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 .1مقدّمه
روام انسانی رونان هرمهایی هستند که هنگام حرکت از رأس به راعدة آنها به همان
اندازه که بر تعداد رمعيت ا زوده میشود ،تشنگی ساکنان آن نيز نسبت به ا سانههای
عاميانه ا زایپ مییابد؛ رنانکه نویی عطپ آرزوهای بربادر ته را تنها راوت مورود در
رصههای عشطی ،اندرزنامهها ،توًيرهای ادبی ،مرثيهها و سارینامهها رومینشاند
داستانهای عشطی در ميان تودهها ،رًت همزادپنداری را برای خوانندنان خویپ راهم
میسازد اندرزنامهها انرره در داهر راه را مینمایند ،وای ررا اميد را ،که نروریترین
نياز مردمان است ،نيز برمی روزند توًيرهای ادبی ،تخيّل آدميان را به تصویر میکشند و
مرثيهها و سارینامهها با بيان نوستااایک خویپ ،دورنمایی از بهشت نمشدة آدمی را در
باری از وهم در ذهن وی متبادر میسازند
بر این اساس ،شبه رارة هند نيز که رونان ایران در دورة نخشبی تودههای بسياری از
رمعيت عموما کمسواد را در خود رای داده است ،بازار مکارهای برای داستانهای
عاشطانه میشود با این تفاوت که رن خرا ه در داستانهای هندی بيشتر از داستانهای
ایرانی است از نمونههای این نوع خرا ات میتوان به عشن انسان به پری یا بر عکر اشاره
کرد نخشبی نيز از این تأثيرات بیبهره نيست و خود نيز به ا سانهبودن آن در رصه اشاره
دارد
با توره به محتوای داستان «نلریز» ،باید آن را رزو رصههای ا سانهای به شمار آورد
باوروداین ،نخشبی نيز مانند سایر عر ای اسالمی ،که اافا و نوشتههای خود را با
راشنیهای کالم ربانی و احادی نبوی میآرایند ،او نيز به مناسبتهای مختلر به آیات
ررآن و روایات نبوی استشهاد میکند
ورود ویانیهای مشتر در داستان های عاشطانه در حکم عناًر رصههای سنتی به
شمار میآید که به همراه بنمایههای داستانی ،ساختار رصههای سنتی را تشکيل میدهد در
این داستان ،ویانیهای سبکی بسياری از داستان و رمانرهای عاشطانه سنتی و عاميانه را
میتوان دید نویسنده در این مطااه سعی کرده است نمن معر ی و تحليل ساختاری و
محتوایی داستان به بيان نمونههایی از تاثيرپطیری این اثر از آثار ادبی ماربل آن نيز برردازد
.1-1بیان مسئله

یکی از رانرها یا انواع پر ر دار در ادب سنتی و عاميانه منهومه های عاشطانه است
داستان های عاشطانه با تمام تنوع و نونانونی در برخی ویانی ها مشترکند .تعزیه و
تحليل ارزا و عناًر سازندة متین یک داستان زمينۀ شناخت بيشتیر آن را راهییم می آورد
و نطیار روت و نعر آن را باز می نمایاند نهریههای ساختارنرایی در سالهای اخيیر
مورد توره بسياری از منتطدان ادبيات ارسی ریرار نر ته است در این پاوهیپ سعی
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شده است به بررسی و تحليل ابعاد نونانون ساختاری و محتوایی از منهر عناًیر داستانی
مورود در داستان های عاشطانه پرداختهشود

 .2-1پیشینة تحقیق

نيا اادین نخشبی دارای رند اثر به زبان ارسی است ،از ربيل :و ینامه ،سلک
ااسلو  ،رزشيات و کليات ،نلریز ،شر دعای سریانی که تا کنون بعنی از آثار این
شاعر ،ادیم و متررم معروف شبه رارة هند مورد پاوهپ ررار نر تهاست
از رمله می توان به «تحليل عناًر داستانی و ی نامه» که در صلنامۀ پاوهپهای ادبی
را شدهاست؛ همدنين معر ی و تحليل کتاب رزشيات و کليات نيا اادین نخشبی،
نوشتۀ علی محمد م ذّنی ،دانشيار دانشکده ادبيات تهران اشاره کرد؛ اما در مورد داستان
نلریز تا کنون در ایران پاوهشی ًورت نگر تهاست و تنها پاوهشی که در این مورد دیده
شدهاست ،سيری در نلریز نخشبی است که سارد از تفهيمی ،سال  5381در کراری
انعام دادهاست
 .3-1اهمیت و ضرورت تحقیق

تا کنون نهریه پردازان و منتطدان بررسته به تبيين دیدناه هایشان در زمينه ساختار و عناًر
داستانی پرداختهاند وای تنها بررسی ًرف ،بدون مبتنی بودن بر متون مشخص کا ی نيست
ننعينه ادبيات کهن ارسی با تمام رابليّتها ،از رمله رابل بررسی بودن در زمينههای
مختلر تورهی بيشتر را می لبد دايل انتخاب این پاوهپ ،شناساندن بيشتر این داستان و
درين شدن در عناًر داستانی مورود در این اثر و تأثيرپطیری آن از آثار ادبی ربل از آن
است
.2بحث
.1-2معرفی سراينده

درباره رزشيات زندنی نيا اادین نخشبی ا العات زیادی در دست نيست بعنی از
ميخط متأخّر رون «ریحانۀا دب» وی را از مریدان شيخ نهاماادین اوايا میدانند؛ وايکن
«سيرا وايا » ،که ردیمیترین و معتبرترین مأخط در این باره است و م اّر آن تطریبا معاًر
نخشبی بوده است ،کورکترین اشارهای به نام وی نمیکند این عدم ذکر نام ،بدان سبم
است که م ار «سيرا وايا » ،از مریدان نهاماادین اوايا نبودهاست در کتاب
«اخبارا خيار» ،ردیمیترین سندی که در این باره به دست ما رسيده ،رنين آمدهاست:
خواره نيا نخشبی در بدیوان بود ،در زاویه خمول به کار خود مشرول تصنيفات بسيار دارد ،مبل
سلکااسلو  ،عشرة مبشره ،کليات و رزشيات و و ینامه و نهایر آن و همه تصنيفات وی در آن
مرتبه که هستند ،متشابه و متشاکل وار شدهاند و اکبر تصنيفات وی مملو است به رطعه هایی که
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همه به یک ریطه و یک نه وار اند آنده داهر است از حال او ،آن است که او از رهت خلن بر
کرانه بود و با اعتطاد و ا کار کسی کاری نداشت (محدث دهلوی 2111 ،م)511 :

الم سرور نيز نيا نخشبی را از عهمای مشایخ و کبرای خلفای شيخ ریداادین
الم سرور ،خزینه و )212 :5
نانوری و از مشاهير اوايا هندوستان برمیشمارد (ر
بنا بر آنده از مطاام مطکور و بررسی آثار نيا نخشبی برمیآید ،وی در نخشم یا نسر،
یکی از شهرهای تاریخی ایران کهن در ماورا اانهر ،به دنيا آمده و در روانی به هند ر ته و
در شهر بداان ارامت نزیده و از مریدان شيخ ریداادین نانوری شدهاست نيا نخشبی
رون عر ای دیگر ،شریعت را بر ریطت مطدم میداند؛ رنان که در «سلکااسلو »
مینوید« :بعد از علم توحيد و شرای  ،هيچ علمی شریرتر از علم سلو نيست»
(سلکااسلو  )2 :5903 ،او در شریعت پيرو اهل سنت و رماعت بود با ورود این،
بعنی از اشمه شيعه را به نيکی یاد میکند نخشبی عالوه بر زبان ارسی ،بر زبان عربی نيز
تسلّ کامل داشت؛ همدنين وی با زبان سنسکریت نيز آشنایی داشت ،زیرا بعنی از
تأايفات خود را مستطيما از این زبان تررمه کردهاست او با بعنی از ًاحممطامان مسلمان
هند ،از رمله پادشاهان خلعی ،در ارتبار بود و بعنی از تأايفاتپ به نام رطماادین
مبار شاه خلعی است(ر ً :فا)9 /5982 ،
 .1-1-2آثار سراينده

.5طوطینامه (جواهراالسمار) :مشهورترین تأاير نخشبی که شامل داستانهای مختلر به
زبان ارسی است و بن داستانسراییهای هندی به ًورت داستان در داستان آمده است
.2سلكالسلو  :کتابی عر انی در بيان مراحل و مراتم سلو و شامل یک مطدمه و
یکصد و پنعاه و یک سلک است که م ار ،به ویاه در رند سلک اوّل کتاب ،برخی از
مفاهيم و اًطالحات مهم عر انی را به تفصيل بيان کردهاست این کتاب ،مهمترین اثر
نيا اادین نخشبی است و به کوشپ دکتر الم علی آریا و تو از معتبایی تصحيو
شدهاست
.9کلیات و جزئیات (چهل ناموس) :معموعهای از مطا ت آميخته با نهم و نبر ارسی و
درباره رسم آدمی است این کتاب به رهل بخپ (ناموس) تطسيم شدهاست
.2شرر دعا سريانی :متن سریانی آن را ابن عباس به عربی تررمه کرده که اًل آن
سورهای از زبور بوده است نخشبی متن عربی آن را تررمه و شر کردهاست
.1عشره مبشره :کتابی درباره ده نفر از اًحاب پيامبر اکرم (د) است که بن حدیبی از
پيامبر ،به آنان ماده ر تن به بهشت داده شدهاست
.0گلريز :داستانی عاشطانه آميخته با نهم و نبر است که نيا اادین نخشبی آن را در سال
 111ه به نبر روان ارسی آميخته به نهم و با مایههای عر انی نوشتهاست نسخهی منحصر
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به رد این اثر به شماره  9192در کتابخانه مرعشی نعفی در رم نگهداری میشود این
دستنوشته به رلم نویسنده ،به خ نستعلين در ً 222فحه (522برگ) کتابت شده است
.2-2گزارو داستان

در شهر نخشم پادشاه عادل و نيکوکاری به نام يفور زندنی میکند که با ورود
شوکت و مکنت بسيارً ،احم رزند نمیشود او شم و روز به درناه خدا مینااد تا
اینکه پر از نطشت ایامً ،احم پسر زیبایی میشود که نام او را معصوم شاه مینطارند
روزی شاهزادة روان معصوم شاه رشمپ به مر ی زیبا میا تد که از پشت بام به او نگاه
میکند زیبایی خيرهکننده پرنده ،معصوم شاه را وامیدارد که او را به دام اندازد در هنگام
تکاپو برای به دام انداختن پرنده ،مرواریدی از تاو معصوم شاه بر زمين میا تد و پرنده به
آن مروارید تورّه نشان میدهد شاهزاده و ا را يانپ متورّه نسم بلند پرنده میشوند و با
نطاشتن مروارید در رفر ،او را در بند میکنند
پرنده از شدت مهعوری و ربت دانه نمیريند و معصومشاه که نگران حال آن پرنده
است ،یک احهه از کنار رفر او دور نمی شود پرنده ورتی مهربانی و اطر شاهزاده را در
حن خود مشاهده میکند ،به سخن درمیآید و به معصوم شاه مینوید که نامپ نوشلم و
دختر شاه پریان است دارااملک او نيز رزیرهای است که آن را بيتا مان مینامند سرر
به شر داستان و ماررای خود میپردازد او از عشن ععمملک ،پسر پادشاه ترکستان به
خود مینوید و در ادامه مینوید که ععمملک با شنيدن اوًاف نوشلم ،توس پيری
عاشن او می شود و ععمملک از عشن او در بستر بيماری میا تد و هيچکدام از بيبان
رادر به مداوای او نيستند
بيبان مونوع را به پدر او ا الع میدهند پدر ،وزیر خود را ،که محرم اسرار ععم
ملک است ،به نزد او می رستد تا بداند که دل او شيفتۀ ره کسی شدهاست شاهزاده ورتی
داسوزی وزیر را میبيند ،راز خود را برای او اش میکند و داستان پير و حکایت نوشلم و
رصه بيتا مان را به او مینوید وزیر ،ععمملک را سرزنپ میکند و مینوید که نباید
ط با شنيدن حکایتی این رنين شيفته شود ععمملک در رواب رنين مینوید:
«ای بییرادر از سییعادت شییو بیییبهییرهای و از عییاام ذو بیییخبییر از اییین خییمخانییه
هنیییوز ررعیییهای بیییه تیییو نیییدادهانییید و از ایییین اسیییرار رمیییزی بیییر تیییو نگشیییادند»
(نسخه خطی)20 :
شاه بهکرد نيز زبان به نصيحت ععمملک مینشاید ،اما شاهزاده در رواب پدر مینوید
که این عشن بیاختيار بر من متعرّگ شدهاست و از پدر اذن سفر میخواهد تا شاید مطصود
دل خویپ را پيدا کند ،اما پدر ارازه سفر نمیدهد شاهزاده دایهای به نام راسخ دارد که
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محرم اسرار اوست پر راز عشن خود را با او در ميان مینطارد و از او میخواهد تا همراه
او نؤرد عاام به رستوروی نوشلم برردازد
ععمملک به همراه راسخ و رند تن از ندیمان خاد عازم سفر میشود آنها حوادث
ععيم و ریبی را پشت سر مینطارند تا با خره بعد از یک سال به رصری باشکوه
میرسند در آنعا با دختری به نام نازمست آشنا میشوند که خواهری به نام مستناز دارد
ععمملک شر حال خود را برای او تعریر میکند نازمست مینوید که نوشلم
خواهرخواندة اوست سرر از او میخواهد که به سرزمين بحرین برود و از مستناز
بخواهد که او را به نوشلم برساند ععمملک هم رول میدهد که او را از دست دیو
نعات دهد او دیو را میکشد و به اتفا نازمست عازم بحرین میشود
ععمملک به پيشنها د نازمست در با بسيار زیبایی معلر بزمی ترتيم میدهد و آن دو
را با یکدیگر روبهرو می کند در ابتدا نوشلم از دیدار با ععمملک امتناع می کند و
سخنانی تلخ به زبان می آورد نوشلم به ععم ملک مینوید که این وًال يرممکن
است؛ رراکه آن دو از دو رنر متفاوت هستند
ز مکروهات عیاام در امیان بیاد
به عاشن نفت :خير و کامران باد
بدینسان انر و کی نیردد ميسر
تو رنر دیگری من رنر دیگر
(همان)510 :
بعد از منادره و مکاامۀ و نی ،نوشلم ًبر و ررار از کر میدهد و نزد ععمملک
میرود ورتی که آن دو داداده به خواب میروند ،مادر نوشلم ،به سرا آنان میرود و
دستور میدهد که ععم ملک را در همان حال خواب به ترکستان و به خانه پدرش ببرند و
دخترش را به بيتا مان منتطل کنند ،اما ورتی حال آشفتۀ نوشلم را میبيند ،از ترس
اششدن رازش ،او را به ًورت پرندهای درمیآورد
نوشلم به اینعای داستان که میرسد به معصومشاه مینوید :اکنون مدت دوسال است
که در هوای ععم ملک به هر را پر کشيده تا اینکه به رصر معصوم شاه رسيدهاست
معصومشاه سونند یاد میکند که او را به مطصودش برساند روز بعد معصومشاه با رفر
نوشلم راهی بيتا مان میشود و بعد از سختی های زیاد نوشلم را به خانوادهاش ميرساند
ورتی که مادر نوشلم بدن نعير و رنعور دختر خود را میبيند ،رفر او را در آ وش
مینيرد و او را به ًورت ربل درمیآورد؛ سرر به پاس خدمتی که معصوم شاه انعام داده
است ،تصميم مینيرد دخترش را به ازدواو او درآورد ،اما شاهزاده به او مینوید که
نوشلم برای او همدون خواهری عزیز است و او عهد کرده است که نوشلم را به آن
روان عاشن ،یعنی ععمملک برساند
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ورتی ًد نفتار و و ای ععم ملک بر مادر نوشلم ثابت میشود ،با مشورت معصوم
شاه به بحرین میروند تا نوشلم را به عطد ععم ملک درآورند ورتی آنها به بحرین
میرسند ،ععمملک به پای معصومشاه میا تد و از او ردردانی میکند روز دیگر بسار
شادمانی و ازدواو آنها مهيا میشود و آن دو عاشن به عطد هم درمیآیند
بعد از رند روز ،معصوم شاه رشمپ به نازمست میا تد و داباختۀ او میشود و شاهزاده
نخشم نيز نيمۀ نمشدة خود را در بحرین مییابد در پایان نيز هر کدام به سوی دیار خود
عازم میشوند و این داستان با رسيدن ععمملک و معصومشاه به بالد خود به پایان
میرسد
.3-2درونمايه و محتوا

داستان

انر درونمایۀ داستانهای نایی را با معيارهای ميرًادری بسنعيم که مینوید:
«درونمایه ،کر اًلی و مسل در هر اثری است درونمایه کر و اندیشۀ حاکمی است
که نویسنده در داستان اعمال میکند» (ميرًادری ،)512 :5901 ،با ا مينان میتوانيم
بگویيم که اًلیترین درونمایۀ ایننونه داستانها را عشن تشکيل میدهد درباره ماهيّت
عشن ،تاکنون مطاام زیادی نوشته شدهاست در داستان «نلریز» نيز درونمایۀ اًلی
داستان ،عشن ععمملک به دختر شاه پریان است کزازی داستانهای عاشطانه را از نهر
نوع عشن به دو نونۀ زمينی و آسمانی تطسيم میکند به عطيدة وی در عشن زمينی «رهرمان
داباختگی ،رهرمان عشطی زمينی است که پر از تالش و تکاپو و نطشتن از نشيم و
رازهای بسيار ،سرانعام دادار را رادستمیآورد و از او کام میستاند و در عشن آسمانی،
ایننونه رهرمانان داباختگی ،در کار و بار داشدنی و داداری ،ناکام میمانند و بیبهره از
پيوند با یار ،ران در کار عاشطی میکنند» (کزازی598 :5982 ،تا)510
بر اساس تطسيمبندی مطکور ،عشن در داستان «نلریز» ،عشطی زمينی است؛ اما در کليت
داستان میتوان به نيم نگاه نخشبی نسبت به مساشل عر انی و تمبيلی نيز پی برد با ورود این،
مکانها ،اشخاد و حوادث ،رنان که در عشنهای عر انی انتهار میرود ،به ور خاد
رنبۀ نمادین ندارند نخشبی عشن را با ترین و متعاایترین مرحلۀ تکامل انسان میداند و
معتطد است که انسان برای رسيدن به کمال ،باید مراحل مختلفی را ی کند و ی این
مراتم را با سختیهای بسياری پشت سر نطارد او حصول عشن را هم نتيعۀ دریا تهای
سمعی میداند و هم دریا تهای بصری به عطيدة وی عشطی که به واسطه سم به ورود
میآید بر عشن بصری ترريو دارد شاهد مبال وی نيز آیۀ  1از سورة بطره است که« :ختم
از علی رلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم شاوه» (نسخه خطی)28 :
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ذواافطاری در کتاب «یکصد منهومۀ عاشطانه» در بح ویانیهای داستانهای عاشطانه،
یکی از وروه اشترا تمام داستانها را برتری انکارناپطیر اًول اخالری میداند (ر
ذواافطاری)15 :5939 ،
نخشبی مانند سایر عر ای اسالمی ،در رای رای کتاب خود به پند و موعهه میپردازد
«بنمایه و زیربنای همۀ رصهها ،تروی اًول انسانی و ارزشهای ارتماعی ،رومی ،سنتی،
ارليمی ،رهنگی و ارتماعی رصهنو است؛ ارزشهایی مانند برادری ،عدااتخواهی،
برابری ،شعاعت ،عشن و بخشپ در رصه نمود آشکاری دارد» (انوشه.)5529 :5985 ،
نخشبی ردای از اندرزها و نصایو مططعی ،در پيکرة اًلی داستان نيز ا العات ارزشمند
دینی و مطهبی آورده است اعتطاد به تطدیر ااهی و توکل به خداوند ،عمل در راستای
تطدیر ،توًل به ذات اردس ااهی برای نرهنشایی ،عدااتخواهی و دادنستری پادشاهان،
شعاعت و رعایت اًول روانمردی ،رازداری ،سعدة شکر ،رعایت عفّت و حيا ،ازدواو
به سنّ ت نبوی و با خره بخشپ و شکيبایی در راه رسيدن به مطصود ،از رمله ارزشهایی
است که در این داستان نمود دارد و درنهایت نيز داستان به نتيعۀ اخالری مببت و مطبوای
ختم میشود
 .4-2سبك و نثر داستان

در بررسی ساختاری و شکل ًوری اثر ،نکتهای که رلم توره میکند درآميختگی نهم
و نبر و راام های متنوع شعری است که در این اثر به کار نر ته شدهاست هررند بيشتر
اشعار در راام مبنوی سروده شده وايکن در اثنای داستان به مناسبت و ارتنای مطلم،
زل ،رباعی ،دوبيتی و رطعه نيز ننعانده شدهاست از شعر ،بيشتر در وًر حا ت عشّا
و یا در خالل نامهنگاریها استفاده شدهاست از زیباترین شعرها ،نرمهسرایی ار نونساز و
ععمرود است که از زبان عشا سروده شدهاست سرودنفتن ار نونساز از زبان
ععمملک برای نوشلم رنين است:
که نشتم بر وًال یار يروز
مرا سعد است اا ای دل امروز
بشیید بییا آشنییایی آشنییایی
تنیم را از رییدایی شیید رییدایی
(نسخه خطی)501 :
نبر این کتاب از ارات ،رمالت و عبارات عربی خاای نيست و همين امر تا حدی از
روانی و سالست آن کا سته است کبرت ارات عربی ،استفاده از آیات و احادی  ،آوردن
نرباامبل و اشعار عربی ،درآميختگی نهم و نبر ،ا ناب و و ور ًناعات بدیعی و
موسيطایی بودن کالم در این اثر یادآور «کليله و دمنه» نصراز منشی است از آنعا که این
کتاب به سبک و شيوة نبر نی است ،رون به زبان راویان رصه در نطل حکایتها نوشته
شده ،زبان به سادنی نرایيده است و مانند «کليله و دمنه» ثطيل نيست نخشبی از سخنوران
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پيپ از خود متأثر بوده و در متون عر انی بيشتر به «مرًادااعباد» و «مبنوی معنوی» و در
حکایات و نبر به «نلستان» سعدی توره داشتهاست در با ت داستان نيز تأثيرپطیری از
داستانهای پيشين دیده میشود مالرات بيبان با ععمملک و نر تن نبو او و پی بردن
به بيماری وی ،بیشباهت به داستان «کنيز و پادشاه» در «مبنوی» نيست همدنين حوادث
و موانعی که سر راه ععمملک پيپ میآید ،مانند ی کردن بيابان مخوف ،نطشتن از
دریا و رنگيدن با دیو ،یادآور «هفتخان رستم» در «شاهنامه» است وی در شيوة
داستانسرایی نيز متأثر از مو ناست ناهی به مناسبتیی داستان را رطی میکند و ابياتی را
میسیراید یا به حکایتیی دیگر میپردازد و دوباره به اًل داستان بازمینردد
بال ت نبر داستان بيشتر در حوزة وًرها و ا را هاست توًير یکی از م افههای
رطّاب داستان است که باع خلن تصاویر بسيار زیبا شدهاست نخشبی به مناسبتهای
مختلر ،به وًر شخصيتها ،اماکن ،مراسم و رشنها میپردازد رنانکه در توًير
رصر عفریت رنين آورده است:
«ععمملک رصری دیید شیریر و مکنتی یا ت اطير؛ خانه که آ تاب روشیندان بام او
باید و عطیارد سرکپ برو او شاید ،حلطۀ درش از بارة سيمين هالل با تر و حصاة رهپ از
رواهر نعوم رعناتر و منزای که از رتبت او ردوس اعال حکایت میکرد» (نسخه خطی:
)519
.5-2عناصر داستان
.1-5-2طرر

در داستان «نلریز» یر حااتیی مدور دارد و تا حدودی برشیی از زندنیی است
ععمملک ،شاهزادة ترکستان با شنيیدن اوًاف نوشلم داباختۀ او میشود و بعد از
دشواریهای بسيیار برای یا تن معشو  ،وی را مییابد و دوباره به سرزمين خود ،ترکستان
برمینردد معصومشاه نيز ،که در این داستان نطپ بهسزایی در وًال عشا دارد ،به رصد
کمک به نوشلم از کشور خود نخشم راهی سرزمين پریان میشود و بعد از اتمام کار
دوباره به سرزمين خود برمینردد
.2-5-2تقارن (ساخت دوگانه)

«روال داستانهای سنتی ،ساختی دونانه دارد و حوادث ،ررینهوار هستند یکی از
ویانیهای منهومههای عاشطانه ،اًل تطابل و تطارن است» (ذواافطاری)09 :5939 ،
نمونههایی از تطارن در این داستان نيز دیده میشود همان ور که ععمملک با کمک
نازمست به وًال یار میرسید ،نوشلم نيز با یاری معصومشاه به سرزمين خود بازمینردد
و یار خویپ را بازمیروید رستوروی ررینهوار عاشن و معشو در داستان «نلریز»،
اًل تطابل و تطارن را به نمایپ مینطارد؛ رنانکه عاشن در رستوروی معشیو خود
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به سرزمينهای دور سفر می کند و معشیو نيز در اواس داستان برای رسيدن به معشو به
رستورو میپردازد منصم و مورعيیت عشا نيز ررینهوار انتخاب شدهاست آنان از دو
رنر مختلر هستند ،وای هر دو از بطۀ شاهزادنانند معصوم شاه و نازمست نيز ،که در
وًال عشّا تأثير به سزایی دارند ،در پایان داستان ،به پاس این کوشپ ،همدیگر را
درمییابند
.3-5-2روابط علی و معلولی

پيرن داستان نعير است و بيشتر اتفارات بر حسم تصادف ر میدهد داستان با مان
ردی کیپدار نمی شود و بيشتر موان نيز بيیعی است محور اًلی داستان ،تنها بر یک
اتفا بنا نشده است و دروار زنعيرهای از اتفاریات ،داستیان را میسازد اتفاراتی همدون
برخورد ععمملک با نازمست ،ر تن نوشلم به رصر معصوم شاه ،شنيدن اوًاف نوشلم
توس ععمملک در معلر بزم و نهایر آنها
.4-5-2خرق عادت

خر عادت از عناًر مهم ،ثابت و پرراذبۀ داستانهای عاشطانه محسوب میشود در
داستان «نلریز» نيز روال حوادث بر اساس امور ير بيعی و ععيم شکل مینيرد خر
عادت هایی که در این داستان ورود دارد ،کمتر از کتاب های نهير آن نيیست زندهماندن
ععم ملک در شرایی سخت ،ربوده شدن نازمست توس عفریت و تبدیل شدن نوشلم
به پرنده توسی مادرش ،مکان ها و مورودات ا سانهای مانند دیو و پری ،سرزميین پریان و
یا رگ کردن ،بخپ مهمی از داستان را تشکيل میدهد
 .5-5-2تعلیق (داستان در داستان)

با توره به اینکه «روش تعليطی برای با بردن هيعان و انتهار شنونده و خواننده است»
(همان )18 :نخشیبی نيز برای ایعیاد تنوع و هيعان داستان به سبک «کليله و دمنه»،
«سندبادنامه» و «مبنوی معنوی» از داستانهای ميانپيوندی زیادی در اثر خود بهره بردهاست
که این شيوه ،بيشتر در روام شرری رواو دارد سفرهای پرخطر عاشن و در ادامه معشو
در رستوروی داباختۀ خود ،تعلين و انتهار داستان را با میبرد از رمله داستانهای
ميانپيوندی به داستان «روان مررور و شحنه» ،داستان «نطشتن حنرت عيسی(ع) از
نورستان و مالرات با روان عاشن» ،داستان «ابراهيم خواد و آرزوی داشتن انار» و
با خره داستان «هاروناارشيد و پرندهای که او را به رزیرة ناشناخته میبرد» میتوان اشاره
کرد
.6-5-2زاوية ديد

زاویۀ دید در داستان ،سوم شخص مفرد (راوی ،دانای کل) است داستان با نزارة «رنين
آوردهاند» شروع شدهاست که دايل بر ورود راوی است و اینکه حکایت برنر ته از
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ا سانهها و حکایات دیگری است که راویان آن نامعلیوم هستند نخشبی برای مستیند کردن
روایت خود ،آن را از رول کسی نطیل میکند و در همان ابتیدای داستان ،زاوییۀ دید رصه
را تريير میدهد و داستان را از زبان یکی از شخصيتهای اًلی داستان بيان میکند
 .7-5-2شخصیتپرداز

شخصيیتهای داستان همگی ایستا هستند؛ یعنی ترييری محسوس در منپ و کردار آنان
مشاهده نمیشود و انر ترييری نيز دیده شود ،به ًورت یکباره است؛ برای مبال،
ععم ملک ،که روانی مررور است ،با شنيدن اوًاف نوشلم و داباختگی او به یکباره
متحول میشود؛ با ورود این ،در داستان بيشتر به ًفات بيرونی رهرمان توره شدهاست و از
ذکر حا ت درونی در اثنای داستان ريز احشی بيان نشده است
عشیا از یک بطۀ ارتماعی اما از رنر مختلر انتخاب شدهاند معشو از سرزمينی
ناشناخته و ا سانهای است که همين امر باع ایعاد موان و نرههای داستان میشود ر ين
عشن زیبا ،دور از دسترس ،پاکدامن ،و ادار و اهل بزم و رزم هستند حادثه که با عشن
ععمملک آ از شدهاست ،در اواس داستان ،دوسیویه و مساوی میشود و به همان اندازه
که عاشین درد هعران را تحمل میکند ،معشیو نيز تا پای ران در راه عشن خود
ایستادنی میکند
اکبر شخصيتهای این داستان مببت هستند و تنها شخصيت منفی ،عفریتی است که
ععمملک آن را میکشد همدنين بيشتر شخصيتها از بطه شاهان و اميران و شاهزادنان
هستند نکتۀ رابل توره ،شخصيت بارز زنان و دختران در این داستان است مادر نوشیلم،
که یکی از موانی داستان به شمار میرود ،دارای شخصيیتی باًالبت است که در امور مهم
کشیور دخاات دارد نامهایی که انتخابشده ،همگی معنیدار است که برخی به تناسم
نطپ آنها انتخاب شدهاست؛ نامهایی همدون معصومشاه ،ععمملک ،بهکرد ،نوشلم،
راسخ ،نازمست و مست ناز و نهایر آنها
.8-5-2زمان و مکان

زمان در این داستان شناخته شده و رطعی نيست و ا لم رنی و کلی است؛ به نونهای
که نمیتواند خواننده را به زمان وروع حادثه راهنمایی کند مکانها نيز ناه وارعی است؛
مانند :ترکستان ،بحرین و نخشم و ناه نيز يروارعی ،مانند :بيتا مان و سرزمين پریان
مکانهایی که عنوان شده ا لم ا سانهای است؛ رراکه انطبیا حوادث با رررا يای آن
منططه درست نيست رررا يای داستان متنوّع و دور از هم است و بيشتر اتفارات در
شهرهای نخشم ،ترکستان و بحرین وار میشود؛ اما نویسنده از اراايم رویایی و ا سانهای
نيز نام میبرد مساشل ارليمی و رررا يایی بر محتوا و سير داستان تأثير بسزایی دارد در این
داستان و داستانهایی که اًل هندی دارند ،مانند :هيیر و رانعها ،کامریرو و کاملتها
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تأثير مساشل ارليمی مخصوًا مساشل خرا ی بسيار زیاد است از رملۀ این مساشل عشنهای
خياای و رویایی مانند عشن انسان به پری یا برعکر عشن پری به انسان است که بيشتر در
داستانهای منبور دیده میشود نخشبی نيز از این تأثيرات بیبهره نبوده و مونوعات
خرا ی و شگفتانگيز را وارد داستان خود کرده است
.6-2بنمايهها

داستان

.1-6-2بنمايهها

عیار

رنبههای شگفتآور یکی از بنمایههای عياری داستان است حوادثی مانند ربوده شدن
نازمست توس عفریت ،کشته شدن دیو به دست ععم ملک ،رابهرا شدن ععم ملک و
نوشلم توس پریان در یک احهه ،تبدیل شدن انسان به حيوان و پرندهای که سخنگوست،
مکانهای شگفت همدون سرزمين پریان ،بيابانهای خو نا  ،رصر عفریت و همه رزو
بنمایههای عياری این داستان است
.2-6-2بنمايهها

عاشقانه

بی رزندی شاه نخشم و رزنددار شدن او با تنرع و ااتماس به درناه خداوند و انتخاب
رهرمان و شخصيتهای داستان از بطۀ شاهزادنان ،رزو بنمایههای عاشطانۀ داستان است
.3-6-2نامهنگار

ورود نامههایی که در خالل داستان ميان عشا رد و بدل میشود ،خاًه ورتی که بعد
مسا ت در ميان باشد ،در این داستان نيز مشهود است این نامهها ناه بين یکی از ر ين
عشن و خویشاوندان نزدیک او نيز مباداه میشود؛ مبال نازمست ورتی که با ععمملک
راهی بحرین می شود ،در نزدیکی مرز بحرین پيکی را به همراه نامه به سوی پدر خود
می رستد و او را از آمدن خود آناه میکند؛ یا نوشلم که به سوی نازمست نامه می رستد
و در آن ،از حال و هوای ععمملک رویا میشود محتوای نامهها نيز شکایت از بیو ایی،
آرزوی وًال ،لم دیدار و وًر حال است
.4-6-2ديدارها

نهانی

دیدارهای نهانی عشا به کمک واسطهها ًورت مینيرد که به بهانۀ تفرّو و نردش
است نوشلم پنهانی از مادر خود به بهانۀ نردش در با به همراه نازمست به دیدار
ععمملک میرود
.5-6-2سفرکردن

ععمملک برای رسيدن به معشو خود راهی سرزمينهای ناشناخته میشود و نوشلم نيز
بعد از دییدار ععم ملک و رداییی از او به رستوروی او میپردازد عاشنشدن با دیدن
تصویر یا خواب و یا شنيدن اوًاف معشو است که در این داستان از رین شنيدن
اوًاف معشو به وروع میپيوندد
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.6-6-2گرهافکنی

پیر از دادادنیها معمو نرها کنی آ از میشود و رهرمان در ًدد حل آن برمیآید
«مان یا نره داستیان ،اًلیترین عنصر پيداییپ داستان است شاید بتوان نفت که
اًلیترین عنصر در پيدایپ منهومههای نایی ورود مان در راه رسيدن عاشن به معشو
است» (ذواافطاری)11 :5939 ،
نره و موان داستان ،مهااک و موان بيعی و ناه ا سانهای است مبارزة ععمملک با
عفریت ،دوری راه ،نطر از دریا و بيابان خو نا است
.7-6-2اختالف جنسیتی

عشا از دو رنر مختلر هستند و همين امر ،یکی از موان وًال آنهاست ععمملک،
انسان و نوشلم از پریان است
 .8-6-2خويشاوندان

مادر نوشلم مانعی ردی بر سر راه وًال ععم ملک و نوشلم است که برای رلونيری
از این وًلت ،دختر خود را به ًورت پرندهای درمیآورد او علت اًلی مخاافت خود
را بیاعتمادی نسبت به رنر آدمی و بیو ایی انسان عنوان میکند
.1-6-2کشمکش

مبارزة عاشن با عوامل محيطی و ا سانهای ،ردال او با بيعت و کشمکپ با خانوادة
معشو  ،همگی از مصدا های کشمکپهای داستانی است
.12-6-2او

«اوو داستان نططۀ عطر کنپ داستان است در این نططه ،رهرمان داستان یا باید عمل کند
یا بميرد؛ یا مو ن شود و یا شکست بخورد» (ذواافطاری )18 :5939 ،اوو داستان ،نطر از
بيابانهای خو نا و دریای ًعمااعبور و رن با دیو و نعات دادن دختر پادشاه بحرین
از دست دیو است
.11-6-2گرهگشايی

ررام داستان مطابن دیگر داستانهای سنتی به وًال و شادی ختم میشود
.3نتیجهگیر
داستان «نلیریز» مانند دیگر داستیانهای عاشطانۀ سنتی ساختاری تطریبا یکسان دارد که
آن هم عاشن شدن دو نفر بر حسم اتفا و تالش خستگیناپطیر عاشن و نطشتن از موان
بسيار برای رسيدن به معشو است این داستان عاميانۀ منبیور ،که آميخته به نهم است،
شر عشن شاهزاده ععمملک به نوشلم ،دختر شاه پریان و شیر د وریهای او برای
رسيیدن به معشیو است که وییانیهای سبیکی بسياری از داستانها یا رمانرهای
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عاشطانۀ سنتی و عاميانه را در آن میتوان دید ویانیهایی همدون ر مدور ،تأکيد بر
حوادث ،ورود امور خار ااعاده ،ترييرناپطیری شخصيتها و رنیبودن زمان و مکان،
تعلين ،زاویۀ دید سوم شخص و نهایر آنها
سبک و نبر داستان به شيوة نبر نی ررن هشتم هعری رمری است کبرت ارات عربی و
استفاده از آیات و احادیی  ،استفاده از نرباامبیل و آوردن اشعار عربی ،که مشخصۀ نبر
نی است ،در این اثر به خوبی مشهود است ،اما رون به زبان راویان رصهنو در نطل
حکایات نوشته شدهاست ،زبان آن به سادنی نرایيده است نخشبی از سخنوران پيشين در
متون عر انی ،بيشتر به «مرًادااعباد» و «مبنوی معنوی» و در حکایات و نبر به «نلستیان»
سعیدی توره دارد بال ت نبر وی بيشتر در حوزة وًرها و ا را هاست درونمایۀ
اًیلی داستیان ،عشن ععم ملک به نوشیلم است ،اما زیربنیای آن ترویی اًیول انسانی
و ارزشهای دینیی مطهبی است از رمیله بنمایههای اًلی داستان ،میتوان به نامهنگاری،
دیدارهای نهانی ،سفر کردن ،نرها کنی ،کشمکپ و نرهنشایی اشاره کرد
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