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مقدمه
قصققهها و داسققرا های عامیانققه از دیر ققاز موردتوجققه عمققوم واق شققد و جنبققه
تفققریح و سققرگرمی داشققرهانققد داسققرا امیرارسقق نامققدار ،یقق نقققالی شققبانه در
خواکگا ناصرالدی شقا قاجقار اسق کقه توسقب نقا اشقی در قارش ،نقیقبالممالق ،
پرداخره و ه قام دخرر شقا  ،فترالدولقه ،قه رشقره تحریقر درآمقد اسق ایق داسقرا
عاققیرغم فضققای اشققرافی شققل،گیری خققود ،هسققرع تبققدی ،ققه محبققوکتری و
مشهورتری قصه عامیانه فارسی گردید
در ققاک چگققونگی پیققدایی ایقق اف ققانه شققیری نق،شققد اسقق کققه؛ خوا گققا
ناصرالدی شا هگونهای در طبقه فوقانی عمقار ناشقد قود کقه سقه در قه سقه اتقا
معاور آ از میشقد یلقی از آ هقا قه نوازنقدگا و نققاا اخرصقا داشق نققا ،
نقیققب الممالقق ققود و هنگامیکققه شققا در ققرر میرفقق  ،داسرا سققرایی را آغققاز
میکققرد داسققرا امیرارس ق از تراوشققا متیا قه اوس ق کققه چققو موردپ ققند شققا
واق شد ود ،قرای او سقالی ی قار هنگقام خقواک تلقرار میشقد و همزمقا  ،تقورا
آغا (فترالدولقه) ،دخرقر ناصرالدی شقا کقه اهق ،ادک و شقعر قود و خقب زیبقایی هقم
داشققق از در نیمقققه از اتقققا خواجهسقققرایا  ،آ را قققه نگقققارش درمقققیآورد
(ن :یوسفی،ج)1،2813:1

زمققا پیققدایی ایقق اثققر را اواسققب دورا قاجققار (قققر سققیزدهم) دان ققرهاند و
میتقققوا آ را آخقققری داسقققرا عامیانقققه فارسقققی قققه شقققمار آورد و حدفاصققق،
قصهپردازی سقنری و رما نوی قی در ایقرا دان ق ایق اثقر ،در قالقب رمقان جقای
دارد رمققان  ،ققه معنققای قصققههای خیققالی منظققوم یققا منرققوری اس ق کققه ققه وقققای
غیرعققادی یققا شققگف انگیز توجققه دارد رمققان  ،معمققواً ماجراهققای ععیبوغریققب و
عشقق ازیهای اغرا آمیققز یققا اعمققا ساحشققورانه را ققه نمققایت میگققذارد (داد،
)143:2833

داسققرا امیرارسقق  ،روایقق گر تقق ش آدمیققا ققرای رسققید ققه آرزوهققا و
خواسرههایشققا اسقق همچنققی  ،عشقق ققهعنوا موضققوعی محققوری در آ معققر،
اس ق ای ق داسققرا را ارهققا ناشققرا در حعمهققای مترا ق ققه چققاس رسققاند اند در
لقو ،فشقرد کراکشناسقی ماقی ی ق ودو چقاس متراق آ آمقد اسق (کراکشناسقی
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ماقی ایققرا  ،لققو ،فشققرد  ،نگققارش یققازدهم) درس ق تری و ققاارزشتری چققاس امیرارس ق
تصققحیح محمققدجعفر محعققوک اس ق کققه راسققاس ن ققته خع قی احرمققااً ققه تققاری
صققور گرفرققه اسقق (نقیققب
و چققاس سققنگی سققا  2823و 2823
2811
الممالقق  :2811 ،مقدمققه شص وسققه ققه عققد) ایقق پققژوهت نیققز راسققاس همققی چققاس
انعامشد اس

سؤاالت تحقیق

-2چگونققه میتققوا یلققی از داسققرا های امیرارسقق نامققدار را_ قققاوجود
شققفاهی ققود و عققدم نیقق کرا قق آ توسققب راوی_ در سققاخرار روایققی مققنظم و
من عمی طبقه ندی نمود
 -1ا توجه قه الگوهقای معرفیشقد نظریقه تقودورو ،،وجقو روایرقی و سقاخرار
ز انی در داسرا خواجه نعما و سود سرشار او ه چه صورتی خواهد ود

پیشینه پژوهش
در مققورد روای شناسققی داسققرا از دیققدگا نظریققه تققودورو ،،رخققی از مرققو
که ق فارسققی مورد ررس قی قققرار گرفرهانققد کققه تعققدادی از پایا نامققهها و مقققاا ققه
شر ،هی،اند:

ررسققی سققاخرار روایققی حلای هققای جوامقق الحلایققا و لوامقق الروایققا
سدیدالدی محمقد عقوفی راسقاس نظریقه روایق شناسقی تزوتقا تقودورو ،مصقعفی
ققاقری ،دانشققگا لرسققرا  ،مقع ق کارشناسققی ارشققد /2831،ررس قی غزلیققا عرفققانی
حقققاف راسقققاس نظریقققه تقققودورو ،،انوشقققیروا طقققاری مقققرادی ،دانشقققگا
کردسققرا  /2832،تحایقق ،سققاخراری تریارنامققه راسققاس الگققوی تزوتققا تققودورو،،
فاطمققه سققنچولی ،دانشققگا زا قق /2831،،روای ق شناس قی مقامققا حمیققدی راسققاس
نظریققه تققودورو ،،راضققیه آزاد ،فصققانامه پژوهتهققای اد ققی /2833،ررسققی وجققو
روایری در داسرا های مرز ا نامقه راسقاس نظریقه تقودورو ،یوسق طقاهری و سقید
احمققد پارسققا ،نشققریه معاونق پ ژوهت و فنققاوری دانشققگا اصققفها  /2832،تحایقق ،و
ررسی رسقاله «عقق ،سقرد» شقی اشقرا راسقاس نظریقه روایق تقودورو ،،معیقد
هوشققنگی ,فاطمققه جعفققری ،معاققه پژوهتهققای اد ققی ،هققار  ،2834شققمار /43
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ررسققی سققاخرار روایقق در حلای هققای هارسققرا جققامی راسققاس وطیقققای
سققاخرارگرای تزوتققا تققودورو ،هققرام خوشققنودی ,احمدرضققا نظققری ,داود فیققروزا ،
معاه :مقر شناسقی ادک فارسقی ،پقاییز  ،2834شقمار  /13ررسقی چهقار داسقرا قا
ساخرار روایی مشا ه راسقاس نظریقا تزوتقا تقودورو ،،دکرقر عایرضقا نبیلقو ،نشقریه
انعم ق ز ققا و اد یققا فارس قی ،زم ققرا -2833شققمار  /13ررسققی وجققو روایرققی
در روای هققای هزاروی شققب ،نعمققه ح قینی سققروری و محمدرضققا صققرفی ،نشققریه
نررپژوهی ادک فارسی ،هار  ،2833شمار 13
و پیرامو داسرا امیرارس

نیز ه پژوهتهای هی ،میتوا اشار داش :

شتصی شناسققققی و مضمو تراشققققی در داسققققرا «امیرارسقققق نامققققدار» و
نمایشققنامه «اسققلریلر» ،زهققرا خزاعققی راوری ،نشققریه دانشققگا آزاد اسقق می واحققد
جیرفقق  ،پققاییز  ،2831شققمار  /48ررسققی جنبققههای نمایشققی اد یققا عامیانققه ققا
تأکیقد ققر داسققرا امیرارسق نامققدار ،عاطفققه نورپیشقه ،نشققریه دانشققگا آزاد اسق می
واحد روده  ،هار و تا را  ،2832شمار 28

اهداف تحقیق
ایقق پققژوهت ققرآ اسقق تققا آنچققه را تققودورو ،در نظریققه خققود ققهعنوا
ویژگیهای قصقههای کهق رمیشقمرد قا اولقی داسقرا امیرارسق نامقدار -کقه قه
اد یا شقفاهی کهق ایقرا تعاق دارد -معا قق دهقد تقا قا ررسقی و تحایق ،نرقای
حاص ،از آ  ،ه اف های تاز تری از ای اثر دس یا د

روش تحقیق
در ایقق تحقیقق ا رققدا پیرامققو نظریققه تققودورو ،،مبنققی ققر الگوهققای روایقق
داسققرا معالعققه صققور گرفق و از آ رگققههایی تهیققه شققد سققپ داسققرا خواجققه
نعمققا و سققود سرشققار او را موردمعالعققه قققرار دادیققم و آ را در قالققب الگوهققای
ارائهشقققد  ،نهقققاد و مورد ررسقققی و تحایققق ،ققققرار دادیقققم در پایقققا از الگوهقققای
هدسقق آمد نریعققهگیری کققردیم ققالعب  ،روش تحقیقق  ،توصققیفی و تحایاققی و ا ققزار
کار کرا تانهای و فیت رداری اس
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الف) بخش نظری
الف )8 .معرفی نظریه
تزوتققا تققودورو ،،روایقق شققناس ا ققاری در کرققاک دسققرور ز ققا دکققامرو
( )2313نظریققه خققود را ققر پایققه ز ا شناسققی نققا نهققاد (ملاریقق )212 :2834 ،
تققودورو ،در ررسققی سققازوکار روای هققا ،توجققه خققود را ققه ای گونققه روای هققا
مععققو ،کققرد وی داسققرا هایی از نققوت دکققامرو را در گققرو روای هققای اسققعور ای
قرار داد و مترصا مشررک آ ها را رشمرد که ه شر ،هی،اند:
 در ای نوت داسرا ها ،تأکید قر کقنت اسق و هقر کنشقی قهخودیخود،
مهم اس  ،نه رای یا ویژگیهای اشتا
 در ای داسرا ها شتصقی ها تلامق ،نمقییا نقد و صقرفاً ا قزاری ه قرند
که ا کنت خود ،طقر ،را پقیت مقی رنقد و قه همقی دلیق ،در ای گونقه
داسققرا ها تأکیققد قیت از هققر چیققز ققر روی کققنت اس ق (آخ ق ققاوم،









شلاوف لی و دیگرا )233-112 :2831 :

را عه عای در ای نقوت روای هقا از نقوت عایق یواسقعه اسق ؛ یعنقی،
فاصاه میقا یق ویژگقی و کقنت مرقأثر از آ قیار کقم اسق و هقر
عاری تنها ه ی املا (معاو ) منعر میشود
زما و ملا در ای داسرا ها فرضی اس
اساس جها ینی ایق روای هقا قر معاق گرایی اسقروار اسق محرقوای
قصهها از رخورد خو ی و قدی قه وجقود میآیقد درواقق  ،خیقر و شقر
در همهجا حاضقر اسق و تفقاو میقا آ هقا در کمقا وضقو ،ترسقیم
میشود
در ای نوت روای ها ،ی ویژگقی روانقی ،تنهقا عامق ،کقنت و یقا حرقی
معاو آ نی ق القه درآ واحقد هقر دو اسق ؛ نقا رای در ایق نقوت
قصققهها ققا نبققود روانشناسقی رو ققهرو ه ققریم و شتصقی ها نمونققه وار
( )Typeه رند و نه یگانه و یهمرا)Character( ،
ای قصقهها ،معمقواً قا عبار هقای خاصقی نظیقر آورد انقد کقه ،چنقی
روای کرد اند که آغاز میشود
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 ای روای ها ،قهطور عقام قا پیقروزی قهرمقا مقرد یقا ز قصقه و ایق
اطمینا خاطر ه پایقا میرسقد کقه آ هقا از آ قه عقد قا خوشقبتری
زندگی خواهند کرد
تودورو ،،کار خقود را قا کوچق تری واحقد روایقی آغقاز میکنقد اسقاس کقار
او ،فروکاسققر از مققر ققه واحققدهای روایققی اسقق او کوچقق تری واحققد روایققی را
گزار مینامد و توضیح میدهد گزار ها دو نوت ه رند
گزار های وصفی :کقه از ترکیقب شتصقی و وصق شقل ،میگیرنقد مرقا  :الق ،

شرور اس
گزار هقای فعاقی :کققه از ترکیقب شتصقی و کقنت ایعقاد میشققوند مرقا  :الق ،
ک را میکشد
تققودورو ،،سققعحی ققااتر از گزار هققا را هققم در نظققر میگیققرد و آ را پعیرفععت
کقامای را در خواننقد ایعقاد کنقد و قه

مینامد پقی رفق  ،میتوانقد اح قاس روایق
همی دلی ،از پن گزار تشلی ،میشود:
 2موقعی مرعادلی تشریح میشود
 1نیرویی موقعی مرعاد را ر هم میزند
 8موقعی نامرعادلی ه وجود میآید
 4نیرویی رخ  ،نیروی گزار دوم موقعی مرعاد را رقرار میکند
 1موقعی مرعاد تاز ای ایعاد میشود
پیرف کامق ،،همیشقه و فققب مرشقل ،از پقن گقزار خواهقد قود یق روایق
آرمانی ،ا موقعی پایداری آغقاز میشقود کقه نیرویقی آ را آشقفره کقرد اسق پیامقد
آ یق حالق عقدم تعققاد اسق سققپ ققا عمق ،نیرویققی در خق  ،جهق نیققروی
پیتگفره ،تعاد رقرار میگقردد ایق تعقاد دوم شقبیه تعقاد نت ق اسق امقا ایق
دو هیچگا ی چیز نی رند (تودورو)32 :2831 ،،
تقودورو ،ققرای ترکیقب پیرف هققا در ایعقاد مققر  ،سقه شقیو ارائقه میکنققد کققه
عبار اس از:
 2درونققهگیری ،مقصققود از ایق شقیو  ،ترکیققب داسققرا در داسققرا اسق ؛ ققدی
معنا که پی رف کام ،،داخ ،پیرف دیگری و جانشی یلی از گزار ها میشود
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 1زنعیققر ای ،در ای ق شقیو ترکیققب ،پیرف هققا هصققور زنعیققر ای در تققوالی
هم قرار میگیرند
 8تنققاوک کققه حاصقق ،ققه دنبققا هققم آمققد پیرفرققی از گققزار او در امرققداد
گققزار دوم اس ق و یققا ققالعل کققه ای ق ش قیو از ترکیققب در رما هققا نمققود یشققرری
دارد
تعزیققهوتحای ،حلای هققا در اثققر تققودورو ،،شققباه های حیر انگیققزی ققا
پار هققای گفرمققا و نیققز اسققم خققا  ،فعقق ،و صققف دارد (ایوتادیققه )33 :2833 ،در ای ق
شیو از تحایق ،سقاخراری ،شتصقی ها چونقا اسقم ،ویژگقی آ هقا قهعنوا صقف و
رفرار آ ها همنزله فعق( ،کقنت) قامقداد مقیشقود؛ هقر یق از داسقرا ها را مقیتقوا
هنوعی جماه گ ررشیافره قه شقمار آورد کقه ایق واحقدها را قه شقیو های گونقاگو
ترکیققب میکنققد (ایگارققو  )241 :2831 ،در ایقق شققیو تحایقق ،سققاخراری تققودورو،،
رخاسقره از قققوانی دسقروری و فرمو هققای ز ا شقناخری اسق ولقی ققا هر گیققری از
شقیو های دسققروری ،سققه جنبققه اساسقی از مققر روایق را کققه ققه جنبققههای معنققایی،
نحقوی و ک مقی مشققهور اسق  ،مشققتر میکنقد و تمققایز آ هقا از یلققدیگر قه جنبققه
نحوی روای میپردازد (اسلولز)211 :2833 ،
تققودورو ،پقق از تعزیققه مققر و فروکاسققر آ ققه مقولققههای اسققم خققا
(شتصقی ) ،فعقق( ،کققنت) و صققف (ویژگققی) ،ققا توجققه ققه مقولققههای ثانویققه دسققرور
ز ا  ،ه تقا ق ،وجقه اخبقاری و تمقامی وجقو دیگقر قصقه اشقار میکنقد تق قیم ندی
وجو روایری داسرا از دیدگا وی دی صور اس :
 2اخباری
 1غیر اخباری
 1,2وجه خواسری
 1,2,2الزامی
 1,2,1تمنایی
 1,1وجه فرضی
 1,1,2شرطی
 1,1,1پیت ی
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وجه اخباری ،از نگقا تقودورو ،،در جریقا روایق  ،حالق گقزار ای اسق کقه
فع ،در آ ها ه انعام رسید اسق و اگقر وجهقی اخبقاری نی ق قه ایق دلیق ،اسق
که فع ،واقعاً انعامنشقد و فققب عماقی قالقو اسق قهطور معقازی (اخقو )11:2832 ،
و در تت عدی ،وجه غیقر اخبقاری اسق کقه خقود قه دو وجقه خواسقری و فرضقی
تق قیم میشققود وجققه خواسققری ،همققا طور کققه از نققامت رمیآیققد ،خواس ق افققراد
جامعه اسق و ایق خواسق یقا جنبقه اجرمقاعی دارد یقا جنبقه فقردی پق ازآ ایق
وجه راساس نظریقه تقودورو ،قه دو زیرمعموعقه الرزامقی و تمنقایی تق قیم میشقود
وجه الزامی ،خواسقری اسق ققانونی و غیقر فقردی و ققانو جامعقه مح قوک میشقود؛
و ازایق رو دارای مقققامی ویققژ اسق ایق قققانو پیوسققره ایعققا ی اسق و ایققد انعققام
شود ضرورتی ندارد تا نام خاصی قر آ نهنقد؛ ققانو همیشقه ه ق  ،حرقی اگقر اجقرا
نشققود و خعققر یآنلققه خواننققد مروجققه آ شققود ،مققیگققذرد (تققودورو)111:2833 ،،
وجه تمنایی ،ا توجقه قه آرزوهقای شتصقی صقور میپقذیرد قه عبقار دقیق تر،
هر قضیه میتواند م اوک قضقایای عم،کننقد شقود ایق امقر قه حقدی اسق کقه هقر
عمقق ،از ای ق میقق ،مرققأثر اس ق کققه هققر ک ق میخواهققد خواسققرت ققرآورد شققود
(هما  )112:در وجه فرضی ،ارتبقاب قی گزار هقا نققت مهمقی دارد هگونقهای کقه نقوت
روا ب میا شتصی ها را شقل ،گزار هقا تعیقی میکنقد وجقه فرضقی دو نقوت اسق :
وجه شرطی و پیت ی
وجققه شققرطی هگونققهای اسق کققه دو قضقیه اسققنادی را ققه هققم مر ققوب میکنققد
ازایقق رو فاعقق ،قضققیه دوم و ک ققی کققه شققرب را تعیققی میکنققد ،یقق شتصققی اند
(هما )

وجه پیت ی  ،درواق سقاخرار ایق وجقه هقم ماننقد وجقه شقرطی اسق قا ایق
تفاو کقه فاعق ،قضقیه پیت قی ازم نی ق کقه فاعق ،قضقیه دوم (پیقرو) هقم اشقد
فاعقق ،قضققیه او هققیچ محققدودیری نققدارد ازایقق رو ایقق فاعقق ،میتوانققد ققا فاعقق،
پیت ی یلی اشد همچنی دو قضیه میتواند ی فاع ،داشره اشد (هما )111 :
وجققه پیت ققی  ،شققل ،ویققژ ای از منع ق راس ق نمای شتص قی اس ق و منع ق
راس نمای شتصقی قا منعق راسق نمای خواننقد تفقاو دارد (همقا  )118:پیت قی
ققا منعقق طبیعققی در حققد یقق احرمققا اسقق و درصققد خعققا در آ فققراوا اسقق
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همچن قی نقققت حققواد فرع قی در آ قیار زیققاد اس ق ؛ امققا ققا منع ق راس ق نمای
شتصی دارای واقعیق صقوری مشقتر وجقه پیت قی اسق (همقا ) هگونقهای کقه
حواد و حرک حلای در خدم محق شد آ اس

ب) بخش تحلیلی
ب )8 .خالصه داستان
خواجه نعما  ،سقوداگری در مصقر قود کقه قه ثقرو و دولق شقهر قود و قه
رمقق ،و اسققعراک وقققو ،کامقق ،داشق روزی ققه سققرش هققوای سققفر ققه هندوسققرا
افراد ا نگاهی قه رمق ،و اسقعراک ،تصقمیم قر آ گرفق و در سقاعری عقد ،کشقری
را ه دریا انداخ و ره پار دیار هنقد شقد قه مقد د روز در دریقا قه م قیر خقود
میرفرنققد روز یققازدهم جزیققر ای یافرنققد و در آنعققا انققدکی توققق کردنققد خواجققه
هقصقد گققردش و کنعلققاوی قققدم در آ جزیققر گذاشق  ،ناگققا چشققمت ققه دخرققری
جقوا زیبقارویی افرققاد کقه جقوی خققو از دیقدگا خقود روا میکققرد ،قا او همکق م
شد و خود را معرفی کرد دخرر گف کقه هم قر مالشقا رومقی اسق کقه قرای خقود
صدها کنیز و خدم داشقره اسق سقامخقا فرنگقی ناغافق ،قه آنعقا حماقه قرد و قه
قرقق ،و غققار پرداخرققه و او از تققرس جققا  ،خققود را در لبققاس کنیزکققا و در میققا
آ ها قرار داد تا شناسقایی نشقود او همقرا دیگقر کنیقزا قا کشقری قه اسقار قرد
شد تا ای که رای توق ه ایق جزیقر آمدنقد او انقدکی در آنعقا تأمق ،کقرد و ناگقا
جزیققر را خققالی و خققود را تنهققا یافرققه اسق خواجققه نعمققا پق از شققنید داسققرا
زندگی دخررک ،قه او ع قهمنقد شقد و از او خواسقرگاری کقرد سقپ قااپوش خقود
را ه ت او کقرد و قا عقز و احرقرام او را در کشقری پنهقا کقرد و در جایگقا خقود،
تح حمای ققرار داد پق ازآ  ،قه مصقر ازگشق خقدیو مصقر از خواجقه جویقای
اوضققاتواحوا شققد و او گفقق کققه راهققی هندوسققرا ققودم کققه در را ققاخبر شققدم؛
پعرس شا ه روم حماقهور شقد  ،ازگشقرم قا شقنید ایق خبقر ،خقدیو مصقر قر آ
شد که خود را معهز کند تا از ای ا غافاگیر نشود
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ب )2 .ساختار زبانی
ه لحاِ ز انی ،از دیقدگا تقودورو،؛ هقر گقزار  ،هقم ارزش قا یق جماقه پایقه
در دسققرور ز ققا قققرار میگیققرد در دسققره ندی ز ققانی ،گزار هققا ،ققه سققه تققت اسققم
(شتصققی ها) ،صققف (ویژگیهققا و خصوصققیا شتصققی ها) و فعقق( ،اعمققا و
کنتهای اشتا ) تق یم شد یق گقزار از تافیق یق شتصقی و یق کقنت (کقه
مملق اسق شققام ،عنصققری دیگققر ققهعنوا مفعققو اشققد) یققا یق ویژگققی تشققلی،
میشود شتصی یا اسم ،صرفاً ویررینقی خقالی اسق کقه ایقد قا صقف (ویژگقی) یقا
فع( ،کنت) پر شود (اسلولز)212 :2833،
اسم (شخصیت)

صفت (ویژگی)

فعو (کنش)

خواجه نعمان

سوداگر
صاحآ دولت و ثروت
شصت ساله
سردو گرم روزگار چشیده
جهاندیده
زیرک
عاقو
در علعععم رمعععو و اسعععطرالب و
نجوم سرآمد جهان

زندگی کردن در مصر
هوایی شدن سفر به هندوستان
نظر کردن در رمو و اسطرالب
خشنود شدن
فرمان دادن بستن بار
بیرون آمدن از شهر
طلبیدن کشتی
قرار گذاشتن کرایه کشتی
نشستن بر عرشه کشتی و سیاحت دریا
فرمان دادن به توقف کشتی به ناخدا
گردش در جزیره
شنیدن صدای گریه
سست شدن زانوهایش
آهسته رفتن به دنبال صدا
دیدن زنی زیبارو
پرسش ازاووجویاشدن علت گریه
سعععر زن را روی زانعععو گذاشعععتن و بعععه
هوش آوردن وی
تقاضا از زن که همراه او بیاید
باالپوش خود بر سر بانو افکندن
زن را همراه خود به کشتی بردن
در اتاق تحتانی کشتی پنهان کردن زن
رمو را برتخته زدن
بر اسطرالب نظر کردن
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بازگشت به مصر به ناخدا
دادن انعام به ناخدا
فرمان خارج کردن اموال ازکشتی
شرح دادن ماجرای سفر نزد پادشاه
بانو ملکشاه

هجده ساله
بی همتا در عالم از زیبایی
وجی عه و صععاحآ جمععال وحسععن
و گو و نمک
لباس کهنه بر تن دارد
پابرهنه و سربرهنه
دارای زلف مشکین سای

گریه و زاری سردادن
بازگویی شرح حال خودنزد خواجه
داشتن زندگی خوش در گذشته
شنیدن خبر ناگهانی حمله به روم
پریشان شدن
فکر چاره افتادن
به مطبخ رفتن
لباس کنیزان پوشیدن
سرگرم تماشای جزیره و گم شدن
چهو روز آنجا تنها ماندن
آرزوی مرگ
فریاد زدن و بیهوش شدن
فکر کردن
پعععذیرفتن پیشعععنهاد خواجعععه مبنعععی بعععر
همراهی با وی

ناخدا

-

برافراشتن بادبانها هنگام حرکت
لنگرانداختن هنگام توقف کشتی

سام خان فرنگی

-

آمدن به روم و تسخیر آنجا
دستور اسارت همه کنیزان

کنیزان بانو ملکشاه

-

آوردن خبر حمله به روم نزد بانو
سوار بر کشتی به اسارت رفتن

پادشاه مصر

-

شگفت زدگی از بازگشت خواجه
جویاشدن علت بازگشت از او
دستوربه وزیربرای آماده سازی سپاه

پطرس شاه فرنگی

-

فرستادن سام خان به روم

ملکشاه

-

کشته شدن

سربازان ملکشاه

-

جنگیدن

وزیر

-

-
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ب )3 .گزارهها
همققا طور کققه در تققت معرفقی نظریققه ققه آ اشققار شققد ،گزار هققا ققه دو نققوت
گزار های وصفی و فعای تق یم میشقوند؛ کقه در ایق تقت قه تعزیقه و ررسقی ایق
نوت دسره ندی در مر داسرا میپردازیم؛
گزار های وصفی در ایق مقر عبقار انقد از :خواجقه نعمقا مقردی سقرد و گقرم
چشقید و شصق سققاله ققود ناگهققا چشققمت ققه ز زیبققایی میافرققد کققه لباسهققای
کهنققهای ققه تق دارد [ ققانو  :خیاققی ققرای هم ققرم عزیققز ققودم زنققدگیام ققه خوشقی
میگذش خدمرلارا دوا دوا پقیت مق آمدنقد مق سقت پریشقا شقدم سقاعری
هزار ار از خدا آرزوی مرل میکنم
در تققت گزار هققای فعا قی کققه کققنت شتص قی هققا آ را شققل ،میدهققد ،ایققد
گف ق غالققب گزار هققای موجققود در مققر را ققه خققود اخرصققا داد اس ق از همققا
ا رققدای داسققرا ؛ راویققا اخبققار آورد انققد کققه :روزگققاری در کشققور مصققر ازرگققانی
زندگی میکرد کقه خواجقه نعمقا نقام داشق و پق ازآ قا گزار هقای فعاقی قهطور
مرمققادی مواجققه میشققویم کققه رونققد داسققرا و کنتهققای شتصققی های داسققرا را
شققل ،میدهققد از آ جماققه اسقق عبققارتی چققو ؛ [خواجققه تصققمیم گرفقق ققرای
تعار ه هندوسقرا سقفر کنقد [خواجقه دسقرور داد تقا ناخقدا اد ا هقا را رافقرازد
[خواجه د شبانهروز در کشری قود رفق تقا در جزیقر گقردش کنقد صقدای نالقهای
شنید ه سم صدا رفق چشقمت قه زنقی قیار زیبقا افرقاد از او سقؤا کقرد ،تقو
کی ری [ انو گفق  :مق قانوی مالشقا رومقی قودم روزی قر تتق نش قره قودم
خبر حماه سام خا فرنگی و کشره شد مالشقا را شقنیدم قه فلقر چقار افرقادم قه
معب رفرم لباس فاخر خود از ت قه در کقردم لبقاس کهنقه کنیزکقا پوشقیدم قهطور
ناشناس در میا آ ها ه اسقار گرفرقه شقدم در ایق جزیقر گقم شقدم مقد چهق،
روز اسق کققه ققهتنهایی در اینعققا سققپری مقیکنم ققرل و ریشققه میخققورم [خواجققه
ااپوش از ت رهانقد و قر دوش او انقداخ او را در اتقا تحرقانی کشقری جقای داد
ه رم ،نظر کرد دسرور ازگشر ه مصر را داد
هما گونققه کققه یققا شققد؛ اعمققا و رفرارهققای خواجققه نعمققا کققه میققزا
قا ،توجهی از گزار های فعاقی را در رگرفرقه اسق و همچنقی اسق  ،اعمقا و رفرقار
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دیگققر شتص قی ها ،ققانو مالشققا روم قی ،پادشققا مصققر ،سققام خققا فرنگ قی ،ناخققدای
کشری و

ب )8 .3.تحلیو روایی گزارهها
در سققعحی ققااتر از گزار هققا ،ققا پیرف هققا مواجققه میشققویم کققه هققر پیرف ق
کام ،،مرشل ،از پن گقزار اسق حقا قه ررسقی و تحایق ،پیرف هقای موجقود در
داسرا میپردازیم:
پی رف :2
 2خواجه نعما در شهر مصر ،صاحب دول و ثرو اس
 1هوای سفر ه هندوسرا ه سرش میزند
 8راهی سفر میشود
 4در را ه جزیر ای رخورد میکند
 1ه کشری رمیگردد و فرما ازگش ه مصر را میدهد
پی رف :1
 2خواجه نعما  ،وارد جزیر میشود
 1ا دخرر زیبارو مواجه میشود
 8دخرر شر،حا خود را ازگو میکند
 4عاش دخرر میشود و خواسرگاری میکند
 1ه همرا دخرر ه کشری ازمیگردد
پی رف :8
 2انو در حرم ه ج نش ره اس
 1خبر حماه ه روم را میشنود
 8آشفره و هراسا میشود
 4ه معب میرود و خود را ه لباس کنیزا درمیآورد
 1همرا کنیزا و هصور ناشناس ه اسار گرفره میشود
پی رف :4
 2خواجه ه مصر ازگشره اس
 1مردم از او در مورد سفر هندوسرا سؤا میکنند
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 8خبر ه پادشا مصر میرسد و خواجه را ه حضور میطابد
 4شر ،خبر حماه ه روم را ه خدیو میدهد
 1پادشا آگا شد و تدارک سپا می یند
همققا طور کققه مشققاهد میشققود؛ نحققو ققهکارگیری پیرف هققا در مققر ؛ در پ قی
رف ق  2و  1و  8هصققور درونققهگیری اس ق در ای ق ش قیو  ،گققزار ای از درو ی ق
پیرف ه شل ،پیرفرقی کامق ،قروز میکنقد در پیرفق  ،2گقزار چهقارم کقه ورود
خواجه نعما ه جزیر را یقا میکنقد ،خقود ،پقی رفق  1را تشقلی ،میدهقد در پقی
رف  ،1گزار سوم کقه در آ قه شقر،حا دخرقر اشقار دارد ،منعقر قه پقی رفق 8
میشققود در ای ق ش قیو (درونققه گیققری) ،داسققرا فرع قی در د داسققرا اصققای قققرار
میگیرد و داسرا در داسقرا گقر میخقورد و قا ایق ترتیقب پقی رفق  ،2داسقرا را
آغققاز میکنققد پیرف هققای  1و  8هصققور فرعققی از د پققی رفقق او ققروز
میکنند عقدازآ پقیرفق  ،4در ادامقه پقی رفق  2میآیقد و حاققه داسقرا را پقیت
می رد

ب )4 .وجوه روایتی داستان
ب )8. 4.وجه اخباری
حال اغاب فع،هقای ایق داسقرا  ،هصقور اخبقاری اسق و افعقا هصقور
گذشره آمد اند گزار هقای آغقازی و پایقانی پیرف هقا ازجماقه گزار هقایی اسق کقه
ه وجه اخباری درآمد اسق ایق گزار هقا ،رخقدادهایی را شقر ،میدهنقد کقه حرمقاً
و ققهویژ در گذشققره ردداد اس ق ؛ گققزار هققایی کققه واقع قاً در داسققرا تحق ق یافرققه و
داسرا هعنوا امری محقق قر پایقه آ هقا اسروارشقد اسق قهطور مرقا از ا رقدای
داسرا افعا ؛ آورد اند کقه قود ،زنقدگی میکقرد ،نقام داشق  ،خبقر مقیداد ،نظقر کقرد،

دید ،نشا میدهد ،رند ،خواسق سقفر کنقد ،رافراشق  ،را افرقاد ،پقیت رفق  ،پیقدا
شد ،دسقرور داد ،گقام رداشق  ،اسق  ،دارد ،میق ،کقرد ،لنگقر انداخرنقد ،کشقید ،از جقا
رخاس ق  ،ققروم ،نگاهققداری کققرد ،نزدی ق شققد ،گری ق  ،پ قیت آمققد ،ققازی کققرد،
نزدی ود ،فراموش کرد انقد ،فرمقود ،هق ک کقنم ،نعقا مقیدهم ،نفهمیقد ،چقه آورد
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اس ق  ،نگققا داش ق  ،روانققه شققدند ،شققنید ،ترس قیدم ،رگشققرم ،گذشققرم ،تعظ قیم کققرد،
فرسراد اس  ،نیاییم ،آماد کنیم ،مرخر فرمود

ب)2. 4.وجه غیر اخباری
ب )8 .2 .4.وجه خواستی
ب )8 .8 .2 .4.وجه تمنایی
همقا طور کققه از نققامت رمیآیقد ،ققا خواسق و اراد ان قا و اجرمققات معا قق
دارد و شام ،آرزوهای شتصی ها میشود
ال  -آنعا که انو مالشا رومی قا ناامیقدی تمقام ،هرلحظقه از خقدا مقرل خقود
را میخواهد
ک -و نیققز هنگامیکققه خواجققه نعمققا  ،قر ققا صققدقه ققانو م قیرود و نیققز از او
خواسرگاری میکند و عش دخرر در د او شل ،میگیرد

ب )2 .8 .2 .4.وجه الزامی
وجققه الزام قی ،خواسققری اس ق قققانونی و غیققر فققردی و قققانو جامعققه مح ققوک
میشود و ازای رو دارای مققامی ویقژ اسق ایق ققانو پیوسقره ایعقا ی اسق و ایقد
انعام شود ضرورتی ندارد تا نام خاصقی قرآ نهنقد؛ ققانو همیشقه ه ق  ،حرقی اگقر
اجققرا نشققود و خعققر یآنلققه خواننققد مروجققه آ شققود ،میگققذرد (تققودورو:2833 ،،
 )111ای وجه ،ازم نی ق کقه هصقور جماقه در داسقرا حضورداشقره اشقد ،القه
ممل اس هصور قانو اجرمقاعی نانوشقرهای اشقد کقه ایقد و الزامقاً انعقام شقود
تتع قی از آ جققرم و گنققا مح ققوک شققد و م ققروجب معققازا و عققذاک اس ق در
ایق داسققرا قه ایق موضقوت اشققار داشق ؛ الق -هنگقامی کققه خواجقه نعمققا  ،ققانو
مالشا را در جزیقر تنهقا و غمگقی مییا قد و از شقر،حا او جویقا میشقود قبق ،از
پیونققد زناشققویی و رسققمی ققا او ،او را در اتققا تحرققانی کشققری پنهققا میکنققد و او را
هطور متفیانه و دور از انظقار عمقومی قه مصقر مقیآورد ک -آنعقا کقه خقدیو مصقر
او را میطابد ،او مازم اس که ه خقدمرت رسقد و شقر ،حماقه قه روم را یقا کنقد؛
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اما از آنعا هقم از یقا شقر،حا قانو مالشقا خقودداری میکنقد و از حضقور او در
حرمسرایت ستنی ه میقا نمقیآورد یشق  ،ایق پنها کقاری او قه خقاطر تقرس از
عواقب ققانونی اسق کقه سقرپیچی از آ گنقا و جقرم مح قوک میشقود؛ لقذا از یقا
آ سر ازمیزند تا مورد سرزنت احرمالی قرار نگیرد

ب )2 .2 .4.وجه فرضی
ب )8 .2 .2 .4.وجه شرطی
وجققه شققرطی هگونققهای اسق کققه دو قضقیه اسققنادی را ققه هققم مر ققوب میکنققد
ازایقق رو فاعقق ،قضققیه دوم و ک ققی کققه شققرب را تعیققی میکنققد ،یقق شتصققی اند
(تققودورو )112 :2833 ،،در داسققرا میتققوا ققه آ زمققانی اشققار داشقق کققه خواجققه
نعمققا ( )Xققه ققانو مالشققا روم قی ( )Yمیگویققد کققه اگققر مققرا ققه غ م قی (هم ققری)
پذیری ،م  ،تو را قا خقود قه مصقر می قرم و قانوی حرمسقرای خقود مقیکنم فاعق،
هر دو گزار  ،ی نفر (خواجه نعما ) اس

ب )2 .2 .2 .4.وجه پیشبین
ای وجه کقه قه پیشقگویی و پیت ینقی پدیقد ای در موقعیق خقا دالق دارد
ازنظر ساخرار ه وجه شرطی شبیه اسق قا ایق تفقاو کقه فاعق ،دو گزار هقا لزومقاً
نباید یلی اشد وجه پیت قی قا منعق طبیعقی در حقد یق احرمقا اسق و درصقد
خعا در آ فراوا اس در مر داسقرا ؛ الق  -آنعقا کقه قانو مالشقا رومقی ،عقد از
خبر حماه سام خا فرنگقی قه روم پیت ینقی میکنقد؛ اگقر خقود را در لبقاس کهنقه در
میققا کنیققزا پنهققا کنققد و ناشققناس جاققو دهققد ،میتوانققد جققا سققالم ققه در ققرد
درنهای ق پیت ینققی او درس ق هققم از آک درمیآیققد و راهلققار او درس ق اس ق ک-
در جققای دیگققر ،خققدیو مصققر عققد از شققنید صققحب های خواجققه نعمققا  ،پیت ینققی
میکند که پعرس شا فرنگی مملق اسق قه آنعقا حماقه کنقد ،پق سقپا را تقدارک
می یند تا غافاگیر نشقود ج-همچنقی در داسقرا میتقوا قه اسقرفاد خواجقه نعمقا
از رم ،و اسقعراک و پیشقگوییهایی کقه قرای سقفر قه هنقد و ازگشقر قه مصقر از
آ یاری میجوید اشار داش
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نتیجهگیری
همققا طور کققه در ا رققدای پققژوهت یققا شققد؛ تققودورو ،ققرای روای هققای
اسققعور ای در دسققره ندی نظریققه خققود ،هف ق ویژگققی مشققررک رمیشققمارد در ای ق
مقاله کوشیدیم تا نت ری داسقرا امیرارسق نامقدار قا عنقوا خواجقه نعمقا و سقود
سرشققار او را در چارچوکهققای نظریققه وی قققرار داد و نر قای حاصقق ،از آ را مققورد
تحای ،و ررسی قرار دهیم
هما گونه که تقودورو ،در مترصقا مشقررک ایق قصقههای کهق رمیشقمارد؛
داسققرا ا رققدا ققا عبققار راویققا اخبققار و آورد انققد کققه ،آغققاز میشققود در ررس قی
سققاخرار ز ققانی حضققور افعققا قیت از گزار هققای اسققم و صققف اس ق ققه عبققارتی
داسققرا ققر محققور کققنتهققای (افعققا ) شتصققی ها شققل،گرفره اسقق در دیگققر
تق یم ندی گزار هقا نیقز ،گزار هقای فعاقی قه میقزا قا ق،توجهی یشقرر از گزار هقای
وصفی قرار گرفرهاند و ای معاب نیز ر محوری افعا در داسرا  ،تأکید دارد
در سققعحی ققااتر از گزار هققا ،ققا دو پ قیرف ق پایققه ،در ا رققدا و انرهققای داسققرا
مواجه ه ریم که دو پی رفق فرعقی در میقا آ هقا ققرار گرفرهانقد و معموعقاً روایق
ما ،مرشل ،از چهقار پقیرفق اسق نحقو قهکارگیری پیرف هقا در داسقرا نیقز قه
شل ،درونه گیری اسق قه معنقای ترکیقب داسقرا در داسقرا ؛ قهای ترتیب کقه یق
پی رف کام ،از درو پی رفق یقرو میآیقد و در داسقرا وجقود دارد جقای یلقی
از گزار هققا مینشققیند از دیققدگا وجققو روایرققی موجققود در داسققرا ایققد گفق ؛ وجققه
اخباری ،وجقه غقالبی اسق کقه در داسقرا وجقود دارد همچنقی زمقا وققوت افعقا
هصور گذشره ،یا شد اس در میا انقوات وجقو غیقر اخبقاری ،وجقه تمنقایی کقه
ققه خواس ق و آرزوی شتص قی ها و اجرمققات رمیگققردد ،در ناامیققدی و طاققب مققرل
کرد و در عش و د قاخرگی ،خقود را نشقا مقیدهقد پق ازآ  ،وجقه پیت قی  ،در
ققهکارگیری و مققددجویی از رمقق ،و اسققعراک و نعققوم و نیققز پیت ینیهققایی در جهق
رهققایی از خعققر و واجققب دان ققر احریققاب و دوراندیشققی هصققور رج ققرهای ققروز
میکند وجه الزامی و وجه شرطی حضوری کمرنگ در داسرا دارند
نا رای  ،پ از ررسی و تحای ،نرقای حاصق ،از ایق معا قق  ،مقیتقوا اهعقا
داش داسرا خواجقه نعمقا و سقود سرشقار او ،نت قری داسقرا امیرارسق نامقدار
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از قصققههای کهقق اد یققا شققفاهی فارسققی ،در رد روای هققای اسققعور ای کققه
تودورو ،در نظریه خود ویژگیهای آ را رشمرد  ،قرار میگیرد
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