-14 صص -9 شماره ،هنر پژوهش ترویجی علمی فصلنامه دو ،قاجار دوره در
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 .هنر فرهنگستان :تهران ،خویی علیقلی میرزا روایت به فردوسی شاهنامه تصاویر( 1388) نعمت ،یی الله و هاجر ،صمدی-

 .آفتاب نسل: تهران ،معاصر ایران در مدرن شناسی انسان( 1388) اله نعمت ،فاضلی-

 یكرنگاریپ ینقاش و بازگشت شعر یشناختییبایز یوندهایپ لیتحل ،(1394)اریخدا میابراه و یمینر میمر اصغر، فر، یمیفه -

 ( 6) شمارة ،3 دورة یقیتطب اتیادب یپژوهشها قاجار، شاه یفتحعل دورة در یدربار

 ن،تهرا دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشكده مجله ،یفارس انهیعام یها داستان در مطالعه( 1341) جعفر محمد ،محجوب-

 . 68-112 صص ،1 شماره ،دهم سال

 ،276 شماره ،یغما ،دیآ یم دست به یمل یها افسانه و ها داستان مطالعه از كه یعلم یها جهینت( 1350) ___________-

 .353 – 358 صص

 كوشش به ،رانیا مردم رسوم و آداب و ها افسانه ی درباره مقاالت مجموعه رانیا نۀایعام اتیادب( 1386) ___________-

 .سوم چاپ ،چشمه :تهران ،مجلد كی در جلد دو ،یذوالفقار حسن

 .554-556 صص ،12 شماره ،غمای ،یناصر عصر رجال( 1334)یدوستعل ،رالممالكیمع-

 پژوهشنامه نامدار، امیرارسالن داستان بر تکید با عامیانه ادبیات نمایشی های جنبه بررسی ،(1391)عاطفه قدیمی، نورپیشه -

 .77-95 صص ،13 شماره هشتم، سال ادب، و فرهنگ

 یپژوهشها فصلنامه ،زمان عصر به( رمانس) یسنت بلند قصه روزگار از گذر محمل ،یناصر دربار( 1389) هادی،یاوری -

 .151-172 صص ،27 شماره ،7 سال ،یادب

 .سخن: تهران ،رمان عصر به قصه دوران از گذار متن منزله به امیرارسالن بررسی ،رمان به قصه از( 1390________)

 

- During, Simon (2005) Cultural Studies: A Critical Introduction, London and New York: Routledge 

-Marzolph, Ulrich (2001), Narrative Illustration in Persian lithographed books, Leiden; Brill 

 

 :پینوشت ها

 .مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی دوره پسادکترا با حمایت دانشگاه الزهرا)س( است -1
2-Richard Hoggart   
3 -Stuart Hall   

4 -Raymond Williams  

 بر هیبا تک سنت گرا انیجر ندهینما و کهن انهیعام یقصه ها تگریروا دربار، یباش نقال ب الممالک،ینق به توان یم اتیادب حوزه در - 5

 خوان روزنامه عنوان به یدربار نخبگان از اعتمادالسلطنه یندگینما به یتجددخواه انیجر او، مقابل در کرد که اشاره شاه یسنت ذوق

 (1389)یاوری، .دارد قرار تازه یادب یژانرها سندهینو و یونیهما دارالطباعه و س دارالترجمهیرئ و شاه مخصوص مترجم و
 بار نینخست یبرا که یشخص ابتدا بوده است، سندهینو دو یدارا .است ینوشتار و یشفاه تیروا وهیش دو یتالق محل واقع در" - 6

 ب الممالکینق انیم نیا ( در1377:236،ییشد.)باال آن ماندن برجا و تداوم و موجب پرداخت آن کتابت به آنکه یدوم و کرد نقل آنرا

 او تالش داشت، ینم شاه نیناصرالد مانند یو شنونده ا کننده تیحما اگر و بگنجاند نو یظاهر در را یسنت یاست محتوا کرده تالش

 .دیانجام یرارسالن نمیام تیفیک با یاثر خلق به

 مشهود آنها در مقاومت و جنبش و حرکت چگونهیه. ندارند گریکدی با یتفاوت چیه عروسک و زن کتاب نیا در"توضیح اینکه -7

-1341:109 محجوب،)".است وانید نسل از کند، یم داستان در یدخالت و دارد یدست جادو و سحر در که زین مادرفوالدزره .ستین

108) 

 

Bibliography In Persian: 

 



 

25 
 
 

- Jennifer Daryl Slack .et al (1382), Culture and Technology, translated by Ali Kasmaie, Rasane Journal, 

Issue 53, p.94-95. 

- Balaei, Christoph. (1998), the Origin of the Persian Novel, Tehran: Moin Publishing, French Iranian 

Studies Association in Iran. 

- Rueen Pakbaz, (1378), Encyclopedia of Art, Tehran: Contemporary Art Publications. 

-Hosein Payande (1390), Discourse of Criticism, Articles in Literary Criticism, Second Edition, Tehran: 

Niloufa publication. 

-Changiz Pahlavan (1378), Cultural Studies, Tehran, Payam-e-Emrooz publication.  

- Simon During, (1378) Cultural Studies, translated by Homeira Moshirzadeh, Tehran, Ayande-Pouyan 

Cultural Institute. 

-Hasan Zolfaghari and Bahador Bagheri (1394), The most important features of Iranian heroic legends, 

Journal of studies of communication culture, Volume 16, Number 30, p. 7-39. 

-Mohamad Rezaie (1388), Methodological Considerations in Cultural Studies, Iranian Journal of Social 

Studies, No. 4, p. 112-131. 

-Mahin Sohrabi and Aghababaeian.E (1393), A Study of the Themes and Visual aspects of Illustrated 

Lithography and Coffee House Painting in the Qajar Period, Journal of Art Research, No. 9, p. 1-14. 

-Hajar Samadi and Laleie.N (1388), Illustrations of Shahnameh narrated by Mirza Aligholi Khoei, 

Tehran: Academy of Arts publication. 

-Nematollah Fazeli (1388), Modern Anthropology in Contemporary Iran, Tehran, Nasl-e-Aftab 

publication. 

- Asghar Fahimifar, Maryam Narimi and Ebrahim Khodayar (1394), Analysis of the Aesthetic Links of 

Poetry and Court Iconography in the Period of Fath AliShah Qajar, Comparative Literature Research 

magazin, Volume 3, Number (6). 

-Mohamad Jafar Mahboob (1341), Study in Persian Folk Tales, Journal of the Faculty of Literature and 

Humanities, University of Tehran, 10th Year, No. 1, p 68-112. 

- Mohamad Jafar Mahboob (1350), scientific results obtained from the study of national stories and 

legends, Yaghma Magazine, No. 276, p. 358-353.  

- Mohamad Jafar Mahboob (1386), Iranian Folk Literature, a collection of articles on the myths and 

customs of the Iranian people, by Hassan Zolfaghari, Tehran: Cheshmeh publication, 3rd edition. 

- DoostAli Moayerolmamalek (1334), Men in the Nasei region in Qajar period, Yaghma magazine, 

volume 12, p 554 – 556. 

-Atefe Noorpishe, (1391), A Study of the Dramatic Aspects of Folk Literature with Emphasis on the 

Story of the Amir Arsalan Namdar, Journal of Culture and Literature, 8th Year, No. 13, p. 77-95. 

-Hadi Yavari (1389), Nasiri court, a passage from the traditional long story (romance) to the age of Novel, 

Quarterly Journal of Literary Research, Volume 7, Number 27, p 151-172. 

- Hadi Yavari (1390) From story to novel, study on the story of Amir Arsalan as a text transition from 

story to novel era, Tehran: Sokhan publication. 

- During, Simon (2005) Cultural Studies: A Critical Introduction, London and New York: Routledge 



 

26 
 
 

-Marzolph, Ulrich (2001), Narrative Illustration in Persian lithographed books, Leiden; Brill 

 

 


