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 چکیده

اسنت کنه  يزبنان فارسن ةانيعام يهاداستان نتریاز خوش اقبال يکی، «نامدار رارسالنيداستان ام»
اسنت  ايپنجنره اننهيعام اتيساخته و پرداخته شده است. از آنجا که ادب شاهنیظاهرا در عهد ناصرالد

، يخیتنار هنايتينقعبنا وا ينوع از آثار ادب نیدر متن ا هااميو پ نمایاندميملل را  ياجتماع اتيکه ح
بر آن بوده اسنت کنه  يپژوهش سع نیاست در ا ونديدر پ نيمردم آن سرزم يکیدئولوژیو ا يفرهنگ
و با توجه به حوادث و شنواهد و  رديقرار بگ يمتن مورد بررس يکیدئولوژیو ا يخیتار يهانهيپس زم
و  يفرهنگن طیبنه شنرا آغنازبچردازد. در  يو داستان يخیدو متن تار نيب ةبه رابط يخیتار يهاگزارش

داوود و سنچس بنه بنارسنالن يوفتوحنات و مننش رفتنار يبيصنل يهاجنوان، يعصرسلجوق يخیتار
پژوهش آن است که این داسنتان  ندیپرداخته شده است. برآ رارسالنيام يداستان يهاهیمابن نیمهمتر
و فرزنندش ملکشناه  يلجوقبنن داوود سن رارسالنيبوده است که داللت بر فتوحات ام يخیتار يژانر

( کنه در يبيصنل يها)جنو انيحينبرد مسلمانان با مس يدر راستا کیدئولوژیا ثيداشته است و از ح
شنده اسنت و  لیسحر و جادو تبند يهاهیماعاشقانه با بن-يو رمانس مذهب يداستان يبه ژانر امیگذر ا
 ایاز مردم نوشته  يبخش انيدر م ثرا نیاز ا يمهم يهاقسمت، يآن در عهد ناصر نیاز تدو شيمسلما پ

 است. شدهيم تینانوشته روا

 .انیکفح، سلج قاس، یال، یبیجنگ صلحارسالن، یام: واژگان کلیدی

                                                           
* E.mail: zahra_dorri@yahoo.com 
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 مقدمه

هناي عامياننه( یا رمنانس) هاي عاميانة ادب فارسيترین قصهیکي از مشهورترین و محبوب
قصنة ، پردازي این ننوع آثنار وجنود داردکه در شخصيت هایينگريبا وجود همة سطحي

اي از تاریو این سرزمين با محبوبيت عام مواجه شنده اسنت؛ اميرارسالن است که در دوره
هننن ق بننراي 6886هاي پننيش از الممالننک در سننالعلنني نقيننباي کننه ميننرزا محمنندقصننه

نگاشنته کرده و فخرالدوله دختر پادشناه آن را در پنس پنرده منيشاه روایت ميناصرالدین
 (.8 :6817، یوسفي) است

مي پسر سلطان ملکشاه سلجوقي است که پس این قصه سرگذشت شاهزاده ارسالن رو
از حملة فرنگيان و فرار همسرِ ملکشاه در جامة کنيزکان و برخورد کردن با خواجه نعمنان 

آید و سرانجام از اصنل و نسنب اي دورافتاده در مصر به دنيا ميبازرگان مصري در جزیره
لقنا ا دیندن تصنویر فنر شود و در حمله به دیار کفر و ویراني کليساها بنخویش باخبر مي

وجوي ینار بازد و در جستهنگام قلع و قمع عيسویان بدو دل مي، شاه فرنگيدختر پطرس
هاي جادویي و که گذر از سرزمين-رود و بعد از ماجراهاي خم اندرخم مي به دیار فرنو

رسد و پادشاهي سرزمينش سرانجام به وصال معشوق مي -نبرد با دیوان و جادوگران است
 گيرد.ا در اختيار مير

در اذهننان عامننة « عاشننقانه»اي هرچننند کننه ایننن داسننتان در وهلننة اول بننه عنننوان قصننه
رسند کنه مقبولينت عنام آن گویناي اما چنين بنه نظنر مني، زبانان جاي گرفته استفارسي

هاي مخاطبان گنره خنورده اسنت؛ تري است که با آرمانساختار و سرشت اجتماعي عميق
گيرد و درآن به مطالعنة علمنيِ شناسي ادبيات مورد بررسي قرار ميامعهموضوعي که در ج

، سنتوده) پنردازدمحتواي یک اثر ادبي و ماهينت آن در ارتبناط بنا زنندگي اجتمناعي مني
 اي کنه اغلنب در معرفني کلّني داسنتان اميرارسنالن مغفنول ماننده اسنت(. نکته91: 6873
این همه محبوبينت و رواج عنام کنه  از ما شگفتي»: گویداي که استاد محجوب ميگونهبه

، گردد کنه در ننظر داشته باشيم که اینن قننصهتر منيوقتي افزون، اميرارسالن گشته نصيب
 گناه ازدفتنر گشنته باشند و ننه هنيچو دفتربنه سينهبهها سينهنه قندمت چننداني دارد که قرن
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 همگني بننه روم، و ماجراهناي آنقهرمنان قصنه ، عنالوهبنقلي گفته شنده اسنت.  روي آن
)محجنوب،  «کنندپيدا نننمي خاصي بستگي، تعلق دارند و با ایران و ایراني آسياي صغير()

 داند )همان(.پرداز مي(. سچس توفيق قصه را مرهون تکنيک قصه668: 6886

 ها و همة اننواع ادبيناتفکاهه، هاالمثلضرب، هااسطوره، هاحقيقت آن است که افسانه
هاي اجتماعي عميقني هسنتند کنه ریشنه در تناریو و فرهننو آن عاميانه در بر دارندۀ پيام

اند و هر چه اقبال عمنومي مخاطبنان نسنبت بنه سرزمين دارند. این آثار از خأل سر برنکرده
در ) هاي پياپي( و افقيِتاریخي و نسل) تردليلي بر رابطة زیربنایي، یک اثر ادبي بيشتر باشد

اي اسنت کنه عاصر( آن با ذهنيتِ عمنومي جامعنه اسنت و ادبينات عامياننه پنجنرهم، زماني
نمایاند و اگر پيامي در یک منتن از ادبينات عامياننه نهفتنه حيات اجتماعي یک ملّت را مي

هاي تاریخي و فرهنگي آن جامعنه گنره خنورده اسنت؛ حتني اگنر کنه در است با واقعيت
 ها روي داده باشد.کا 

: 6666، هنانوي) سالن که از دیدگاه محققان رمانس خواننده شنده اسنتداستان اميرار
آن مقبوليت را داشنته کنه ، ( و بحق همين استwww.morour.ir، و اسحاقيان 99-18

انند و حتمنا مخاطبنان وجنوه کنردهنقاالن آن را در ردیف شاهنامه و اميرحمزه روایت مي
هاي آموزشني اند و پس زميننهیافتهميمتعددي از مشروعيت قهرماني را در قهرمان داستان 
انند کنه کنردهداده و با آن همراهي ميو اخالقي و ایدئولوژیکي آن را مورد تایيد قرار مي

هاي منثنور و عامياننة سبب شده است این داستان از جهت جذب مخاطب بنر همنة داسنتان
توانند در ناختي منيشنهاي زیبنایيکه ادبيات عالوه بر لذتمضافاً این، فارسي پيشي بگيرد

کارکردهاي ، هاي مختلف اجتماعي به عنوان یک ابزارمقاطع مختلف تاریخي براي گروه
تر باشد بر شنهرت و تر و بنياديگسترده، دیگري هم داشته باشد و هر چه حيطة کارکردها

 شود.محبوبيت آن اثر ادبي نيز افزوده مي
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 پژوهشفرضیه و هدف . 1

، اجتمناعي، هاي غنني فرهنگنيزميننهآن قرار رفتنه کنه وجنود پساین پژوهش بر  فرضيه
زمينة ایجاد گفتمنان متقابنل بنر ، تاریخي و دینيِ در ذهن مخاطب و عناصر موجود در متن

را فراهم آورده و همنين امنر از دالیلني اسنت کنه  -اعم از دیني یا ملّي-پایة ایدئولوژیک
زبانان قنرار رد توجه و اقبال عمنومي فارسنياي از تاریو موچگونه و چرا این متن در دوره

اي بنين حنوادث تناریخي و زميننهترتيب بررسي پيونندهاي زميننه و پسگرفته است. بدین
 فرهنگي و ایدئولوژيِ با متن داستان از اهداف این پژوهش است.

 . پیشینۀ تحقیق2

از منتن را بنا رمزگشنایي ، (6636) «شناسني فرهنگني و مفهنوم منتننشانه»لوتمان در مقالة 
کند و با وصف گردش متون در فرهنو و روابط بين متن و اصطالح ارتباط جایگزین مي

ارتبناط ، کننده و مخاطب و سنت فرهنگنيفرایندهاي متفاوت ارتباط بين خطاب، خواننده
-ارتباط خواننده با متن و ارتباط بين متن و سننت فرهنگني را تندوین مني، خواننده با خود

 (. 51: 6868، به نقل از سجودي 577-571: 6668، لوتمان) کند

هاي از تاریو و فرهننو و محبوبيت و اهميّتي که قصة اميرارسالن در بره، بنا بر شهرت
اند؛ از زنده یناد محمندجعفر محققان بسياري به این اثر توجه داشته، ادب ایران داشته است

گرفتنه تنا محققناني کنه بنا غالمحسنين یوسنفي و رسنتگار فسنایي ، ایرج افشار، محجوب
انند کنه از آن جملنه این متن را مورد واکناوي قنرار داده، هاي نو و در ابعاد گوناگوننگاه

تحلينننل »، (6837) از هننادي ینناوري« هنناي قننالبي در قصنننه اميرارسننالنگزاره»: اسننت
بنه  داستان اميرارسنالن»، (6836) از عليرضا حاجيان نژاد« ساختگرایانه بر قصة امير ارسالن

هاي ماینهساختار بن»، (6868) از هادي یاوري« منزلة متن گذار از قصة سنتي به عصر رمان
الگنویي تحلينل کهنن»، (6866) مقندماز ميالد جعفرپورو مهيار علوي« داستاني اميرارسالن
آميز هویت ابهنام»، (6861) از حميدرضا فرضي« براساس نظریه یونو، داستان اميرارسالن

 اثنر ویلينام هنانوي« اميرارسنالن و مسنئلة ژاننر»، (6865) از مریم سنيّدان« سالننقال اميرار
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از « نقش بافت و مخاطب در تفناوت سنبک نثنر اميرارسنالن و ملنک جمشنيد»( و 6666)
توان نام برد و در این مقاله با تکينه بنر متنون ( را مي6833) محمود فتوحي و هادي یاوري
 رهنگني و تناریخي و ایندئولوژیک خلنق اثنر پرداختنه هاي فتاریخي و ادبي به پنس زميننه

 شده است.

 تاریخ و ادبیات(، ایدئولوژی، فرهنگ) بنیاد نظری پژوهش .3

هاي مهم و درهم پيچيدۀ علوم اجتماعي است که براي حالت وحندتِ در فرهنو از مقوله
ر جوامنع شنود تنا آن جامعنه را از دیگنکار گرفتنه مياي بنهعين حال متنوعِ جامعة انسناني

هاي متفناوت تعناریف گونناگوني از آن بنه دسنت اي که با دیندگاهبگرداند. مقولهمتمایز 
 تاریو و ادبيات نيز پيوند متقابل دارد.، شود و با ایدئولوژيداده مي

شننناس فرانسننوي و از قوم( 5886اکتبننر  6683/88نننوامبر  53) اشننتراوس لننوي کلننود
 را فرهننو هنر»: کنندمني توصنيف گوننهاین را هنوفرمدرن  شناسيانسان پردازاننظریه
هنا آن نخست ردیف در که ظر گرفتندر نمادینهاي نظام ازاي مجموعه همچون توانمي
، هنانظام این همه دارند. جاي مذهب و علم، هنر، اقتصادي روابط، زناشویي مقررات، زبان
 کنه روابطني بينان، بيشتر هم نای از و اجتماعي واقعيت و فيزیکي واقعيت ازهایي جنبه بيان
 برقنرار یکندیگر بنا خنود نمنادینهناي نظام کنه روابطي را و خود بين واقعيت نوع دو این
 عنوان به فقط فرهنو به مور (. بارینگتن71: 6836، کوش) «دهندمي قرار هدف، اندکرده
 ةنظرینرِ نریه القاءگ یا زور به مبتني ارزشيهاي نظام به که است نگریسته ايواسطه متغيري

(Endo ctrinement  )یک ممتاز و ملموس حفظ منافع»تضمين  آن هدف و بوده متکي 
 (.75: 6877، برتران) است« طبقه

شناسنان کنه در اینن بحنث اگر از ورود به جزئيات تعریف فرهننو و اخنتالف جامعه
مسنتقيم ، یابيم که مقولة فرهننوگنجد درگذریم به خوبي از تعاریف ذکر شده درمينمي

-ها و دستآموخته، هاآرزوها وآرمان، ادبيات و اعتقادات، جغرافيا، و غيرمستقيم با تاریو

پيونند ، هنايِ جامعنه و مقاصندِ حاکمنانناخودآگاهِ عموميِ توده، هاي جوامع بشريساخته
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که خود یکي از عناصر مهنم مشنترکات فرهنگني اقنوام مختلنف بنه  خورده و ایدئولوژي
مشنترر ، نظامي از باورهاست که در مينان اعضناي ینک گنروه اجتمناعي»: آیدشمار مي
مند ي منسجم و سناختوارههاي شناختي اعضاي آن گروه را در یک طرحمایهاست و بن
شود و ممکن است در طول زندگي دهد. ایدئولوژي آرام و تدریجي آموخته ميشکل مي

، ون دینو) «انندداراي ثباتي نسبي، اما با این همه، هایي شوندخوش دگرگونيدست، فرد
  (.856: 6868، به نقل از فتوحي 667و  661:  5881

صننری  و عمومننا ، هنناي روشنننها و قضنناوتاي از اینندهاگننر اینندئولوژي را مجموعننه
هنناي مشخصنني را بننراي یابينننوعي خودآگنناهي اسننت کننه جهت، یافته بنندانيمسننازمان
، ایندئولوژي، به عبنارت دیگنردهد؛ اد ميهاي اجتماعي به فرد یا گروه خاص پيشنهکنش

تواند بنه حضور نوعي خودآگاهي در چيدمان کلي فرهنگي یک جامعه است که حتي مي
هاي متفاوت خود را بنمایاند و افنراد مختلنف ینک جامعنه بنا هاي مختلف و در الیهگونه

اسنند و یابنند کنه موقعينت خنود را در جامعنه بشنایدئولوژي خاص خود این امکان را مي
 بشناسانند و بخش مهمي از هویت خویش را تعریف کنند.

شود و وجوه مختلنف نمي مفهوم ایدئولوژي فقط در مفهوم ایدئولوژي مذهبي خالصه
، منذهب، گينرد کنه تحنت تناثير تناریوهاي اجتماعي را دربنر منيها و چيدمانیابيجهت

توان در جغرافياي این را نميفرهنوِ جامعه و... است و در عين حال هيچ مرزبندي دقيقي 
آیند کنه مجنالي ترین ابزار هایي به شمار ميمفاهيم ترسيم کرد و زبان و آثار ادبي از مهم

 ظهور چنين مفاهيمي هستند.

اي خواهان گسترش ابزار و فرهنو ذهني خود است و اساساً هيچ زبناني بنه هر جامعه»
کنه در بافنت ینک فرهننو شنکل ر آنتواند وجود داشته باشد مگمعناي جامع کلمه نمي

که در مرکز خود سناختار تواند وجود داشته باشد مگر اینگرفته باشد و هيچ فرهنگي نمي
تصور ینک سنط  صنفر »بنا براین  (.55: 6868، سجودي) «یک زبان طبيعي را داشته باشد

: 6868، فتنوحي) «تهي از ایدئولوژي در هر متني اگر ناممکن نباشد حنداقل دشنوار اسنت
شنود و اثنري کنه تنر منيپسند وضوحاً نناممکن( و در متن یک داستان عاميانه و عامه898
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شود. رابطة بنين بهترین ابزار جهت گسترش فرهنو ذهني محسوب مي، مخاطب عام دارد
ایدئولوژي و تاریو نيز خود از بدیهيات این مقولة فرهنگي اسنت؛ چنه تناریو ایندئولوژي 

هاي اینندئولوژیک و تنناریخي زمينننهاي کننه پسریو و جامعننهسننازد و اینندئولوژي تننامنني
 مشترکات فرهنگي بيشتري دارد.، مشترر داشته باشد

-بنين مخاطنب و خطناب) هاي اصنلي گفتمنان فرهنگنيکه یکي از پایهبا توجه به این

حال باید دیند کنه چگوننه پردازنندۀ داسنتان ، ها استکننده( حافظة جمعي حاکم بر توده
از این عنصر سود جسته است! محتواي متن زایيدۀ تخيل فردي است ینا وابسنته اميرارسالن 

هایي و چگوننه مفناهيم به حافظة جمعي؟ قهرمان و یاور قهرمانان این داستان با چه ویژگي
 کنند!ایدئولوژیک را به خوانندۀ متن منتقل مي

 های فرهنگی و ایدئولوژیکی و تاریخی خلق قهرمانزمینهپس. 3-1

وقتني کنه شناه بنه »: گویندرالممالک در یادداشتي در چگونگي نگارش این کتاب ميمعيّ
سنرایي آغناز الممالنک داستاننواخنت و آنگناه نقيباي ميرفت نخست نوازنندهبستر مي

کنرد خواند و نوازنده نينز همراهني ميکرد و هر جا که الزم بود اشعاري را به آواز ميمي
، پرداخت فخرالدوله دختر پادشاه پشت درسرایي مياستانالممالک به دها نقيبچون شب

الممالنک و ذوق نویسنندگي نوشت. بنابر این سند این داستان زایيده فکر نقيبرا ميها آن
( نظري که زننده یناد محجنوب نينز 91و 99: 6855، معير الممالک) «فخرالدوله بوده است

 .(3: 6873، الممالکقيبن) با تکيه بر نشریه یغما بر آن صحّه گذارده است

تأثير عوامنل و عناصنر بسنيار که داستان اميرارسالن تحتآنبا وجود از نظر موضوعي 
هاي ماینهبن ي ایرانني تنا فرهننو اروپنایي نگاشنته شنده ونویسداستان گوناگوني از سنت
انگيز سنحر و جنادو را دربنر هاي حماسي و پهلواني و عاشقانه و شگفتگوناگون اسطوره

، محتنوایي کنه داسنتان در پيرامنون آن شنکل گرفتنه ماینهبن تنرینمهنم، امنا فته اسنتگر
بنه آن ي نينز یکنه کریسنتف بناالاي هاي صليبي و جدال ایدئولوژیک اسنت؛ نکتنهجنو

داسنتان  ةبندین ترتينب بنا توجنه بنه رویکنرد عاشنقان(. 558: 6831، بناالیي) معترف است
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يه را مطرح کرد که این متن تنهنا محنل تالقني دو توان این فرضاميرارسالن چه بسا که مي
بلکه ، شاه نباشدشيوه روایت شفاهي و نوشتاري معيرالممالک و فخرالدوله ناصر فخرالدین

هاي صنليبي و فتوحنات روایت شفاهي بوده که چارچوب اصلي آن از همان دوران جنو
ئني بنر آن افنزوده و مردم مطرح بوده است و درنهایت هر کس جز مسلمانان در ميان عامة

، اروپنا را بشناسند خواسنتهمعيّرالممالک نيز با افزودن چاشني ذوق زمانه که مني، در دربار
 روایت کرده و فخرالدوله آن را به نوشتار در آورده است.

م آغناز شند و بنه  598ق/ ه. 88هایي است که از سنال هاي صليبي عنوان جنوجنو
مسنلمانان و بعندها در طنول حکومنت سنلجوقيان  دفعات در طول تاریو خلفا و حکومنت

دانيم که یکي از پادشاهاني که بيشترین متصنرفات را در اینن ایران و روم ادامه یافت و مي
ارسنالن بنن داوود آلنب  ابوشنجاع) سلجوقي است که« آلب ارسالن»زمينه به دست آورد 

را تسنليم خنویش م( آرمنانوس 6878ه/  581) بن ميکائيل بن سلجوق( در جنو مالذگرد
کرد و وي را به قسطنطنيه تبعيد کرد. او با این پيروزي آسنياي صنغير را بنه قلمنرو ترکنان 

 بدل کرد و در ادامه ارمنستان و گرجستان را نيز به فتوحات خود افزود.

ها بنه م به دو بخنش غربني و شنرقي کنه بعند869امچراتوري رم باستان که از سال 
م( در حقيقت سقوط 6598) تقسيم شد تا فت  قسطنطنيه، امچراتوري بيزانس مشهور شد

آخرین پایگاه حکومت روم شرقي دوام یافت. فنت  قسنطنطنيه بنه یکني از آرزوهناي 
فيلسوف مشهور اسالمي و ، عمومي مسلمانان تحقق بخشيده است تا به آنجا که کندي

، خلندونابن) نداع( پيوند زده) خلدون با پيشگویي خود این فت  را با ظهور مهديابن
 (. 887و  881: 6815

فت  قسطنطنيه شهري که در زمان هخامنشيان مدتي در تصرف ایرانيان بود و بين یوننان 
اختينار گرفتنند  م در661 هنا آن را درميور کنهآن گشت تناو اسچارت دست به دست مي

همينت براي مسلمانان در برابر رنج و مشقت بسياري که از جهت تصرف تحمّنل کردنند ا»
ها پيش از این فت  بنه داخنل اروپنا راه پيندا کنرده استراتژیک زیادي نداشت زیرا عثماني
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هناي و سرآغاز این فتوحات بزر  را بعد از جنو( 566و  568: 6856، باسورث) «بودند
 ارسالن پادشاه سلجوقي فراهم آورد.آلب  صدر اسالم چنان که گذشت ایران و روم در

 -6: هاي عامياننه کنه عبنارت اسنت ازشنناختي داسنتانجامعنه هنايبا توجه بنه ویژگي
 -5، ف مشنخصنداشنتن مصننّ -8، دوري از بيان تجارب شخصي -5، سادگي و خشونت

، آمنوزبرداشنتن ینک آرزو و ینک نکتنه حکمنتژدر  -9، پذیري و سنيال بنودنانعطاف
، وده اسنتها روي دهد در جهت آمال مردم و حقوق تنرویدادهایي که حتي اگر در کا 

هاي اصنلي داسنتان اميرارسنالن ضنروري ها و مایه( توجه به پایه589-583: 6866، ارشاد)
ارسنالن بنن داوود و آلب  نماید. مراجعه به تواریو مرتبط با عهد سلجوقيان و پادشاهيمي

ارسالن کنه وزینر باسياسنتي چنون آلب  شاه سلجوقي فرزنددیگر پادشاهان از جمله ملک
هناي تناریخي داسنتان اميرارسنالن را برداريا در اختيار داشته به خوبي گرتنهالملک رنظام

ارسنالن آلنب  شمار حوادث تاریخي حکومتسازد. اگر به طور خالصه به سالآشکار مي
ة گرايِ مشترکي کنه در قصنلب ارسالن بن داوود( با تکيه بر مباحث واقع)آ و زندگي وي

، جهانگشنایي، جنگناوري، اسيري همسر ملکشناه: ازیمبچرد، اميرارسالن نامدار وجود دارد
دینداري و جدال دائمي بين کفر ، عجایب و توجه به ضعفا و فقرا ذکر، بخشندگيِ ارسالن
ایندئولوژیکي -تناریخي ةنفي سنحر و... بنه پاین دوستي وميهن مسلماني و و دین و تکيه بر
 : توان پي بردخلق اثر بهتر مي

ارسالن بن داوود( فقنط بنه دریافنت دو نوبنت خنراج بسننده ) بعد از استقرار حکومتش -
غلبه بنر ملنک  .(93: 6835، حسيني) دادکرد؛ در هرماه رمضان چهار هزار دینار صدقه مي

و بخشنودن  .ق کسي که تمامي روستاهاي ري را وینران کنرده بنوده 591قتلمش در سال 
و جننو حلنوان  (59بهار ) حرکت به سوي روم، (67/6 ج: 6896، ابن اثير) اسيران جنو

 .(18-15: 6835، حسيني) و غلبه بر دزدان و رهزنان

آنان را مجبور به پرداخت جزیه کرد؛ غلبه بر شنهري که این حمله و غلبه بر گرجستان و -
جسنتند و ویرانني گفتنند و رهباننان و شناهان عيسنوي در آن تقنرب مينشين ميمریم»که 
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هرتسنيو و ) سناله بنوده اسنت66زماني است که ملکشناه و این در ( 18)همان:  «کليساها
  .(55: 6869، استوارت

، هنادژ، هاارسالن با رسن بنه دینوار قلعنه؛ توصنيف قلعنهآلب  باال رفتن ملک شاه فرزند -
قبنول (، 15-19: 6835، حسنيني) ارسنالنآلب  تضرع دعا و، هاي سر به فلک کشيدهکوه

)همان:  تعيين جزیه و بناي مساجد بسيار(، نوره و... ،آني، قارص) اسالم بسياري از والیات
دسنتگيري  فت  قلعه فضلون در فارس و بنه حقيقنت پيوسنتن خنواب ارسنالن و، (17و  11

 .(16-76)همان:  بخاز و شکّي و مسلمان شدن حاکمان آنجااتصرف والیات ، فضلون

غلبنه بنر دژِ در ، دآتش آبش گرم بوبي وجود حمامي که سليمان بن داوود ساخته بود و -
گفتننند و دليننرانش از جنننو در برابننر نيننزه و شمشننير بخنناز کننه بنندان دژ صننليب ميا

ویران کردن شهري کنه بنه نمنرود بنن کنعنان ، تصرف اموال و غنایم آن دژ، ترسيدندنمي
بنا کردن مسجد و به استقبال آمدن پيرمردي ، گویند از آنجا به آسمان رفت منسوب بود و

 امگفت مسلمانم و بنه دسنت اميرالمنومنين معتصنم اسنالم آوردهکه مي «نسوریا»در شهر 
 (که یادآور پيرزاهد در اميرارسالن است. 76-78)همان: 

خليفنه را کنه این هزار سنوار و سنوگند خنوردن بنه 888حرکت پادشاه روم ارمانوس با  -
توجنه ، الذگنردبرخنورد بنا پادشناه روم بنين خنالط و م، براندازد و مساجد را ویران کنند

نکردن به سخنان اهل رمل و اسطرالب و شنروع جننو زمناني کنه خطبناي جمعنه خطبنه 
 .(79-71)همان:  را بر زبان راندند« ماالنصر الّا من عنداهلل»خواندند و 

سنجدۀ پادشناه ، توصيف قيصر و سراپرده و خرگاه و تحت زرینش و صليب جواهرنشان -
آلنب  تغيينر جهنت وزش بناد و سنرانجام پينروزيو تضرع به درگاه الهي جهنت پينروزي 

 .(79-77)همان:  ارسالن و اسير شدن پادشاه روم

 98روز  در جنو پيروز بود و هر ، دیندار وشمشير زن، ارسالن مردي نيک سيرتآلب  -
 .(38-36)همان:  کردپخت و فقيران را اطعام ميگوسفند مي
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ابن اثير به نکاتي دیگر نيز پرداخته املمحمود آقسرایي و تاریو ک «مسامره االخبار»در 
 : شده است از جمله

بنرادر کوچنک ، بک وفنات یافنت او بنه منرو بنودمردي مهيب تمام قد بود چون طغرل -
در به جننو پيوسنتن بنا ، ارسالن( به نيابت بر تخت سلطنت نشاندند) الياس را تا رسيدن او

کردنند و او بنه واکنب او را نهني ميمنجمان با توجه بنه اتصناالت و تنأثيرات ک، ارمانوس
علما و زهاد به روز جمعنه و  ۀشروع جنو را با حواله و اشار، سخن منجمان توجهي نکرد

مبالغنت ، غلبه بر قتلمش که مدعي سلطنت بود، خطبه خطبا و دعاي خير آنان موکول کرد
، لسنتاناب، سيواس، توقات، نکيسار، ملک دانشمندیان، عراق، در جهانگيري تصرف پارس

خوار داشتِ ارمانوس پادشاه روم را نچسندید و به ابوالفضل کرمناني ، از غایت حسن اعتقاد
این منرد هنم امنروز »که امام حضرت سلطنت بود و سيلي بر امچراتور زد اعتراک کرد که 

ابوالفضنل گفنت اذالال  بندین شنيوه اهاننت بنر وي چگوننه روا باشند. خداوند روم بنود...
: 6815، آقسنرایي) «ارحمنوا عزینز قنوم ذلّ: اندنه هم گفته»: ه جواب گفتسلطان ب، للکفر
 98ارمانوس را آزاد کرد و پيمنان  ارسالن را دل بر او بسوخت وآلب  ( و سرانجام67-69
طنال غرامنت جنگني نيم سکه  صل  با او بست و امچراتور تعهد کرد که یک ميليون و ةسال

اسنيران ایرانني و مسنلمان را  ةجنگيدن نداشت و هم چراکه ارسالن در آغاز قصد، بچردازد
 .(77: 6898، مشکور) در کشور روم شرقي آزاد کند

و عبنور وي  م6819/ق597ارسالن بنن داوود در آلب  هايابن اثير بعد از ذکر پيروزي
ایاالت به منسوبان بنه اقطناع  ۀاز جيحون به شهر جند و جرجان و خوارزم از واگذاري ادار

پسنر  و منرو را بنه، اليناس بنرادر دیگنرش را بنه طخارستانکه این گوید از جملهسخن مي
 ارسنالن ازآلنب  در جاي دیگر در ذکر نام شش پسنر وواگذار کرد  شاه ارسالن دیگرش
، بيهقن ) بنردننام منيارغنو و ارسنالن  بنرس بنوري، تنتش، ایناز() اليناس، تکش، ملکشاه
 (96،  58 /67 ج: 6896، اثير ابن و 655: م6613/ق6833

، ق به شهرهاي خنزر از جملنه والینت ابخناز حملنه بنرده. 593لب ارسالن حدود سال آ -
پادشاه ابخاز بقراط بن گيورکي بناچار درخواسنت صنل  و متارکنه جننو کنرد و دختنر 
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که گویاي ازدواج با دختنري بيگاننه ( 83: 6891، بنداري) خود را به نکاح سلطان درآورد
 ارسالن در حلب پنيش ازآلب  خطبه خواندن به نام القائم بامراهلل و سلطان مسيحي است.و 
ارسالن بدانجا برسد و حلب را تصرف کند نيز گویاي قندرت و شنوکت اینن که آلب آن

 .(83/ 67ج: 6896، ابن اثير) پادشاه است

هاي بسيار هتوان رگمي، ارسالن بن داوود بن ميکائيل گفته شدهآلب  نچه در بابدر آ
فتوحنات  ارسنالن( وآلنب  پسر و جانشين) از حوادث تاریخي منتسب به ملکشاه سلجوقي

ارسالن بر اینران و روم شنرقي تحنت عننوان سنالجقه آلب  بسياري از پادشاهاني که به نام
قلنيج ، الندین قلنج ارسنالنرکنن، عزالدین قليچ ارسنالن: اند نيز افزودروم حکومت کرده
قلج ارسالن بن مسعود و ملکشاهي که شهرهاي بسياري از دینار روم را ، اهارسالن سليمانش

و قسطنطنيه را محاصره کنرد و هنم ( ...وانطاکيه ، قيصریه، اقسرا، قونيه) درآورد به تصرف
الملک دسنتمزد مالّحنان را آنگناه کنه از جيحنون عبنور کنرده در زمان او بود که به نظام
( و قلج ارسالن بن مسنعود ملطينه 656و 653: 6815، ونديرا) بودند به انطاکيه حواله کرد

ابوالحسنن علني بنن ) را فت  کرد و تفليس را گرفت از فنرات گذشنت و قصند شنام کنرد
سنقوط قسنطنطنيه را بنه دسنت  ةمجموعاً فتوحناتي کنه زمينن .(61، 65: 6835، ابوالفرارس

 انان تحقق بخشيد.و به آرزوي مسلم( م6598 /.قه 397) سلطان محمد فات  فراهم آورد

وجنو اش را در حکومنت سنلجوقيان جسنتتوان ریشنهاز مباحث دیگر داستان که مي
 : عبارت است از، کرد

 ةموسنس سلسنل، مورخان طغرل، داري ارسالن و ملکشاهدین عالوه بر ذکر جنگاوري و -
 روزۀاند که بر نماز جماعنت و بخشنده و بردبار توصيف کرده، سلجوقيان را مردي دیندار
داد و بنر سناختن کنرده اسنت و بسيارصندقه منيشنبه مواظبنت منيروزهاي دوشنبه و پنج
 .(85: 6891، بنداري) مسجد حریص بود

ه.ق( به وسيله دانشمندیان و برخالف  935-996) دزدیده شدن عروس قليج ارسالن دوم -
، مالطينه ، وکينهکاپاد، الرند، معاهده قسطنطنيه و جنو عليه دانشمندیان و تصرف البستان
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کسني کنه از ، هاي بسنيارسيواس و به دست آوردن غنایم بسيار و فت  قلعه، مرعش، آنقره
 (38-66: 6898، مشکور) صالح الدین ایوبي نيز بار و پروایي نداشت

 به اسارت رفتن ترکان خاتون همسر سلطان سنجر سلجوقي در جنو با ترکان قراختنایي -
، مسننر ایننل ارسننالن بننن اتسننز و مننادر تکننش و سلطانشنناههو ( 658و 65: 6839، حسننيني)
 .(66: 6878، جویني) ترکان( نيز در اسارت کشته شد)

های تکرارشونده در داستان امیرارسالن در پیوندد بدا مایهحوادث و بن .3-2

 تاریخ و ایدئولوژی

 بنانوي حنرم ملکشناه، حملة سام خان فرنگي به شهر روم و اسنير شندن منادر ارسنالن
ازدواج همسر ملکشاه با خواجه نعمان مصري که در علنم ، (9: 6873، الممالکبنقي)

-عمامه به سنر مني، رمل و اسطرالب سرآمد است و هنگام رفتن به درگاه خدیو مصر

آمندن  وصنف بنه دنينا، (86و  63، 66، 7)همان:  گذارد که نشاني از مسلماني اوست
، (65و  66)همان:  شاهنامه همانند استارسالن که با به دنيا آمدن رستم و سهراب در 

گنري بنه دربنار الماس خنان را بنه ایلچني، پادشاه بالد سيم فرنو، پطرس شاه فرنگي
ارسنالن و خواجنه نعمنان را دسنت بسنته تحوینل ، فرستد تا بانوي حرمخدیو مصر مي

-در غيرتنت مني، گوید تو مسلماني و من نيز مسلماندهد؛ خواجه نعمان به خدیو مي

قسطنطنيه را از سام خان فرنگي کنه زمناني ، (. ارسالن رومي59و  55)همان:  د؟!گنج
هزار سچاه  88سال دارد و با  63گيرد در حالي که فقط در اختيار ملکشاه بوده پس مي

کناردان ، (85-85)همنان:  دارددر این جدال به هيچ ده و قصبه روم تعنرک روا نمني
کند که این امر بر پایة یک ارسالن از هم جدا مي وزیرسچاه روم و فرنو را در نبرد با
( و بنراي پينروزي وي بنر سنام خنان 89)همنان:  رسددروغ ایدئولوژیک به انجام مي

)همنان:  (. ارسالن اعتقادي به رمل و اسطرالب ندارد56)همان:  فرنگي قرباني کردند
، بنت طنال باشند (. در دیار روم که دیار مسلماني است نباید کليسا و خناج و15و  55
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(. امينر ارسنالن خنود را 59)همنان:  کند؛ در یک روز ده کليساپس همه را ویران مي
و...(.  31)همان: شود. کار ميخانه مشغول بهکند و در قهوهفرنگي معرفي مي« الياس»

بندي خوري و بحث تقيّه و صنفتو مسلماني چرا به خاج قسم مي: گویدقمروزیر مي
شندن و...(. دزدینده 679، 616، 667، 31)همان:  شودياپي تکرار ميمسلماني و کفر پ

کنند در منطنق جندال کنار ارسنالن جلنوه منيتنرین خاج صدمني کليسا کنه احمقاننه
اي است کنه همنه (. اميرارسالن به مثابه منجي671)همان:  گيردایدئولوژیک جاي مي

و...(.  556، 558، 588، 556، 566، 863، 889، 888)همنان:  در همه جا منتظنر اوینند
هننايِ شننود و تکيننه کالمها و مشننکالت اجابننت منيدعاهناي ارسننالن کننه در نااميندي

، 566، 887، 888، 558، 559، 561)همنان:  تکراري کنه داللنت بنر دیننداري او دارد
و  575)همنان:  دانه یاقوت ابوالحسني طلسم بند شده است65و...(. ملکه با  939، 981
 شنودپيرمرد زاهد تمام گنج و دولت قلعة سنگباران نصيب ارسالن مني (. با یاري579

-(. بعد از چند ماه گرسنگي شمشيرش را به جوان آشچزي که بدو غذا مي515)همان: 

(. سرانجام شهر طایفة بني جنان همگني مسنلمان شندند و 857)همان:  بخشدمي، دهد
-ي تناج شناهي برسنر منيشود و پيرمرد زاهدکشته مي، ملک جان شاه که کافر است

ملک اقبال و ملک شناپور از ملنک ، (. ملک شاهر 181و  973، 975)همان:  گذارد
(. سهيل وزیر و شير 538)همان:  اند و یاریگر ارسالنپریزاد جد اندر جد مسلمان بوده

جان هستند که با وجود سحر و جادوي بسنيار بنه یناري پينر گویا و الهار دیو از بني
شنير گوینا دسنت خنر ، کشندآنان و برهمنان و مسيحيان بسياري را ميارسالن ، زاهد
(. بر پاپاس شاه 998-975)همان:  زنددر پيوند با تقدس خر عيسي( به کمر مي) طالیي

(. بنر 118)همنان:  کشندشود و او را منيپيروز مي، که حاکم بالد چهارم فرنو است
، هاي مکر قمر وزیره بر دشواريپطرس شاه که پادشاه بالد سيم فرنو است نيز با غلب

پادشناه آنجنا ، شود و فر  لقاي نومسنلمان نينز سنرانجام بعند از منر  پندرپيروز مي
بالد یکم و دوم فرنو که روم و گرجستان و ابخاز اسنت را نينز از پنيش در ، شودمي

تصرف داشته است پس مُلکِ عالم حتي جن و پري در تصرف مسلمانان است و فات  
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شورگشنایي اميرارسنالن اسنت و سنرانجام دقيقنا بعند از چهنار سنال طبنق این همنه ک
 (.196)همان:  گرددميشاه بربيني خودش به تاج وتخت ملکپيش

 هاها و جایگاه ایدئولوژیکی آنیاورقهرمان .3-3

 خواجه نعمان .3-3-1

سوداگري مسلمان از مصر است که صاحب دولت و ثروت بسنيار بنود و جهاندینده و 
اي دور کنه در یکني از سنفرها بنه هندوسنتان در جزینره سرآمدلم رمل و اسطرالب در ع

کنند کنه در برخنورد مني، افتاده به دختري صاحب جمال که از حرم ملکشاه رومي اسنت
حمله سام خان فرنگني بنه حنرم ملکشناه رومني اسنير شنده و در مياننه راه از دسنت آننان 

یابند کنه ( درمي66)همنان:  مل و اسنطرالبوي با ر گریخته و کودکي نيز در شکم دارد.
بخت و اقبال این کودر را هيچ پادشاهي ندارد. سرانجام نيز بنه سنبب دراینت و حماینت 

 .(55و  58)همان:  کندخلعت وزارت اميرارسالن را به تن مي، شایسته

 کاردان وزیر .3-3-2

ه خونخنواهي پندر او وزیر سام خان فرنگي در دیار روم بود که بنا خبنر آمندن ارسنالن بن
سنچاه روم و فرننو را ، شود و هنگام فراهم آوردن سچاه براي مقابله بنا ارسنالنشادمان مي

مسلمان( کشته نشنوند و یناریگر ) ( تا روميان89)همان:  بندي کردجداي از یکدیگر صف
نقش ستون پنجم ارسالن را در ميان سنچاه سنام خنان ، . به نوعي کاردان وزیرشوندارسالن 
 ورد. آالملک را به خاطر ميکرد و نام و درایتش خواجه نظام اجرا

 خواجه طاووس و کاووس .3 -3-3

دو برادري که به حکم مسلماني با ارسالن همراهني بسنيار کردنند تنا طاووس و کاووس، 
ارسالن ، خواهددروازه شهر بود از خدا مي 68بان یکي از کشته نشود؛ طاووس که دروازه
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صاحب ، را به کاووس وارد شود تا دستگير نشود و چون به شهر درآمد اواز همان دروازه 
کنار مشنغول شنود. اینن تماشاخانه سچرد تا با نام الياس فرنگي بنا عننوان پسنر طناووس بنه

 کنندخان داروغه به مسنلماني دو بنرادر شنک ميرود که الماسحمایت تا بدانجا پيش مي
 شنوندهر دو آنان نيز متهم و به فلک بسنته مي، ( و به سبب دزدیده شدن خاج581)همان: 
  .(561)همان: 

 خواجه یاقوت .4 -3-3

هنایش بنا موقع و همراهنيههاي بلقا است که خبررسانيخواجه یاقوت از خدمتکاران فر 
بنار خبنر او اولنين». شنودميداسنتان و پيشنبرد حنوادث  يهاگشنایيسناز گنرهزمينه، ملکه

خنان و غالمنانش در بارگناه خندیو مصنر و را در برابر الماسهایش اميرارسالن و رشادت
 «.رساندلقا ميخان فرنگي به اطالع فر اش بر سامغلبه

 آصف وزیر .5 -3-3

پادشاه ملک پریزاد در دشت صفا است که شمس وزیر و قمر وزیر هر دو ، اقبال شاه وزیر
م نقش بسنته بودنند از منظربنانو اند. او گردنبندي که کاهنان پریزاد برآن اسشاگرد او بوده

لقا ببندد و قمر وزیر نتواند نزدینک او بنرود و گرفت و به شمس وزیر داد تا به گردن فر 
دوز شهر این طلسم به نام ارسالن بسته بود. آنگاه که در شهر لعل به جرم آسيبي که به پاره

اتش داد و با در اختينار آصف عفریتي را به مدد او فرستاد و نج، لعل زد به دار آویخته شد
)همنان:  مانندداشتنِ گلوبند از شر سو و عقوبت عفریت در قلعنه سننگباران در امنان مني

توانند زخنم شنمس وزینر و ملنک فينروز را بهبنود هناي او منيارسالن با راهنمایي .(816
)همنان:  ارسنالن ةنماید و با کشته شدنش به وسيلببخشد. وي جایگاه مادر فوالدزره را مي

 کنند( از خاکستر مادر فوالدزره و فنوالدزره طلسنم قصنر فنازهر را باطنل مني567و  836
آصف خداشناس اسنت و در نامنه بنه فنوالدزره کنه وي را بنه  .(956و  879، 899)همان: 
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دوم ، اول به نام خندا»کند که گونه آغاز مي( نامه را این558)همان:  کندجنو دعوت مي
 .«.به نزد اهریمن واژگون کردار..، يه سالمبه نام سليمان بن داوود عل

 منظر بانو .6 -3-3

زن ملک خنازن کنه فنوالدزره عاشنق او ، شاه پري پادشاه ارک بيضا، دختر ملک شاهر 
بنند منظنر بنانو گنردن .وي نيز انتظار آمدن ارسنالن را دارد. کندشود و وي را اسير ميمي

( از فنوالدزره بازیافتنه 861-863)همان:  دلقا داده شده بوطلسم شده خویش را که به فر 
قمنر وزینر کشنته ، هناي ويدر قلعه سنو از عمنق چناهي بنه ارسنالن داد. بنا راهنمایي و
شود. ملک شاهر  و ملنک اقبنال و شناپور هنر سنه شود و طلسم باغ فازهر شکسته ميمي

 .(538)همان:  اندمسلمان بوده

 ماه منیر .3-3-7

ر ملک ثعبان که از طایفه جان بن جنان اسنت و او و غالمنش دختر ملک جان شاه و خواه
( و به حکم مسنلماني اخبنار طایفنه 588)همان:  نفر کنيزر به تنهایي مسلمانند 68فرهاد و 

گذارد. وي خنود در پنيش پندر بني جان را که از پدر و برادر شنيده با ارسالن در ميان مي
 مراقبنت کنند تنا اگنر ارسنالن درآینداي هاش بر دروازداوطلب آن شده بود که با کنيزان

وي بنه ارسنالن خبنر  .(589)همنان:  ظاهرا( وي را دستگير و یا پدر را خبر کند که بيایند)
)همنان:  شمشنير زمردنگنار را در قلعنه سننگباران نهناده اسنت، دهد که مادر فنوالدزرهمي
)همنان:  دهندد ميماه منير چگونگي درهم شکستن طلسم قلعه سنگباران را به او ینا(. 585
)همنان:  کنند کنه از رفنتن بچرهينزددر عين حال پياپي ارسالن را نصنيحت ميو ( 56-558
سچرد که راه و چاه قلعه سنگباران را به او بگوید. از وي فرهاد غالم را به ارسالن مي .(557

بنرادرش( ) جمله کارهاي مهم ماه منير آن است که به مملکت جان به جان و ملنک ثعبنان
مادر فنوالدزره کشنته ، او ةرود تا مادر فوالدزره را بياورد و سرانجام نيز با کمک و حيليم
  .(516)همان:  شودمي
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 فرهاد غالم .3-3-8

دختنر ملنک جنان اسنت کنه راه قلعنه سننگباران را بنه اميرارسنالن ، غالم ماه منينر، فرهاد
و بيهوده خود را به کشنتن کند که از رفتن بدان پروا کند گوید و سرانجام نصيحت ميمي
ماند تا آنگاه کنه طلسنم قلعنه سننگباران را فرهاد در انتظار ارسالن مي .(558)همان:  ندهد
( که چنان کنه 518)همان:  کندشکند و سرانجام او را به سوي ملکه ماه منير هدایت ميمي

 ذکر شد وي نيز مسلمان است.

 شمس وزیر .9 -3-3

داند وي علم رمنل است که علم رمل مي ، شمس وزیررنگيشاه ف، از جمله وزراي پطرس
وزیر پادشناه ملنک پرینزاد در دشنت صننعا آموختنه اسنت. وي لشکرکشني ، را از آصف

دانند و از آمندن ارسنالن بنه دینار فرننو بنه تنهنایي خبنر پطرس شاه به روم را نحنس مي
امير هوشننو مطنابق او در رمل دیده است که ستاره اقبال فر  لقا و  .(76)همان:  دهدمي

( و قمر وزیر که با شمس وزینر 655و  668)همان:  نيست و دختر قسمت اميرارسالن است
هاي شمس را رد کرد و سرانجام شمس به جرم تایيد ازدواج فر  لقا گفته، ورزیدعناد مي

 656)همنان:  مسلمان است، رود. شمس بنابر گفته خودش و آصفو ارسالن به زندان مي
دوز شنهر لعنل پاره، کند با ربوده شدن فر  لقاسحر را باطل مي کهآن وي بعد از .(818و 
با پنهان کاري ارسنالن و دلسنوزیش بنر  ، اماشود و در این انتظار است که ارسالن بيایدمي
شودکه سرانجام در بارگاه اقبنال شناه و خندمت شمس وزیر زخمي مي، قمر وزیر() سو

)همنان:  کندارسالن بر ارسالن بودنش اقرار مي، است آصف و شمس که در بستر بيماري
 شود.هایش آغاز مي( و سچس باز راهنمایي896

 پیر روشن ضمیر قلعه سنگباران .11 -3-3

 ؛پيرمرد محاسن سفيدي کنه بنر سنر سنجاده نشسنته اسنت چنون ارسنالن را دیند شنناخت
نننده دسنتگاه قلعنه دانند کنه ارسنالن بنرهم زمي، امنا پيرمردي که ساحر و جادوگر نيست
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پيرمنرد ارسنالن . طلسم آن را به نام ارسالن بسته است، زیرا سليمان پيامبر، سنگباران است
کند و راه دست یافتن به خنجر زمردنگار و بر هنم زدن طلسنم را پادشاه قلعه سنگباران مي

کنه هنگنامي ، پير زاهد در بخش دیگري از داسنتان. (595-518)همان:  آموزاندرا بدو مي
کنند کنه ارسالن و دیگران را راهنمنایي مي، روداز کشته شدن دروغين ماه منير سخن مي

، بلکه الهار دیو او را دزدیده است و سنرانجام بنا راهنمنایي او، ماه منير کشته نشده است
 (. 977تا  991)همان:  شوندشير گویا و الهارِ دیوکشته مي

سنلمانند و سروکارشنان بنا رمنل و اسنطرالب در برابر یاور قهرمانان داستان که همنه م
، پطنرس شناه، قمنر وزینر، امير هوشنو پسر پاپناس شناه فرنگني، سام خان فرنگي، است

يِ شيرگویا و سهيل وزینر واژدهنا و ریحاننه، الهار دیو، فوالد زره و مادرش، الماس خان
اند( و به سنحر مسيحي) هاي سياهي هستند که کافرندمهره، هاجادو و... تماميِ ضدقهرمان

 دانند و خنود آنآید و مسلماني چون شمس وزیر ابطال سحر را ميو جادو کارشان بر مي
 چراکه اسالم آن را حرام کرده است. ، گيردکار نميرا به

 تحلیل کلی بحث  .4

اگر رمانس را که همزاد حماسه است در یک تقسيم بندي کلّي به عاشقانه و ماجراجویاننه 
استان اميرارسالن هم این است و هنم آن و اگنر بنه تفناوت کلني حماسنه و د، تقسيم کنيم

پني  رمانس توجه شود که یکي در پي رسيدن به اهداف عمومي جامعه است و دیگري در
تلفيقني ، داستان اميرارسالن در سير کلي تکامنل رمنانس فارسني، فردي ةرسيدن به خواست

-زاید و تناریو اسنطوره منياز تاریو مي خواهي است و اگر اسطورهدو سویه از این تعالي

هم سليمان و آصف و عفریتنان  ؛داستان اميرارسالن تلفيقي از تاریو و اسطوره است، سازد
حضور دارند و هنم ارسنالن تنالي رسنتم و سنام  و شاگردانشان با طلسم و توانِ ابطالِ سحر

-سنتان را شنکل منياي داجهانگشایي ارسالن سلجوقي بُعد تاریخي و پاینه نریمان است و

بخشد و بنيان ایدئولوژیک این روایت با چاشني عشق سبب شده که بتواند موقعينت خنود 
 مخاطب بهتر تعریف کند.  ةرا در ميان جامع
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کنند در زینر پررننو جلنوه مني، رمانسي که در نگناه اول رسنيدن بنه معشنوق در آن
، ي و ایدئولوژیک مخاطبفرهنگ ةهاي اجتماعي جامعه و مطالبساخت و پيوند با خواستهژ

جدال با دشمن از اهداف بنيادین است. ایدئولوژي به عنوان ابنزار کننش تناریخي توانسنته 
 ۀهماننند طرحنوار؛ مخاطنب پيشننهاد دهند ةهناي مشخصني را بنه جامعنینابياست جهنت

 سننرزمين مقنندس، قهرمننان ةهنناي صننليبي کننه شننواليهنناي اروپننایيِ بعنند از جنننورمننانس
پاینان علينه پس بگيرد و شمشيرش وقف حمایت از ضعيفان و جنو بني فلسطين( را باید)

ة هاي مخناطبش برغلبنارسالن نيز همگام بنا خواسنته .(665: 6877، کرونادول) اشرار شود
 افشرد.جن و انس( پاي مي) کفر و بر مسلماني عالميان

 ةجنندال بننين فرنننو و روم گوینناي مرزبننندي اینندئولوزیک در حيطنن، از همننان آغنناز
اي از تناریو فرنگينان هسنتند ننه رومينان کنه راوي دوره، رافيایي خاص است؛ معارکجغ

است که روم شرقي تحت حاکميت مسلمانان است و تعارک ایدئولوژي بنا اینران نندارد. 
اش بنه سنام انگينزد و حتني در معرفنيحس بيگانگي برنمني« ارسالن رومي»به همين دليل 

جنایي ننام که در جابنه است« الن پسر ملکشاه روميامير ارس»شودکه ميخان فرنگي گفته 
فرزند و پدر نيز گویي تعمدي است تا بر افتخنارات ارسنالن از حينث تبنار و ننژاد افنزوده 

 الواقع ملکشاه پسر ارسالن بن داوود است.دانيم فيچراکه مي، شود

ارسنالن بنن داوود و ملکشناه بنن آلنب  که الزم به ینادآوري اسنت آن اسنتاي نکته
در زمنان ملکشناه اسنت کنه سنليمان پسنر  ارسالن از سلجوقيان حناکم در اینران هسنتند و

ابد و در آنجنا اعنالم خودمختناري یبه فتوحاتي دست مي، رودقتلمش به آسيایي صغير مي
« رومني بنودن ارسنالن»در پس زمينه ذهني ایرانيان ، بنابراین. (76: 6898، مشکور) کندمي

 یکني ؛کنندشود به چند دلينل چنندان پررننو جلنوه نمنيمي که در سرآغاز داستان ذکر
ملکشاه و ارسالن فات  مالذگرد از سنالجقه اینران هسنتند کنه دینار روم را منقناد و  کهآن

علينه  ۀارسالن رومي جنگنند، فرنو() اند و در جدال اسالم و کفرکليساها را ویران کرده
رقي جزء دینار مسنلمانان محسنوب و به همين دليل دیگر رم ش شوددیار کفر محسوب مي

براساس طرح کلي داستان بالد سنيم و چهنارم فرننو اسنت کنه مملکنت کفنر  شود ومي
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داستان بنه  ةاولي ةتواند باشد که نطفشود و شاید همين نکته یکي از دالیلي ميمحسوب مي
ا آن را هنعمنومي توده دوران تسلط سالجقه بر روم بسته شده باشد و تا ساليان بسيار حافظّ

کنه این دیگنر داشنته اسنت.شناخته و گاه به ميل خنود در آن دخنل و تصنرف روا منيمي
هاي فارسي اغلب مبتني بر این بوده است کنه منشنا ها و عاشقانهگویي سنت روایي رمانس

زماني و مکاني داستان را به زمان و مکان دور برسانند و به نسل پادشناهان بنزر  منتسنب 
، خواجنو) ز نسل پادشاهي پيروز نام در خراسنان عهند باسنتان بنوده اسنتنوروز ا ؛گرداند
، سناوجي) چنين کنه در اصنل شناپور ننام دارد ( و جمشيد فرزنند پادشناهي در59: 6878
جناي ) فرزند ملکشاه است کنه ایراني مسلمان و-( و ارسالن نيز پادشاهي رومي65: 6853

و بنر ) صر و روم را در اختيار داردگشایي کرده است و مشود( جهانپدر و پسر عوک مي
گنردد و تخنت منيشنود( و سنرانجام بنه وطنن بنازبالد سيم و چهارم فرنو نيز پيروز مني

گيرد. بيان این عظمنت و شنکوه در شنعر شناعران بعند از عهند !( را در اختيار مي) ملکشاه
 :  در این باب که ارسالن نيز به خوبي نمود یافته است و سخن سنایي

 ارسالن دیدي ز رفعت رفته بر گنردونب السر 
 

 به مروآي تا به خار اندر تن آلب ارسالن بينني 
 

  (768: 6839، سنایي) 

ارسالن بن داوود و سرانجام کشته شدنش در کنار آلب  بدون شک به شکوه پادشاهي
آنگناه کنه بعند از جهنانگيري  ؛به نام یوسنف اشناره دارداي جيحون به دست کوتوال قلعه

بعند از  ارسنالنآلنب  .(688: 6815، راونندي) آهنو شهرهاي ترکستان کنرده بنود بسيار
ه پيکر او را به منرو بن، ق دیده از جهان فروبست 519دهم ربيع االول سال  زخمي شدن در
 و اگنر خاقناني ممندوح خنود خاقنان اکبنر شروانشناه( 95: 6891، بنداري) خار سچردند

گنو کنه نباشند از  خنان قراختنایي() «بغنرا»بنودن او داند که بنا را ارسالني مي ق( ه. 918)
 :  شهرت و اقتدار ارسالن حکایت دارد

 تا خسرو شروان بنود چنه جناي نوشنروان بنود
 

 ختنهیچون ارسالن سلطان بنود گنو آب بغنرا ر 
 

 (838: 6813، خاقاني) 
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رسد که تحقق بخشيدن به رویاي خوش گذشنته و فنت  دینار کفنر در به نظر مي
اند، ه مردمان خاطرۀ ترکمنچاي و گلستان را هنوز از ذهنشان نزدودهعصر ناصري ک

زمينة پذیرش و اقبنال عمنومي جامعنه ایرانني را نسنبت بندین اثنر از جهنت داشنتن 
تر ایدئولوژِي کفرستيزي و غلبه بر دشمنان فراهم آورده است. نکناتي چنند صنری 

در که تبيين کند از جمله این برداري داستان از تاریو راهایي از گرتهتواند جلوهمي
ها ننام خاننة کناووس، مندتدر قهوه« اليناس»داستان امير ارسالن، شخصيتي به ننام 

گونه که در وهلة کند، گزینش این نام دروغين براي ارسالن آنخویش را پنهان مي
نماید، تصادفي نيست، چراکنه طبنق اسنناد تناریخي ننام یکني از بنرادران و اول مي
 رسالن، الياس بوده است.فرزندان ا

کنند قمر وزیر و دیگر ضدقهرمانان را به سحر و جادو متهم مي، اگر پيوسته راوي
داننند و سنحر را گري نيستند و رمل و اسطرالب ميو یاور قهرمانان اهل سحر و جادو

هناي فقط شمس وزیر از آصف آموخته تا سحر دیگنران را باطنل کنند در کننار نماد
بندان سنبب اسنت کنه سنحر در ، سنازندو کليسا و مناره و خاج مي طرفيني که مسجد

مکنارم ) شنوداسالم پذیرفته نيست و در قرآن کریم سحر از سنليمان نينز برداشنته مني
 ( 559-557: 6837، شيرازي

الملنک و تواند نمودي از رقابنت نظنامدشمني قمر وزیر و شمس وزیر نيز مي رقابت و
رقباي سياسي درونِ دیوانساالري ایرانيِ عصنر سنلجوقي ، رِستالملک ابوالغنائم ابن داتاج

هاي شمالي و جنوبي مسجد جامع اصفهان نينز کشنانده خانهباشد که حتي به معماري گنبد
البته در ادبينات داسنتاني پنيش از اینن نينز ، (676: 6869، هرتسيو واستوارت) شده است

 معين بن ساوي و فضل بنن خاقنان ظيرخير و شرهاي داستاني ن ؛مسبوق به سابقه بوده است
 در هزار و یک شب از آن جمله است.

اش در آرایي حسناب شندهوزینر و صنف« کناردان»پررنو بودن شخصيتي به نام 
توانند الگنویي از خواجنه برابر دشمنان که زمينة پيروزي ارسالن را فنراهم کنرد، مني

پوشي اش بر زرهعلمي سازي که شهرتالملک باشد؛ وزیرِ شافعي مذهب مدرسهنظام
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اند کردهاست؛ مبحثي که تواریو دست اول بدان اشارهاش سایه افکندهو اقتدار نظامي
 (.58و  55همان: )

با در نظر گرفتن این نکته که نام چند تن از همسران حکمرانان ترر از جملنه همسنر  
شان ترکنان بنوده نام، ملکشاه سلجوقي که از زنان پرنفوذ و وزیرنشانِ عصر سلجوقي است

خنوف کشنته شندن و ، اسنيري–زمينه را بنراي تسنرّي ینک رواینت ، است و مشابهت نام
مادر ارسالن ، که با دزدیده شدن زن ملکشاه کرده استبه دیگران مهيا مي-ازدواج دوباره

  نمایاند.خواجه نعمان خود را مي و فرار وي در جزیره و ازدواج با

زمينه حضور فر  لقا دختر پطرس شناه انم گرجي نيز پسخازدواج ارسالن با شاهزاده 
کنه این آورد که ژانري تاریخي را بنه رمنانس تغيينر دهند وفرنگي را در داستان فراهم مي

بينان غيرمسنتقيم رویکنرد شنيعي منذهب ، بند شدهدانه یاقوت ابوالحسني طلسم65ملکه با 
وانننده تبناین منذهبي خعهد قاجار در برابر منذهب اهنل سننت عصنر سنالجقه اسنت کنه 

 احساس نکند. 

-مي، هایي که پایه و مایة تاریخي و اعتقادي داشتندکه نوشتن داستانسرانجام این

توانستند یکي از مظاهر برخورد اولية ایرانيان با غربيان باشد که بدین وسيله بنه اثبنات 
یلني اسنت اي که در نهایت این امر یکني از دالهویت تاریخي خویش بچردازند؛ نکته

کنه شنود. اینهناي تناریخي بعند از انقنالب مشنروطيت منيکه منتج به نگنارش رمان
منورد عالقنة ، سنه تفنگندار، در عصر مشروطه اميرارسالن»هاي تاریخي مختلف رمان

( نشنان از ینک عطنش 656: 6868، پارسانسنب) «گينرددرباري و غيردرباري قرار مي
 شناختي است. جامعه

 گیرینتیجه

هاي عامياننة ادب فارسني اسنت، ترین داستاننامدار که از محبوب اميرارسالن داستان
طبق نظر بسياري از محققان از جمله دکتر محجوب، سناخته و پرداختنة عهند ناصنري 

شنود، عبنارت از اي داشته باشد. آنچه از این پژوهش حاصل ميکه پيشينهآناست بي
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کنه داللنت بنر فتوحنات اميرارسنالن بنن آن است که این داستان ژانري تاریخي بوده 
داوود سلجوقي و فرزندش ملکشاه داشنته اسنت و از حينث ایندئولوژیک در راسنتاي 

هاي صليبي( که در گنذر اینام بنه ژاننري داسنتاني و نبرد مسلمانان با مسيحيان )جنو
عاشقانه تبدیل شده است. اميرارسالن به منزلة همنان شنوالية قهرمنان –رمانسي مذهبي 

پاینان هاي اروپایي است که شمشيرش را در حمایت از ضعيفان و جنو بيرمانسدر 
گيرد تا همه عالم را در اختيار بگيرد. این متن نه تنها محّل تالقني کار ميعليه کفار به

الممالک و فخرالدوله دختر ناصنرالدین شناه دو شيوه روایت شفاهي و نوشتاري نقيب
وایت شفاهي بوده است کنه چنارچوب اصنلي آن از رسد که رنيست، بلکه به نظر مي
هاي صليبي تدوین شده بوده و در نهاینت هنر کنس جزئني بنر آن همان دوران جنو
گر حقيقي این اثر بوده است و در عمومي جامعه در گذر ایام پردازشافزوده و حافظه

سياسي الممالک نيز با افزودن چاشني ذوق زمانه وانعکاس شرایط دربار ناصري، نقيب
 روزگار آن را روایت کرده است.

يان و نياز عمومي جامعه مبني بنر بناز شنناخت و اثبنات هویّنت یمواجهه ایرانيان با اروپا
یکي از علنل توجنه وافنر آننان بندین ، الگوسازي مناسب در عصر قاجار فرهنگي و ملي و

خي اروپنا چنون هناي تنارید. آشنایي ایرانيان با رمنانشوعاشقانه مي-مذهبي –رمانس ملّي
بنه توجه به تاریو و فرهنو خودي را بيشتر فنراهم آورد کنت دو مونت کریستو نيز زمينه 

هنا بنا معاهندات ترکمانچناي و گلسنتان دچنار روزگاري کنه در قبنال روس در خصوص
 سرخوردگي اجتماعي شده بودند. 

 الممالنک همنان سنخننقيب«ِ امينر ارسنالن»خالصة کالم آنکنه مصنداق داسنتان 
ام رسنتم کنه رسنتم یلني بنود در سيسنتان/ مننش کنرده»منتسب به فردوسي است که: 

انند و واقعي داشنته ، البته با این کارکرد و مفهوم که هر دو در اصل شخصيت«داستان
الممالنک اند، فردوسني و ینا نقيبدر عصر و روزگاري که مردم نياز به قهرمان داشته

منند شنود د تا از کارکرد فرهنگي آن، جامعه بهنرهانبا بازآفریني بدان عظمت بخشيده
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دربار ناصري به سبب کارکرد سياسي از تنرویج اینن اثنر  -برخالف سلطان محمود-و
 پشتيباني نيز کرده است.
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