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 مه مقدّ .1 
ها به همان آن از رأس به راعدةکه هنگام حرکت  هایی هستندروام  انسانی رونان هرم   

های شود، تشنگی ساکنان آن نيز نسبت به ا سانهاندازه که بر تعداد رمعيت ا زوده می
ر ته را تنها  راوت مورود در که نویی عطپ آرزوهای بربادرنان ؛یابدعاميانه ا زایپ می

 نشاند  ها  رومینامهها و ساریهای ادبی، مرثيهها، توًيرهای عشطی، اندرزنامهرصه
ها،  رًت همزادپنداری را برای خوانندنان خویپ  راهم های عشطی در ميان تودهداستان 

ترین وای ررا  اميد را، که نروری ،نمایندها انرره در داهر راه را میسازد  اندرزنامهمی
کشند و ر میل آدميان را به تصویهای ادبی، تخيّ روزند  توًيرنياز مردمان است، نيز برمی

آدمی را در  دورنمایی از بهشت نمشدة ها با بيان نوستااایک خویپ،نامهها و ساریمرثيه
 سازند   باری از وهم در ذهن وی متبادر می

های بسياری از نخشبی توده هند نيز که رونان ایران در دورة بر این اساس، شبه رارة   
های ای برای داستاناست، بازار مکارهسواد را در خود رای داده رمعيت عموما  کم

های های هندی بيشتر از داستانشود  با این تفاوت که رن  خرا ه در داستانعاشطانه می
توان به عشن انسان به پری یا بر عکر اشاره های این نوع خرا ات میایرانی است  از نمونه

بودن آن در رصه اشاره ا سانه بهره نيست و خود نيز بهثيرات بیأکرد  نخشبی نيز از این ت
 دارد  

ای به شمار آورد  های ا سانهباید آن را رزو رصه ،«نلریز»با توره به محتوای داستان   
های خود را با این، نخشبی نيز مانند سایر عر ای اسالمی، که اافا  و نوشتهباورود
های مختلر به آیات بتآرایند، او نيز به مناسهای کالم ربانی و احادی  نبوی میراشنی

 کند  ررآن و روایات نبوی استشهاد می
های سنتی به در حکم عناًر رصه ی مشتر  در داستان های عاشطانه هاویانی ورود  

دهد  در های سنتی را تشکيل میهای داستانی، ساختار رصهمایهآید که به همراه بنشمار می
 را های عاشطانه سنتی و عاميانهداستان و رمانرهای سبکی بسياری از این داستان، ویانی

توان دید  نویسنده در این مطااه سعی کرده است نمن معر ی و تحليل ساختاری و می
 هایی از تاثيرپطیری این اثر از آثار ادبی ماربل آن نيز برردازد محتوایی داستان به بيان نمونه

 بیان مسئله.1-1 
   عاميانه منهومه های عاشطانه است ر دار در ادب سنتی و راز رانرها یا انواع  پ یکی   

و  تعزیه. عاشطانه با تمام تنوع و نونانونی در برخی ویانی ها مشترکند های داستان
تحليل ارزا و عناًر سازندة متین یک داستان زمينۀ شناخت بيشتیر آن را  راهییم می آورد  

های اخيیر های ساختارنرایی در سالهریهو نطیار روت و نعر آن را باز می نمایاند  ن
مورد توره بسياری از منتطدان ادبيات  ارسی ریرار نر ته است  در این پاوهیپ سعی 
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است به بررسی و تحليل  ابعاد نونانون ساختاری و محتوایی از منهر عناًیر داستانی شده
 شود مورود در داستان های عاشطانه پرداخته

 پیشینة تحقیق    .1-2
نامه، سلک  و ی د اثر به زبان  ارسی است، از ربيل:نيا اادین نخشبی دارای رن  

، رزشيات و کليات، نلریز، شر  دعای سریانی که تا کنون بعنی از آثار این ااسلو 
 است   هند مورد پاوهپ ررار نر ته ادیم و متررم معروف شبه رارة  شاعر،

های ادبی پاوهپ که در  صلنامۀ  «تانی  و ی نامهاستحليل عناًر د»از رمله می توان به   
، بیهمدنين معر ی و تحليل کتاب رزشيات و کليات نيا اادین نخش است؛را  شده
اما در مورد داستان  دانشکده ادبيات تهران اشاره کرد؛ دانشيار ،نیذّعلی محمد م نوشتۀ 

دیده  هشی که در این موردست و تنها پاوانلریز تا کنون در ایران پاوهشی ًورت نگر ته
در کراری   5381سال  ،سيری در نلریز نخشبی است که سارد از تفهيمی ،استشده
  استدادهانعام 
 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-3
پردازان و منتطدان بررسته به تبيين دیدناه هایشان در زمينه ساختار و عناًر نهریه تا کنون  

ررسی ًرف، بدون مبتنی بودن بر متون مشخص کا ی نيست  اند وای تنها بداستانی پرداخته
های ها، از رمله رابل بررسی بودن در زمينهتننعينه ادبيات کهن  ارسی با تمام رابليّ

شناساندن بيشتر  این داستان و  ،مختلر تورهی بيشتر را می  لبد  دايل انتخاب این پاوهپ
ثيرپطیری آن از آثار ادبی ربل از آن أو ت درين شدن در عناًر داستانی مورود در این اثر 

 است  
 
 .بحث2
 .معرفی سراينده 2-1
درباره رزشيات زندنی نيا اادین نخشبی ا العات زیادی در دست نيست  بعنی از   

دانند؛ وايکن اادین اوايا  میوی را از مریدان شيخ نهام« ا دبریحانۀ»ر رون ميخط متأخّ
 ر آن تطریبا  معاًرترین مأخط در این باره است و م اّین و معتبرتر، که ردیمی«سيرا وايا »

کند  این عدم ذکر نام، بدان سبم ای به نام وی نمیترین اشارهنخشبی بوده است، کورک
است  در کتاب اادین اوايا  نبوده، از مریدان نهام«سيرا وايا »ار م است که 

         است: ن باره به دست ما رسيده، رنين آمدهترین سندی که در ای، ردیمی«اخبارا خيار»
  تصنيفات بسيار دارد، مبل در زاویه خمول به کار خود مشرول بود، بدیوانخواره نيا  نخشبی در 

نامه و نهایر آن و همه تصنيفات وی در آن ااسلو ، عشرة مبشره، کليات و رزشيات و  و یسلک
هایی که اند و اکبر تصنيفات وی مملو است به رطعه   شدهمرتبه که هستند، متشابه و متشاکل وار
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اند  آنده داهر است از حال او، آن است که او از رهت خلن بر همه به یک  ریطه و یک نه  وار 
 ( 511م:   2111کرانه بود و با اعتطاد و ا کار کسی کاری نداشت )محدث دهلوی، 

و کبرای خلفای شيخ  ریداادین   الم سرور نيز نيا  نخشبی را از عهمای مشایخ
   (212:  5شمارد )ر     الم سرور، خزینه و نانوری و از مشاهير اوايا  هندوستان برمی

آید، وی در نخشم یا نسر، بنا بر آنده از مطاام مطکور و بررسی آثار نيا  نخشبی برمی
روانی به هند ر ته و یکی از شهرهای تاریخی ایران کهن در ماورا اانهر، به دنيا آمده و در 
است  نيا  نخشبی در شهر بداان ارامت نزیده و از مریدان شيخ  ریداادین نانوری شده

« ااسلو سلک»داند؛ رنان که در رون عر ای دیگر، شریعت را بر  ریطت مطدم می
« تر از علم سلو  نيستبعد از علم توحيد و شرای ، هيچ علمی شریر»نوید: می

او در شریعت پيرو اهل سنت و رماعت بود  با ورود این،   (2:  5903ااسلو ، )سلک
بر زبان عربی نيز  ،کند  نخشبی عالوه بر زبان  ارسیبعنی از اشمه شيعه را به نيکی یاد می

بعنی از  زیرا، همدنين وی با زبان سنسکریت نيز آشنایی داشت ؛  کامل داشتتسلّ
مسلمان  مطاماناست  او با بعنی از ًاحمرمه کردهتطيما  از این زبان ترتأايفات خود را مس

اادین هند، از رمله پادشاهان خلعی، در ارتبار بود و بعنی از تأايفاتپ به نام رطم
  (9 /5982ًفا،  :مبار  شاه خلعی است)ر   

 . آثار سراينده2-1-1
ختلر به های مترین تأاير نخشبی که شامل داستانمشهور :نامه )جواهراالسمار(.طوطی5

 های هندی به ًورت داستان در داستان آمده است  سراییزبان  ارسی است و  بن داستان
: کتابی عر انی در بيان مراحل و مراتم سلو  و شامل یک مطدمه و السلو .سلك2

یکصد و پنعاه و یک سلک است که م ار، به ویاه در رند سلک اوّل کتاب، برخی از 
ترین اثر است  این کتاب، مهم انی را به تفصيل بيان کردهمفاهيم و اًطالحات مهم عر

نيا اادین نخشبی است و به کوشپ دکتر  الم علی آریا و  تو از معتبایی تصحيو 
 است  شده
ای از مطا ت آميخته با نهم و نبر  ارسی و معموعه :.کلیات و جزئیات )چهل ناموس(9 

 است  خپ )ناموس( تطسيم شدهدرباره رسم آدمی است  این کتاب به رهل ب
متن سریانی آن را ابن عباس به عربی تررمه کرده که اًل آن  :.شرر دعا  سريانی2  

 است  ای از زبور بوده است  نخشبی متن عربی آن را تررمه و شر  کردهسوره
کتابی درباره ده نفر از اًحاب پيامبر اکرم )د( است که  بن حدیبی از  :.عشره مبشره1  
 است  امبر، به آنان ماده ر تن به بهشت داده شدهپي
داستانی عاشطانه آميخته با نهم و نبر است که نيا اادین نخشبی آن را در سال  :.گلريز0  

ی منحصر است  نسخههای عر انی نوشته  به نبر روان  ارسی آميخته به نهم و با مایه ه 111
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شود  این مرعشی نعفی در رم نگهداری میدر کتابخانه  9192به  رد این اثر به شماره 
 برگ( کتابت شده است  522ًفحه ) 222نوشته به رلم نویسنده، به خ  نستعلين در دست
 .گزارو داستان2-2
کند که با ورود عادل و نيکوکاری به نام  يفور زندنی می در شهر نخشم پادشاه  

نااد تا به درناه خدا میشود  او شم و روز شوکت و مکنت بسيار، ًاحم  رزند نمی
 نطارند  شود که نام او را معصوم شاه میاینکه پر از نطشت ایام، ًاحم پسر زیبایی می

ا تد که از پشت بام به او نگاه رشمپ به مر ی زیبا می معصوم شاه  روان روزی شاهزادة 
م اندازد  در هنگام دارد که او را به داکننده پرنده، معصوم شاه را وامیکند  زیبایی خيرهمی

ا تد و پرنده به تکاپو برای به دام انداختن پرنده، مرواریدی از تاو معصوم شاه بر زمين می
شوند و با ه نسم بلند پرنده میدهد  شاهزاده و ا را يانپ متورّه نشان میآن مروارید تورّ

 کنند  نطاشتن مروارید در رفر، او را در بند می
شاه که نگران حال آن پرنده ريند و معصومی و  ربت دانه نمیپرنده از شدت مهعور  

شود  پرنده ورتی مهربانی و اطر شاهزاده را در است، یک احهه از کنار رفر او دور نمی
نوید که نامپ نوشلم و آید و به معصوم شاه میکند، به سخن درمیحن خود مشاهده می

نامند  سرر ا مان میای است که آن را بيتدختر شاه پریان است  دارااملک او نيز رزیره
ملک، پسر پادشاه ترکستان به پردازد  او از عشن ععمبه شر  داستان و ماررای خود می

ملک با شنيدن اوًاف نوشلم، توس  پيری نوید که ععمو در ادامه می نویدخود می
کدام از  بيبان چا تد و هيملک از عشن او در بستر بيماری میعاشن او می شود و ععم
 رادر به مداوای او نيستند   

دهند  پدر، وزیر خود را، که محرم اسرار ععم  بيبان مونوع را به پدر او ا الع می  
است  شاهزاده ورتی ره کسی شده شيفتۀ  رستد تا بداند که دل او ملک است، به نزد او می

کند و داستان پير و حکایت نوشلم و بيند، راز خود را برای او  اش میداسوزی وزیر را می
نوید که نباید کند و میملک را سرزنپ مینوید  وزیر، ععما مان را به او میرصه بيت

 نوید: ملک در رواب رنين می ط  با شنيدن حکایتی این رنين شيفته شود  ععم
 خانییهخبییر  از اییین خییم ای و از عییاام ذو  بییی بهییرهای بییرادر از سییعادت شییو  بییی  »

                          «        انییید و از ایییین اسیییرار رمیییزی بیییر تیییو نگشیییادند    ای بیییه تیییو نیییداده  هنیییوز ررعیییه 
  (20)نسخه خطی: 

نوید اما شاهزاده در رواب پدر می ،نشایدملک میشاه بهکرد نيز زبان به نصيحت ععم  
خواهد تا شاید مطصود است و از پدر اذن سفر میگ شدهاختيار بر من متعرّکه این عشن بی

ای به نام راسخ دارد که دهد  شاهزاده دایهاما پدر ارازه سفر نمی ،دل خویپ را پيدا کند
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خواهد تا همراه نطارد و از او میمحرم اسرار اوست  پر راز عشن خود را با او در ميان می
 وروی نوشلم برردازد او نؤرد عاام به رست

ها حوادث شود  آند تن از ندیمان خاد عازم سفر میملک به همراه راسخ و رنععم  
نطارند تا با خره بعد از یک سال به رصری باشکوه ععيم و  ریبی را پشت سر می

 ناز دارد  شوند که خواهری به نام مسترسند  در آنعا با دختری به نام نازمست آشنا میمی
نوشلم  نوید کهازمست میکند  نملک شر  حال خود را برای او تعریر میععم  

ناز خواهد که به سرزمين بحرین برود و از مستاوست  سرر از او می خواهرخواندة
دهد که او را از دست دیو ملک هم رول میبخواهد که او را به نوشلم برساند  ععم

 شود  کشد و به اتفا  نازمست عازم بحرین مینعات دهد  او دیو را می
دهد و آن دو د نازمست در با  بسيار زیبایی معلر بزمی ترتيم میملک به پيشنهاععم  

و ملک امتناع می کند در ابتدا نوشلم از دیدار با ععم  رو می کندهرا با یکدیگر روب
نوید که این وًال  يرممکن سخنانی تلخ به زبان می آورد  نوشلم به ععم ملک می

 است؛ رراکه آن دو از دو رنر متفاوت هستند  
 ز مکروهات عیاام در امیان بیاد  ران باد                  ه عاشن نفت: خير و کامب

 نیردد ميسر انر و کیبدینسان   ر دیگر                  تو رنر دیگری من رن
  (510)همان:       

ملک دهد و نزد ععم و نی، نوشلم ًبر و ررار از کر می بعد از منادره و مکاامۀ 
رود و روند، مادر نوشلم، به سرا  آنان میی که آن دو داداده به خواب میرود  ورتمی

ملک را در همان حال خواب به ترکستان و به خانه پدرش ببرند و دهد که ععمدستور می
بيند، از ترس نوشلم را می آشفتۀ اما ورتی حال  ،ا مان منتطل کننددخترش را به بيت

 آورد  ای درمیرندهشدن رازش، او را به ًورت پ اش
نوید: اکنون مدت دوسال است شاه میرسد به معصومنوشلم به اینعای داستان که می 

است  ملک به هر را پر کشيده تا اینکه به رصر معصوم شاه رسيدهکه در هوای ععم
با رفر  شاهکند که او را به مطصودش برساند  روز بعد معصومشاه سونند یاد میمعصوم
  اش ميرساند شود و بعد از سختی های زیاد نوشلم را به خانوادهمیا مان بيت اهینوشلم ر

بيند، رفر او را در آ وش ورتی که مادر نوشلم بدن نعير و رنعور دختر خود را می 
سرر به پاس خدمتی که معصوم شاه انعام داده  ؛آوردنيرد و او را به ًورت ربل درمیمی

نوید که اما شاهزاده به او می ،رش را به ازدواو او درآوردنيرد دختاست، تصميم می
نوشلم برای او همدون خواهری عزیز است و او عهد کرده است که نوشلم را به آن 

 ملک برساند  روان عاشن، یعنی ععم
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شود، با مشورت معصوم ورتی ًد  نفتار و و ای ععم ملک بر مادر نوشلم ثابت می  
ها به بحرین تا نوشلم را به عطد ععم ملک درآورند  ورتی آنروند شاه به بحرین می

کند  روز دیگر بسار ا تد و از او ردردانی میشاه میملک به پای معصومرسند، ععممی
 آیند شود و آن دو عاشن به عطد هم درمیها مهيا میشادمانی و ازدواو آن

شود و شاهزاده او می داباختۀتد و ا بعد از رند روز، معصوم شاه رشمپ به نازمست می 
یابد  در پایان نيز هر کدام به سوی دیار خود خود را در بحرین می نيمۀ نمشدة نخشم نيز 
شاه به بالد خود به پایان ملک و معصومشوند و این داستان با رسيدن ععمعازم می

 رسد  می
 ايه و محتوا  داستان مدرون.2-3
نوید: های ميرًادری بسنعيم که میهای  نایی را با معيارداستانمایۀ انر درون   
حاکمی است   کر و اندیشۀ مایهمایه،  کر اًلی و مسل  در هر اثری است  دروندرون»

توانيم (، با ا مينان می512:  5901)ميرًادری، « کندکه نویسنده در داستان اعمال می
ت دهد  درباره ماهيّها را عشن تشکيل مینونه داستاناین مایۀ ترین درونبگویيم که اًلی

اًلی  مایۀ نيز درون« نلریز»است  در داستان عشن، تاکنون مطاام زیادی نوشته شده
های عاشطانه را از نهر ملک به دختر شاه پریان است  کزازی داستانداستان، عشن ععم

رهرمان »ر عشن زمينی وی د   به عطيدةکندزمينی و آسمانی تطسيم می به دو نونۀ نوع عشن 
داباختگی، رهرمان عشطی زمينی است که پر از تالش و تکاپو و نطشتن از نشيم و 

ستاند و در عشن آسمانی، آورد و از او کام میمیدست، سرانعام دادار را  را رازهای بسيار
هره از بمانند و بینونه رهرمانان داباختگی، در کار و بار داشدنی و داداری، ناکام میاین

  (510تا598:  5982)کزازی، « کنندپيوند با یار، ران در کار عاشطی می
، عشطی زمينی است؛ اما در کليت «نلریز»بندی مطکور، عشن در داستان بر اساس تطسيم   

نگاه نخشبی نسبت به مساشل عر انی و تمبيلی نيز پی برد  با ورود این، توان به نيمداستان می
رود، به  ور خاد های عر انی انتهار میو حوادث، رنان که در عشنها، اشخاد مکان
داند و تکامل انسان می ۀترین مرحلنمادین ندارند  نخشبی عشن را با ترین و متعاای ۀرنب

معتطد است که انسان برای رسيدن به کمال، باید مراحل مختلفی را  ی کند و  ی این 
های دریا ت هم نتيعۀنطارد  او حصول عشن را های بسياری پشت سر مراتم را با سختی

وی عشطی که به واسطه سم  به ورود  ةهای بصری  به عطيدداند و هم دریا تسمعی می
ختم »بطره است که:  از سورة 1مبال وی نيز آیۀ  شاهدآید بر عشن بصری ترريو دارد  می

  (28:  )نسخه خطی« از علی رلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم  شاوه
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های عاشطانه، های داستاندر بح  ویانی« عاشطانه ۀیکصد منهوم»ذواافطاری در کتاب    
داند )ر   ها را برتری انکارناپطیر اًول اخالری مییکی از وروه اشترا  تمام داستان

  (15:  5939ذواافطاری، 
پردازد  هه مینخشبی مانند سایر عر ای اسالمی، در رای رای کتاب خود به پند و موع  
های ارتماعی، رومی، سنتی، ها، تروی  اًول انسانی و ارزشرصههمۀ مایه و زیربنای بن»

خواهی، هایی مانند برادری، عدااتنو است؛ ارزشارليمی،  رهنگی و ارتماعی رصه
 .(5529:  5985)انوشه، « برابری، شعاعت، عشن و بخشپ در رصه نمود آشکاری دارد

اًلی داستان نيز ا العات ارزشمند  ةها و نصایو مططعی، در پيکری از اندرزنخشبی ردا   
است  اعتطاد به تطدیر ااهی و توکل به خداوند، عمل در راستای دینی و مطهبی آورده

خواهی و دادنستری پادشاهان، نشایی، عدااتتطدیر، توًل به ذات اردس ااهی برای نره
ت و حيا، ازدواو شکر، رعایت عفّ ةرازداری، سعدشعاعت و رعایت اًول روانمردی، 

هایی ت نبوی و با خره بخشپ و شکيبایی در راه رسيدن به مطصود، از رمله ارزشبه سنّ
اخالری مببت و مطبوای  نتيعۀنهایت نيز داستان به که در این داستان نمود دارد و دراست 

 شود  ختم می
 . سبك و نثر داستان 2-4
کند درآميختگی نهم ای که رلم توره میتاری و شکل ًوری اثر، نکتهدر بررسی ساخ   

است  هررند بيشتر های متنوع شعری است که در این اثر به کار نر ته شدهو نبر و راام
اشعار در راام مبنوی سروده شده وايکن در اثنای داستان به مناسبت و ارتنای مطلم، 

ا  است  از شعر، بيشتر در وًر حا ت عشّشده  زل، رباعی، دوبيتی و رطعه نيز ننعانده
ساز و سرایی ار نوننرمه ،هااست  از زیباترین شعرها استفاده شدهنگاریخالل نامهو یا در 
ساز از زبان نفتن ار نون  سروداسترود است که از زبان عشا  سروده شدهععم
 ملک برای نوشلم رنين است: ععم

 دل امروز                       که نشتم بر وًال یار  يروز مرا سعد است  اا  ای 
 ایی ییایی آشنییا آشنیید بییدایی                        بشیید رییدایی شییم را از ریتن

   (501)نسخه خطی: 
نبر این کتاب از ارات، رمالت و عبارات عربی خاای نيست و همين امر تا حدی از    

سته است  کبرت ارات عربی، استفاده از آیات و احادی ، آوردن روانی و سالست آن کا
اامبل و اشعار عربی، درآميختگی نهم و نبر، ا ناب و و ور ًناعات بدیعی و نرب

نصراز منشی است  از آنعا که این « کليله و دمنه»موسيطایی بودن کالم در این اثر یادآور 
ها نوشته ان راویان رصه در نطل حکایتنبر  نی است، رون به زب شيوةکتاب به سبک و 

ثطيل نيست  نخشبی از سخنوران « کليله و دمنه»شده، زبان به سادنی نرایيده است و مانند 
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و در « مبنوی معنوی»و « مرًادااعباد»ثر بوده و در متون عر انی بيشتر به أپيپ از خود مت
ثيرپطیری از أداستان نيز ت است  در با تسعدی توره داشته« نلستان»حکایات و نبر به 

ملک و نر تن نبو او و پی بردن شود  مالرات  بيبان با ععمهای پيشين دیده میداستان
نيست  همدنين حوادث « مبنوی»در « کنيز  و پادشاه»شباهت به داستان به بيماری وی، بی

ن از آید، مانند  ی کردن بيابان مخوف، نطشتملک پيپ میو موانعی که سر راه ععم
 در شيوة است  وی« شاهنامه»در « خان رستمهفت»دریا و رنگيدن با دیو، یادآور 

کند و ابياتی را ثر از مو ناست  ناهی به مناسبتیی داستان را رطی  میأسرایی نيز متداستان
 نردد  پردازد و دوباره به اًل داستان بازمیسیراید یا به حکایتیی دیگر میمی
های هاست  توًير یکی از م افهها و ا را وًر ةان بيشتر در حوزبال ت نبر داست  
های است  نخشبی به مناسبتاب داستان است که باع  خلن تصاویر بسيار زیبا شدهرطّ

که در توًير پردازد  رنانها میها، اماکن، مراسم و رشنمختلر، به وًر شخصيت
 رصر عفریت رنين آورده است: 

دان بام او خانه که آ تاب روشین ؛یا ت اطير تینمکرصری دیید شیریر و ملک ععم»   
سيمين هالل با تر و حصاة رهپ از  بارةدرش از  حلطۀباید و عطیارد سرکپ برو او شاید، 

 )نسخه خطی: « کردتر و منزای که از رتبت او  ردوس اعال حکایت میرواهر نعوم رعنا
519 ) 
 .عناصر داستان2-5
 ر .طر2-5-1
 یر  حااتیی مدور دارد و تا حدودی برشیی از زندنیی است  « نلریز»در داستان   

شود و بعد از او می داباختۀترکستان با شنيیدن اوًاف نوشلم  شاهزادة ملک،ععم
یابد و دوباره به سرزمين خود، ترکستان های بسيیار برای یا تن معشو ، وی را میدشواری
سزایی در وًال عشا  دارد، به رصد يز، که در این داستان نطپ بهشاه ننردد  معصومبرمی

شود و بعد از اتمام کار کمک به نوشلم از کشور خود نخشم راهی سرزمين پریان می
 نردد  دوباره به سرزمين خود برمی

 .تقارن )ساخت دوگانه(2-5-2
یکی از ند  وار هستدارد و حوادث، ررینههای سنتی، ساختی دونانه روال داستان»

  (09:  5939)ذواافطاری، « اًل تطابل و تطارن است ،های عاشطانههای منهومهویانی
ملک با کمک  ور که ععمشود  همانهایی از تطارن در این داستان نيز دیده مینمونه   

نردد شاه به سرزمين خود بازمیرسید، نوشلم نيز با یاری معصومنازمست به وًال یار می
، «نلریز»وار عاشن و معشو  در داستان وروی ررینهروید  رستخویپ را بازمیو یار 

وروی معشیو  خود که عاشن در رستنطارد؛ رناناًل تطابل و تطارن را به نمایپ می
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کند و معشیو  نيز در اواس  داستان برای رسيدن به معشو  به های دور سفر میبه سرزمين
است  آنان از دو وار انتخاب شدهرعيیت عشا  نيز ررینهپردازد  منصم و موورو میرست

شاهزادنانند  معصوم شاه و نازمست نيز، که در   بطۀ وای هر دو از  ،رنر مختلر هستند
سزایی دارند، در پایان داستان، به پاس این کوشپ، همدیگر را وًال عشّا  تأثير به

 یابند  درمی
 .روابط علی و معلولی2-5-3
دهد  داستان با مان  ستان نعير است و بيشتر اتفارات بر حسم تصادف ر  میپيرن  دا  

ا بر یک شود و بيشتر موان  نيز  بيیعی است  محور اًلی داستان، تنهدار نمیردی کیپ
سازد  اتفاراتی همدون ای از اتفاریات، داستیان را میوار  زنعيرهاتفا  بنا نشده است و در

ست، ر تن نوشلم به رصر معصوم شاه، شنيدن اوًاف نوشلم ملک با نازمبرخورد ععم
 ملک در معلر بزم و نهایر آنها  توس  ععم

 .خرق عادت 2-5-4

شود  در های عاشطانه محسوب میداستان بۀ خر  عادت از عناًر مهم، ثابت و پرراذ  
خر    نيردنيز روال حوادث بر اساس امور  ير بيعی و ععيم شکل می« نلریز»داستان 
ماندن های نهير آن نيیست  زنده کمتر از کتاب ،هایی که در این داستان ورود دارد عادت

ععم ملک در شرایی  سخت، ربوده شدن نازمست توس  عفریت و تبدیل شدن نوشلم 
ای مانند دیو و پری، سرزميین پریان و ها و مورودات ا سانه به پرنده توسی  مادرش، مکان

 دهد  بخپ مهمی از داستان را تشکيل می ا رگ کردن، ی
 . تعلیق )داستان در داستان( 2-5-5

« بردن هيعان و انتهار شنونده و خواننده استروش تعليطی برای با »به اینکه  با توره  
، «کليله و دمنه»نخشیبی نيز برای ایعیاد تنوع و هيعان داستان به سبک   (18)همان: 

است پيوندی زیادی در اثر خود بهره بردههای مياناز داستان« ویمبنوی معن»و « سندبادنامه»
که این شيوه، بيشتر در روام  شرری رواو دارد  سفرهای پرخطر عاشن و در ادامه معشو  

های برد  از رمله داستانخود، تعلين و انتهار داستان را با  می داباختۀوروی در رست
نطشتن حنرت عيسی)ع( از »، داستان «و شحنهروان مررور »پيوندی به داستان ميان

و « ابراهيم خواد و آرزوی داشتن انار»، داستان «نورستان و مالرات با روان عاشن
توان اشاره می« بردناشناخته می رزیرةای که او را به اارشيد و پرندههارون»با خره داستان 

 کرد  
 .زاوية ديد 2-5-6

رنين » نزارةص مفرد )راوی، دانای کل( است  داستان با دید در داستان، سوم شخ زاویۀ   
است که دايل بر ورود راوی است و اینکه حکایت برنر ته از شروع شده« اندآورده
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ها و حکایات دیگری است که راویان آن نامعلیوم هستند  نخشبی برای مستیند کردن ا سانه
دید رصه  زاوییۀن ابتیدای داستان، کند و در هماروایت خود، آن را از رول کسی نطیل می

 کند  های اًلی داستان بيان میدهد و داستان را از زبان یکی از شخصيترا تريير می
 پرداز  . شخصیت2-5-7

 نانهای داستان همگی ایستا هستند؛ یعنی ترييری محسوس در منپ و کردار آشخصيیت   
ورت یکباره است؛ برای مبال، شود و انر ترييری نيز دیده شود، به ًمشاهده نمی

ملک، که روانی مررور است، با شنيدن اوًاف نوشلم و داباختگی او به یکباره ععم
از  است وبا ورود این، در داستان بيشتر به ًفات بيرونی رهرمان توره شده؛ شودمتحول می

 ذکر حا ت درونی در اثنای داستان ريز احشی بيان نشده است  
اند  معشو  از سرزمينی ارتماعی اما از رنر مختلر انتخاب شده  بطۀ عشیا  از یک    

شود   ر ين های داستان میای است که همين امر باع  ایعاد موان  و نرهناشناخته و ا سانه
عشن زیبا، دور از دسترس، پاکدامن، و ادار و اهل بزم و رزم هستند  حادثه که با عشن 

شود و به همان اندازه س  داستان، دوسیویه و مساوی میاست، در اواملک آ از شدهععم
کند، معشیو  نيز تا پای ران در راه عشن خود که عاشین درد هعران را تحمل می

 کند ایستادنی می
های این داستان مببت هستند و تنها شخصيت منفی، عفریتی است که اکبر شخصيت   

ها از  بطه شاهان و اميران و شاهزادنان   همدنين بيشتر شخصيتکشدمی آن را ملکععم
رابل توره، شخصيت بارز زنان و دختران در این داستان است  مادر نوشیلم،  نکتۀ هستند  

رود، دارای شخصيیتی باًالبت است که در امور مهم که یکی از موانی  داستان به شمار می
است که برخی به تناسم دار همگی معنی ،شدههایی که انتخابکشیور دخاات دارد  نام

ملک، بهکرد، نوشلم، شاه، ععمهایی همدون معصوماست؛ نامانتخاب شدهنها نطپ آ
 راسخ، نازمست و مست ناز و نهایر آنها  

 .زمان و مکان2-5-8

ای زمان در این داستان شناخته شده و رطعی نيست و ا لم  رنی و کلی است؛ به نونه  
ها نيز ناه وارعی است؛ کند  مکانزمان وروع حادثه راهنمایی  را به تواند خوانندهکه نمی

ا مان و سرزمين پریان  مانند: ترکستان، بحرین و نخشم و ناه نيز  يروارعی، مانند: بيت
ای است؛ رراکه انطبیا  حوادث با رررا يای آن هایی که عنوان شده ا لم ا سانهمکان

ع و دور از هم است و بيشتر اتفارات در نوّمنططه درست نيست  رررا يای داستان مت
ای اما نویسنده از اراايم رویایی و ا سانه ؛شودشهرهای نخشم، ترکستان و بحرین وار  می

سزایی دارد  در این أثير ببرد  مساشل ارليمی و رررا يایی بر محتوا و سير داستان تنيز نام می
ها د: هيیر و رانعها، کامریرو  و کاملتهایی که اًل هندی دارند، ماننداستان و داستان
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های این مساشل عشن رملۀثير مساشل ارليمی مخصوًا  مساشل خرا ی بسيار زیاد است  از أت
خياای و رویایی مانند عشن انسان به پری یا برعکر عشن پری به انسان است که بيشتر در 

بهره نبوده و مونوعات بی ثيراتأشود  نخشبی نيز از این تهای منبور دیده میداستان
 انگيز را وارد داستان خود کرده است  خرا ی و شگفت

 ها  داستان مايه.بن2-6
 ها  عیار  مايه.بن2-6-1

های عياری داستان است  حوادثی مانند ربوده شدن مایهآور یکی از بنهای شگفترنبه  
را شدن ععم ملک و نازمست توس  عفریت، کشته شدن دیو به دست ععم ملک، رابه

ای که سخنگوست، نوشلم توس  پریان در یک احهه، تبدیل شدن انسان به حيوان و پرنده
های خو نا ، رصر عفریت و    همه رزو های شگفت همدون سرزمين پریان، بيابانمکان
 های عياری این داستان است  مایهبن
 ها  عاشقانه مايه.بن2-6-2

رزنددار شدن او با تنرع و ااتماس به درناه خداوند و انتخاب  رزندی شاه نخشم و  بی  
 داستان است   های عاشطانۀمایهشاهزادنان، رزو بن  بطۀ های داستان از رهرمان و شخصيت

 نگار .نامه2-6-3
شود، خاًه ورتی که بعد هایی که در خالل داستان ميان عشا  رد و بدل میورود نامه  

ها ناه بين یکی از  ر ين در این داستان نيز مشهود است  این نامهمسا ت در ميان باشد، 
ملک شود؛ مبال  نازمست ورتی که با ععمعشن و خویشاوندان نزدیک او نيز مباداه می

شود، در نزدیکی مرز بحرین پيکی را به همراه نامه به سوی پدر خود راهی بحرین می
 رستد د؛ یا نوشلم که به سوی نازمست نامه میکن رستد و او را از آمدن خود آناه میمی

و ایی، ها نيز شکایت از بیشود  محتوای نامهملک رویا میو در آن، از حال و هوای ععم
 آرزوی وًال،  لم دیدار و وًر حال است  

 .ديدارها  نهانی2-6-4
و نردش و تفرّ نيرد که به بهانۀها ًورت میدیدارهای نهانی عشا  به کمک واسطه   

نردش در با  به همراه نازمست به دیدار  وشلم پنهانی از مادر خود به بهانۀاست  ن
 رود  ملک میععم
 .سفرکردن2-6-5
شود و نوشلم نيز های ناشناخته میملک برای رسيدن به معشو  خود راهی سرزمينععم 

شدن با دیدن شنپردازد  عاوروی او میبعد از دییدار ععم ملک و رداییی از او به رست
تصویر یا خواب و یا شنيدن اوًاف معشو  است که در این داستان از  رین شنيدن 

 پيوندد  اوًاف معشو  به وروع می
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 افکنی.گره2-6-6
 آید  شود و رهرمان در ًدد حل آن برمیا کنی آ از میها معمو   نرهپیر از دادادنی 
ر پيداییپ داستان است  شاید بتوان نفت که ترین عنصمان  یا نره داستیان، اًلی»  

های  نایی ورود مان  در راه رسيدن عاشن به معشو  ترین عنصر در پيدایپ منهومهاًلی
  (11:  5939)ذواافطاری، « است
ملک با ععم مبارزةای است  نره و موان  داستان، مهااک و موان   بيعی و ناه ا سانه  

 ا و بيابان خو نا  است  عفریت، دوری راه، نطر از دری
 .اختالف جنسیتی2-6-7
ملک، هاست  ععمعشا  از دو رنر مختلر هستند و همين امر، یکی از موان  وًال آن 

 انسان و نوشلم از پریان است  
 . خويشاوندان2-6-8
مادر نوشلم مانعی ردی بر سر راه وًال ععم ملک و نوشلم است که برای رلونيری  

آورد  او علت اًلی مخاافت خود ای درمیر خود را به ًورت پرندهاز این وًلت، دخت
 کند  و ایی انسان عنوان میاعتمادی نسبت به رنر آدمی و بیرا بی
 .کشمکش2-6-1
 کشمکپ با خانوادة ای، ردال او با  بيعت و عاشن با عوامل محيطی و ا سانه مبارزة 

 است  های داستانی های کشمکپمعشو ، همگی از مصدا 
 .او 2-6-12
عطر کنپ داستان است  در این نططه، رهرمان داستان یا باید عمل کند  نططۀاوو داستان » 

نطر از  ،وو داستان ا(18:  5939)ذواافطاری، « یا بميرد؛ یا مو ن شود و یا شکست بخورد
ین ااعبور و رن  با دیو و نعات دادن دختر پادشاه بحرهای خو نا  و دریای ًعمبيابان

 از دست دیو است  
 گشايی.گره2-6-11
 شود  های سنتی به وًال و شادی ختم می ررام داستان مطابن دیگر داستان 
 
 گیر نتیجه.3
سنتی ساختاری تطریبا  یکسان دارد که  های عاشطانۀمانند دیگر داستیان« نلیریز»داستان    

طیر عاشن و نطشتن از موان  ناپآن هم عاشن شدن دو نفر بر حسم اتفا  و تالش خستگی
منبیور، که آميخته به نهم است،  به معشو  است  این داستان عاميانۀبسيار برای رسيدن 

های او برای ملک به نوشلم، دختر شاه پریان و شیر  د وریشر  عشن شاهزاده ععم
 هایها یا رمانرهای سبیکی بسياری از داستانرسيیدن به معشیو  است که وییانی
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کيد بر أهایی همدون  ر  مدور، تتوان دید  ویانیسنتی و عاميانه را در آن می عاشطانۀ
بودن زمان و مکان، ها و  رنیااعاده، ترييرناپطیری شخصيتحوادث، ورود امور خار 

 دید سوم شخص و نهایر آنها   زاویۀ تعلين، 
است  کبرت ارات عربی و  نبر  نی ررن هشتم هعری رمری شيوةسبک و نبر داستان به    

نبر  مشخصۀ اامبیل و آوردن اشعار عربی، که استفاده از آیات و احادیی ، استفاده از نرب
نو در نطل اما رون به زبان راویان رصه ، نی است، در این اثر به خوبی مشهود است

در  است، زبان آن به سادنی نرایيده است  نخشبی از سخنوران پيشينحکایات نوشته شده
« نلستیان»و در حکایات و نبر به « مبنوی معنوی»و « مرًادااعباد»متون عر انی، بيشتر به 

 مایۀهاست  درونها و ا را وًر بيشتر در حوزة  سعیدی توره دارد  بال ت نبر وی
اما زیربنیای آن ترویی  اًیول انسانی  ،اًیلی داستیان، عشن ععم ملک به نوشیلم است

نگاری، توان به نامههای اًلی داستان، میمایهنیی مطهبی است  از رمیله بنهای دیو ارزش
 نشایی اشاره کرد  ا کنی، کشمکپ و نرهدیدارهای نهانی، سفر کردن، نره
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