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چکیده
هـ ق ) ملک الشـعراي دربـار جـالل الـدین1004-954ابوالفیض فیضی فیاضی اکبر آبادي (

اکبر شاه از شاعران و ادبیان بزرگ هند و از سرآمدان سخن پارسی در آن سـرزمین اسـت. وي
شاعر فارسی گوي پرآوازه اي بود که در سرزمین هند بـه سـالبعد از امیرخسرو دهلوي اولین 

(ه.ق) والدت یافت. فیضی آثار متعددي به نظـم و نثـر دارد. از جملـه آنهـا پـنج نامـه در954
جواب پنج گنج نظامی است که فیضی در سی و سومین سـال پادشـاهی جـالل الـدین اکبـر (

ی از این خمسـه اسـت کـه در برابـر لیلـی ویک» نل و دمن«هـ) سرودن آنها را آغاز کرد. 996
مجنون به نظم درآمده و از میان این پنج گنج تنها نل و دمن به تمامی بـه نظـم کشـیده شـده و
بقیه ناتمام مانده است. در این مقاله کوشش شده است ضمن معرفی این شاعر برجسته هنـدي

او به لحاظ داستانی تحلیل و تبیین گردد.» نل و دمن«مثنوي 
: فیضی دکنی، مثنوي، نل و دمن، داستان.کلید واژه
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مقدمه. 1
هـ ق ) ملک الشعراي دربار جالل الـدین  1004-954ابوالفیض فیضی فیاضی اکبر آبادي (

ن ســرزمین پارســی در آاکبــر شــاه از شــاعران و ادبیــان بــزرگ هنــد و از ســرآمدان ســخن 
چـون افصـح الفصـحا، افصـح المتکلمـین،      صـفاتی به او اهمیت وي تا حدي است که است.

وي بعـد از امیـر خسـرو    ) 247: 1340زبده المتاخرین ملقـب گردیـده اسـت. (فخرالزمـانی،     
(ه.ق) 954دهلوي اولین شاعر فارسی گوي پرآوازه اي بـود کـه در سـرزمین هنـد بـه سـال       

غیـر از علـوم رسـمی در طـب و ریاضـی تبحـر داشـت و در عـین حـال اهـل           والدت یافت. 
حکمت و تصوف هم بود. به شاعري بیشتر تمایـل نشـان داد و در ایـن شـیوه مخصوصـاً بـه       

) 417: 1375زرین کوب، طریقه نظامی و سنایی نظر خاص داشت.  (
و یک نوشـته  فیضی متعدد و به نظم و نثر هر دو است و شماره آنها را تا یکصد آثار

کتـاب لیالوتــی درحسـاب کـه آن را از سانسـکریت بـه فارســی      -1انـد. از آن جملـه اسـت:   
سـواطع  « تفسـیر دیگـري بـه نـام     -3» مـوارد الکلـم  « تفسـیر بـی نقطـه بـه نـام      -2برگردانـد  

کلیات فیضی که شامل قصیده ، غزل -5»لطیفه غیبی « مجموعه منشآتی با عنوان -4»االلهام
، اما آنچه از دیوان فیضی متداول بیت، مثنوي ، ترکیب بند در حدود نه هزار ،قطعه ، رباعی

قصـاید در موضـوع هـاي    -2طباشیر الصبح که مجموعه غزلهاي اوسـت. -1اینهاست:؛است
پنج نامه در جواب پنج گنج نظامی که فیضـی  -3گوناگون از قبیل مدح و اندرز و مانند آن 

« -بدین گونه: الـف ؛هـ) ساختن آنها را آغاز کرد996( اکبر پادشاهی از سی و سومین سال 
نل و «-در برابر خسرو و شیرینج» سلیمان و بلقیس«-در برابر مخزن االسرار ب» مرکز ادوار

در برابـر  » اکبر نامـه «-در برابر هفت پیکر هـ » هفت کشور«-در برابر لیلی و مجنون د» دمن
)850-5/849: 1364(صفا ،.اسکندر نامه

اما از میان پنج گنج فیضی تنها نل ودمن به تمامی به نظم کشـیده شـد و بقیـه ناتمـام     
ماند. وي در منظومه نل و دمن به ناتمام ماندن منظومه هاي خود اشاره کرده است:
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ــاه آز ــت خرگــ ــروس هفــ ــار عــ ن چــ
چنـــدي اگــــرم امــان دهد بخت

ــۀ راه  ــه نیمــــــ ــان بــــــ کآوردمشــــــ
ـۀ  تختــــک یـک ببـــرم به پایـی

)95: 1382(فیضی دکنی،

به علت بیماري تنگی نفس بدرود حیات گفت.)هـ(1004وي سرانجام در سال 
داستان نل و دمن ترجمه منظوم قسمتی از داستان مهابهاراتا است اما این ترجمه با 

، تفاوتهایی دارد. ا آمدهدخل و تصرفاتی همراه است و  با آنچه در اصل داستان در مهابهارات
فیضی از به کار بردن اسم شخصیتهاي داستان به شکلی که در اصل داستانبه عنوان مثال 

، برادر نل یا پري نام می برد نها فقط با عنوان پدر دمن، خودداري می کند و از آآمده
من نام هر یک از شخصیتها ذکر می شود؛ به عنوان مثال: پدر د،درحالیکه در اصل داستان

و یا اسم هریک از پریان، » رکهیشري دمن «به اسمو یا درویش » راجه بهیم « با نام 
) و یا  نام برادر نل، پهکر Rani(رانی )،dvapara)،دواپر(kaliyugaکلجک(

)puskara.به لحاظ محتوا نیز قسمتهایی از داستان فیضی با تغییراتی نسبت به ) آمده است
اصل داستان آمده است.

نظر شگردهاي داستانی و عناصر داستان نیز اگر چه داستانهاي کهن از عناصر از 
؛ نویسی منظومۀ نل و دمن قویتر استبه لحاظ فنی و اصول داستان ،داستانی خالی نیست

مثالً از نظر صحنه پردازي و پرداخت شخصیتها، نویسنده با قوة تخیل و قوت بیان آن را به 
ادبی زبان فارسی در هند تبدیل کرده است.یکی از برجسته ترین آثار 

جمال میرصادقی آمده است »عناصر داستان«این منظومه بنا به تعریفی که در کتاب
و » ادبیات تخیلی«عنصر اصلی) در اینجا storyداستان خوانده می شود. منظور از داستان(

شامل می شود؛از قصه است. بنابراین کل ادبیات نمایشی و داستانی را نیز » ادبیات داستانی«
زیرا فیلمنامه و داستانهاي منظوم و غیره؛و داستان کوتاه و رمان بگیریم تا نمایشنامه و

) 31: 1376،اساس همه انواع ادبی خالقه است؛چه روایتی چه نمایشی.(میرصادقی» داستان«
بنابراین منظومه نل و دمن نیز جزوي از ادبیات داستانی است و داستان خوانده می شود و 
عناصر داستان که در این مقاله بررسی شده منطبق بر کل ادبیات داستانی است که شامل 
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قصه و رمان و داستان کوتاه و منظومه هاي داستانی می شود نه الزاما داستان به معناي 
آن.امروزي و غربی

نکته قابل توجه دیگر که در خالل این مبحث می توان به آن اشاره کرد ایـن اسـت   
که سبک شعر رایج در این دوره را سبک هندي یا اصفهانی نامیـده انـد، در ایـن سـبک دو     
قالب شعري غزل و مثنوي رایج ترین قالبهاي این دوره انـد. محققـانی کـه در زمینـه سـبک      

نکـرده  اخته و چندان به قالـب مثنـوي توجـه   تر به قالب غزل پردهندي پژوهش کرده اند بیش
اند. با توجه به این که قالب مثنوي مناسب تـرین قالـب بـراي نظـم داسـتانهاي بلنـد اسـت و        
داستان سرایی نیز در این دوره بسیار شـایع و رایـج، پـرداختن بـه ایـن موضـوع در شـناخت        

نوع و شیوه داستان سرایی در ایـن سـبک   زوایاي دیگري از سبک هندي و به ویژه دریافت 
اهمیت خاصی پیدا می کند.

، داستان  نل و دمن فیضی دکنی از لحاظ ساختاردر این پژوهش کوشش شده است
بررسی شود و عناصر داستانی در این منظومه با ذکر شواهدي از ایـن داسـتان   داستان نویسی

. دردگتحلیل
بیـان مـی کنـیم و    ر آنچه در این پـژوهش آمـده اسـت،   براي فهم بهتابتدا خالصه داستان را

سپس به نقد و تحلیل داستان می پردازیم.

خالصه داستان. 2
درکشور هند، اقطاع اجین، تختگاه شاهی به نام نـل بـود. وي پادشـاهی فرزانـه، بـا شـکوه و       
دانش منش بود و از بخت و اقبال بهره داشت. صاحب حسن و کمال و در شناخت اسبها بی 

نظیر بود. 
در ایام نوجوانی و هنگام به تخت نشستن او ، قضاي آسـمان فـرا مـی رسـد و زمانـه      

در دل او پدید می آورد اما آگاه نیست که آتش عشق چه کسی در قلب خار خار عشقی را 
او شعله ور شده است: 

انگیخـــــــت مشـــــــعبد زمانـــــــه              
چشـــم خـــود غبـــاري  ه دریافـــت بـــ

نقشـــــی عجـــــب از طلســـــم خانـــــه 
ــاري  ــه خارخــــ ــینه نهفتــــ در ســــ
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ــت؟    ــن کیس ــرد دام ــه گ ــه ک ــه ن ــن غنچــه زخــار گلشــن کیســت؟ آگ وی
)1382:115(فیضی دکنی،

او که نمی داند معشوقه کیست و اندوه فراق چه کسـی او را شـیفته و بیقـرار سـاخته     
است براي  چاره اندیشی و درمان درد عشق خود صـاحبنظرانی را مـی طلبـد تـا در طـالع او      
بنگرند و در سوداي جنون او افسونی بدمند. وزیر نل، طبیب را مـی طلبـد. او نـبض بیمـار را     

در سر او خبر می دهد و وصـال معشـوقه را تنهـا راه عـالج درد     می گیرد و وجود عشقی را
می داند: 

ــر او  ــق در س ــت ز عش ــوري اس ش
آمـــادة عشـــق شـــد مــــزاجش   

معشـــوقۀ نـــازنین طلـــب کـــن         

ــوهر او    ــه گــ ــان بــ ــت نهــ ــی اســ تیغــ
بشــــتاب و بکــــوش در عالجــــش  

عنـــاب لبـش به کــــــــار تب کـن        
)119-118(همان: 

اما نل معشوق را نمی شناسد و وزیر که از نل می خواهد راز دلش را آشـکار کنـد،   
به بن بست می رسد بنابراین نل را پند و اندرز می دهد که خـود را از غـم عشـق رهـا کنـد،      

شاد بنشیند و چندي صبر پیشه کند تا معشوق خود را بیابد. 
مان دربار را طلب می کند نل که همچنان غصه عشق او را بی تاب نموده است، محر

تا با افسانه گویی مالل نل را دفع کنند. سرانجام یکی از محرمان، خبر جـادو صـنمی بـه نـام     
می دهد و پس از شرح زیبایی و فتنه انگیزي او بیان می کنـد کـه   » دکن«رادر خاك » دمن«

خواهان دامادي است:  
دري ز نـــــــــــــژاد تاجـــــــــــــداران
ــی ر  ــد مهـ ــب کنـ ــره طلـ اوآن زهـ

ــاران   ــاج بختیـــــــ ــته تـــــــ شایســـــــ
تـــا حجلـــه نشـــین شـــود شـــهی را 

)123( همان: 
از اینجاست که نل متوجه می شود عاشق دمن است و بـه دنبـال دلتنگـی و ناشـکیبی     
اش از سرگذشت دمن می پرسد و محرم افسانه گویی که از دمن براي او گفتـه اسـت، ایـن    

می دهد که پدر دمن صاحب فرزند نمی شده است. از درویشی چاره جویی می گونه شرح 
کند. درویش نیز دو ترنج و یک سیب به او می دهد و پدر در می یابد که دو ترنج، دو پسر 
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و یک سیب، نشان دختري را بـه او مـی دهـد. پـدر دمـن بعـد از تولـد دو پسـرش صـاحب          
ن می نامد. دختري می شود و بنابر نظر درویش او را دم

همزمان با بیقراري و آشفتگی نل از عشق دمن، دمن نیز درد عشـقی را در وجـودش   
احساس می کند. او نیز اصالً نمی داند عاشق کیست؟ اما بـا گریـه و زاري فـراوان سـرانجام     
سر رشتۀ کار را در می یابد و براي تسـلّی دل زارش، نقـش نـل را کـه بـه گفتـۀ خـودش از        

به یادگار مانده است، در دست می گیرد و با آن عشق می ورزد. برهمنی براي او 
دایه که عشق بازي او را با تصویر می بیند، حیران شده و گمان می کنـد شـاید پـري    
راه او را زده و او را دچار جنون کرده و یا خواب و خیالی است که او را این چنـین گرفتـار   

ی گـذارد. پـدر و مـادر دمـن کـه از رسـوایی       کرده است. ماجرا را با مادر دمـن در میـان مـ   
دخترشان در عشق نل و آبروریزي آن نگران هستند دختر را به صبر و پرهیز فرا می خوانند.  
روزي نل در باغ به یاد عشق دمن قدم می زند. مرغی را می بینـد و او را بـه دام مـی    

مه خود را به بال او بسـته  اندازد و شرح عشق خود را براي آن پرنده بازگو می کند و فراق نا
و او را راهی دیار دکن می کند. مرغ به دمن می رسد و او نیز نامه را بـا شـور فـراوان پاسـخ     

می گوید. 
به دنبال بی تأثیر بودن اندرزها و آشفتگی روز افزون این دو دلداده، پدر دمن، چاره 

شـنی بـر پـا مـی دارد و     کار را در ازدواج دختر می بیند و بر اسـاس رسـم پادشـاهان هنـد ج    
صالي دامادخواهی دخترش را به سراسر کشور می رساند. بر اسـاس ایـن رسـم، دختـر هـر      
شخصی را پسندید، حمایل گل را به گردن او می اندازد و رسماً به عقد ازدواج آن شـخص  

درمی آید. 
چون پدر دمن همۀ پادشاهان را به جهت دخترش می طلبد، نل نیز خود را براي سفر 
به دکن و حضور در جشن آماده می کند و با هدایاي فراوان و عشقی شورانگیز راهی دیـار  

، سرزمین معشوقه اش  می گردد. وقتی نل وارد مجلس می شود، پري نـژادان کـه از   »بیدر« 
حسن دمن بسیار شنیده بودند خود را با نیرنگ بسیار به شکل نل ظاهر می کنند اما دمن کـه  

آگاه است: ( یکی آنکه سایه ندارند دوم آنکه چشم بـر هـم نمـی زننـد و     از سه نشان پریان
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سوم آنکه قدم آنها بر زمین نمی رسد) نل واقعی را می شناسد و حمایل گل را به گردن نـل  
می آویزد و به همراه او به حجله می رود. 

زد بعد از مدتی عشق بازي و زندگی همراه با شادي، سپهر ناساز با حریف کج می با
و عیش و عشرت این دو دلداده، مکدر می گردد. یکـی از دیوهـا، کلجـگ نـام کـه او نیـز       
عاشق دمن بوده اما از وصال او ناکام مانده است به قصد انتقام، نل را دعاي بد می کند و بـه  
درون نل در می آید و عقلش را می برد. در این میان برادر کوچکتر نل، فرصت را غنیمـت  

ا قمار کج پادشاهی و گنج برادر را تصاحب مـی کنـد. نـل کـه بـا فریبکـاري       می شمارد و ب
برادر همه چیز را می بازد به همراه دمن آوارة بیابان می گردد. 

ــو   بـــد مهـــر بـــرادرش کـــه چـــون دیـ
ــرون              ــرد بیـ ــهر کـ ــو ز شـ ــل را چـ نـ

ــه در ریــــــو     ــدر زمانــــ ــد پــــ آمــــ
تا بادیـه گــرد گشت و مــجنــون   

)                  173(همان : 
آوارة خانمان بعد از چند روز بیچارگی و درماندگی از دمـن مـی خواهـد کـه او را     
رها کند و به سوي خانۀ پدرش باز گـردد لـیکن دمـن نمـی پـذیرد و در شـبی کـه دمـن بـه          
خواب رفته او را در صحرا رها می کند. چون دمن از خواب برخاسته و نل را در کنار خـود  

راه می افتد. در این هنگام ماري او را می بلعد امـا رهنـوردي   نمی بیند ناالن و زاري کنان به 
از راه می رسد، سینۀ مار را شکافته و دمن را نجات می دهد اما رهنورد بوسـیلۀ مـار گزیـده    
می شود و می میرد. دمن به راه خود ادامه می دهد. به بیشۀ شیران می رسـد شـیر عظیمـی او    

از حمله کردن به او صرفنظر مـی کنـد. بعـد از چنـد     را می بیند اما از شدت نحیفی و نزاري
روز در عین نا امیدي، صف سـفید پوشـانی را مـی بینـد و آنهـا دمـن را تسـلّی داده و مـژدة         
وصال یار را به او می دهند. در ادامۀ راه سپاهی را می بیند. فرمانده سپاه نزد او می آیـد و از  

معرفی مـی کنـد، از آوارگـی و بیچـارگی     حال و سر گذشت او می پرسد. دمن نیز خود را 
خود سخن می گوید. فرمانده نیز او را به قصر پادشاه دعوت می کند و شاه نیز او را پناه می 

دهد و در کنار دخترش از او مراقبت می کند و کنیزي نیز به او می دهد. 
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نل که در بیابان همچنان آواره و بی کس است، ماري را مـی بینـد کـه در آتـش بـه     
خود می پیچد. ناگاه مار به سخن در می آید که روزي برهمنی را نیش زدم و او در حق من 
دعاي بد کرد از آن پس به این روزگار گرفتار شدم. اگر مرا نجـات دهـی زنـدگانی از سـر     
می گیرم. نل او را نجات می دهد بعد از آن مار می گوید: تو ده قدم بشـمار بعـد از آن مـرا    

)، بـا  Dasaبه زبان هندي از یک تا ده شمرد و به ده رسید گفت : دش( رها کن. چون نل
گفتن دش، مار، نل را گزید و صورت او مبدل شد و رنگش رو به سیاهی رفت. سـپس مـار   
به نل گفت: حکمتی در این نهفته است و حکـم قضاسـت چـرا کـه هـر کـس تـو را بـه آن         

معرفـی کـن و   » با هک « صورت می دید تو را آزار می داد و می شناخت. از امروز خود را 
تاب. و از شاه آنجا قماربـازي را خـوب بیـاموز باشـد کـه گمشـده       بش» رت پرن « به تختگاه 

خود را بیابی. سپس تکه اي از پوستش را به او داد که وقتـی بـه شـهر خـود رسـید آن را در      
آتش افکند و به شکل اول باز گردد. 

معرفـی مـی کنـد و از مهـارت     » باهـک  « نل به رت پرن می رود و در آنجا خـود را  
ها می گوید و مدتی را در خدمت شاه رت پرن به سر می برد. خود در شناخت اسب

پدر دمن از حال دخترش آگاه می شود و گروهی را به جستجوي دختر مـأمور مـی   
) دمـن را مـی یابـد و حقیقـت حـال را بـراي بـانوي        Sudevaکند. از میان مأموران سـدیو ( 

می برد که دمـن خـواهرزاده   شاهی که دمن به آنها پناه آورده بود، شرح  می دهد و بانو پی
اوست. سرانجام دمن نزد پدر و مادرش باز می گردد. 

دمن در خانۀ خود نیز بی تاب نل است. از مادر یاري می طلبد. مادر نیـز از پـدر مـی    
خواهد تمام تالش خود را براي یافتن نل به کار گیرد. 

رستد و پرناد در رت پرن را به جستجوي نل می ف» پرناد « پدر دمن نیز برهمنی به نام 
نل را می شناسد و دمن را خبردار می سازد. دمن نیز پرناد را مأمور مـی کنـد تـا نـزد نـل بـر       
گردد و به شاه رت پرن خبر جشن دامادخواهی او را در دو روز دیگر برسـاند. از آنجـا کـه    

ا بـه بیـدر   دمن می داند تنها نل با دانستن افسون اسب می تواند ظرف مـدت دو روز خـود ر  
برساند، خبر جشن را به همگان می دهد. شاه رت پرن نیز که از فسون نـل بـراي رسـیدن بـه     

برساند کـه مبـادا دمـن از    » بیدر « بیدر آگاه است از او می خواهد با اسب او را به سرعت به 
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کفش بیرون رود. نل نیز به همراه شاه، سوار بر اسب افسون خوانـده بـه تختگـاه مـی رسـند،      
ه رت پرن که از آثار عروسی و جشن نشانی نمی یابد، حیران می ماند و پدر دمن شـاه را  شا

از حیله دخترش براي شناختن همسر گمشده اش آگاه می سـازد و بـدین گونـه نـل و دمـن      
همچون گذشته به وصال یکدیگر می رسند.  

انتقـام  و بـراي  نداخته و بـه شـکل اول بـاز مـی گـردد     نل نیز پوست مار را در آتش ا
می کند و برادر را در قمـاري شکسـت مـی دهـد و بـاز صـاحب تخـت        » اجین « برادر قصد

پادشاهی می شود و در کنار معشوقه با خوبی و شادي زندگی مـی کنـد. تـا اینکـه سـرانجام      
پیمانۀ عمرش لبریزگشته و جان می سپارد و بنابر رسم هندوان دمن نیز آتشی فراهممی کنـد  

را به آتش می اندازد و هر دو خاکستر می شوند.  و در آغوش نل، خود 
ــوخت   ــیمتن ســ ــم دو ســ ــتانه بهــ مســ
ــیم   ــان در آن ب ــد و چشمش ــق آم عش
آتـــش کـــه زبانـــه خـــوش بـــرآورد
بـــاد آمـــد و گـــرد در هـــوا شـــد    
ــر داد      ــال و پ ــعله ب ــه ش ــه ب ــادي ک ب

ســروگل و ســوري و ســمن ســوخت     
ســـیمدر بوتـــه گـــداخت چـــون زر و

ــرآورد  ــش بــ ــان ز غــ ــان و تنشــ جــ
ــد  ــدا شـ ــان جـ ــاف جـ درد تـــن و صـ
ــر داد   ــه آب ســ ــان بــ ــتر شــ خاکســ

)220: همان( 
نقد و تحلیل داستان. 3
طرح داستان. 3-1

. این بدان معناست که داسـتان  غاز، میان و پایانهر داستانی داراي سه مرحلۀ اساسی است  آ
: زن مرد گفـت « می شود: از سه واقعه کمتر به وجود نمی آید؛ مثالً داستانی این گونه آغاز 

. طـرح داسـتان   »با هم عروسی کـردیم  « و سرانجام » از او خوشم آمد « و در میانه » را دیدم 
. غاز به سوي پایاناستان است از آ،گسترش و حرکت دپیرنگمتکی بر این سه واقعه است. 

مجموعۀ سازمان یافته وقایعی که از آغاز تا پایان داستان رخ می یعنی؛ بنابراین طرح داستان
دهد و وابستگی موجود میان حوادث را به طور عقالنی تنظیم می کند. این مجموعـه وقـایع   

شـده  و حوادث با رابطۀ علت و معلولی به هـم پیونـد خـورده و بـا الگـو  و نقشـه اي مرتـب       
)1376:63است. (میرصادقی، 
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طرح داستان با ایجاد شرایط و موقعیتهاي جدید در داستان شکل می گیرد. نظریـه  
پردازان داستان دربارة چگونگی آغاز داستان نظریات متفاوتی ارائه کـرده انـد؛ بـراي مثـال:     

آرامـش  پروپ معتقد بود که یک روایت کامل با یک وضعیت ثابت آغاز می شود بعد این 
به وسیلۀ نیروهایی بر هم می خورد منجر به وضعیت نامتعادل مـی شـود و بـاالخره وضـعیت     

) 228-1371:227(اخوت ، .یا نمی یابدابد ونامتعادل دوباره تعادل اولیه خود را باز می ی
، وضعیت نامتعادل در آغاز با ایجاد اولین گره در داسـتان بـه   در داستان نل و دمن

وضعیت و موقعیت دشواري اسـت کـه بعضـی اوقـات بـه طـور       «ید. گره افکنی،وجود می آ
ناگهانی ظاهر می شود و خط اصلی پیرنگ را دگرگون مـی کنـد و شخصـیت اصـلی را در     

میرصـادقی،  »(برابر نیروهاي دیگر قرار مـی دهـد و عامـل کشـمکش را بـه وجـودمی آورد.      
نوجـوان اسـت و از بخـت و اقبـال     ) بر اساس داستان مورد بحث، نل که پادشاهی72: 1376

نیز بهره مند، به طور ناگهانی در وضعیت نامطلوب دشواري قرار می گیرد؛ عاشق مـی شـود   
اما نمی داند معشوقه کیست؟ بر این موقعیت، داستان شکل می گیرد و حـوادث بـر پایـۀ آن    

ز جانـب وزیـر   کنشهایی را ا،رخ می نماید. بیقراریها و زاریهاي نل در عشق معشوقۀ مجهول
، وزیـر، افسـانه گویـان و    ؛ نظیر: طبیـب ایجاد می کند و کشمکش نل با شخصیتهاي مختلفی

ن دمـن و  حتی ستیز و گفتگوي شکوه آمیز او با بخت و سرنوشت و عشق و خطاب قرار داد
، حاصــل مــی شــود.در حقیقــت کشــمکش، مقابلــه و مخالفــت  بیــان درد فــراق و دوري او
یروهایی است کـه بـا او سـر ناسـازگاري دارنـد کـه ایـن نیروهـا         شخصیت اصلی داستان با ن

ممکن است اشخاص یـا اجسـام یـا حتـی خـوي و خصـلت خـاص خـود شخصـیت اصـلی           
: هنگامی که وزیر طبیب را می طلبد نـل، او را  ایـن گونـه از    عنوان مثال) به73همان: باشد.(

خود      می راند: 
نــــل گفــــت کــــه اي طبیــــب نــــادان 
ــب درون را    ــی تــــــ ــاه نئــــــ آگــــــ

ــدا  ــوش انـــ ــه دل مشـــ ــمی بـــ ز چشـــ
ت ــون اسـر ز خـه پـه دل کـن شیشـای

گـــر خـــود بـــه ســـرم فتـــاد کـــاري       

ــدادان     ــزاي بامــــ ــم مفــــ رنجــــ
نـــــاخن چـــــه زنـــــی رگ جنـــــون را؟ 
ــداز     ــش انــــ ــر در آتــــ ــاروره ببــــ قــــ
ــت    ــون اســ ــه چــ ــین کــ ــري، ببــ داري نظــ
درد ســــــر خــــــود ببــــــر تــــــو، بــــــاري 
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)          1382:118ضی دکنی، (فی
و پس از این پندهاي وزیر به فراخواندن نل بـه صـبر و بردبـاري و همچنـین حضـور      
افسانه گویان براي دفع مالل نل از جمله تالشها و کشمکشهایی است که داستان را به سـوي  

ساز و گره گشایی ابتدایی هدایت می کند. شنیدن وصف دمن از زبان یکی از ندماي افسانه
آگاهی یافتن نل از اینکه معشوقه دمن است، گـره گشـایی اولیـه داسـتان اسـت کـه بـا ایـن         

توصیفها آغاز می شود:  
در خـــاك دکـــن کـــه فتنـــه خیزاســـت
جــــــادو صــــــنمی صــــــنم فریبــــــی
ــام    ــن نـــ ــمنبري دمـــ ــره ســـ گلچهـــ

ـــنه بیـزســـــــت    ـــان فـتـــ ـــروز دکــــ امـــــــ
نگذاشـــــــــته در جهـــــــــان شـــــــــکیبی            

ــن دام     ــر چمــــ ــده بــــ ــوي فکنــــ از مــــ
)121:( همان 

راوي داستان همزمان با بیان کردن عشق نل گره دوم داستان را ایجاد می کند و آن، 
است و اینکه او نیز همانند نل نمی داند معشوقه کیست. چندي نمی گـذرد  منعاشق شدن د

و بـا نقـش دلـدار کـه از برهمنـی      ن به راز دلش پی می بردفراواکه دمن با گریه و زاریهاي 
براي او به یادگار مانده است عشق می بازد. و این گونه گره دوم گشوده می شود.  

ــت      ــو تاف ــه م ــو ب ــته م ــو رش ــه چ ــس ک از ب
دریـــافت ز مـــهر کیســـت ایــن ســـوز

ی دل زار            ــــلــســر تــــــهـــــاز ب

ــت      ــویش دریافــ ــار خــ ــتۀ کــ ــر رشــ ســ
اندیشــــــه کیســــــت شــــــعله افــــــروز     

ـدار  می داشــت بــه دســـت نقـــش دلــ
)140-139همان:( 

مـن بـا   و پس از این، کشمکشهاي داستان به شکل حیران ماندن دایه در عشـقبازي د 
شـرح  ، آگاه کردن  مادر و پدر دمن و نصیحتهاي آن دو، نامـه نگـاري دو دلـداده و   تصویر

غم عشقشان و سرانجام صالي دامادخواهی پدر دمن داستان را به مرحلۀ بحران نزدیک مـی  
بحران لحظه ایست که نیروهاي متقابل براي آخرین بـار بـا هـم    « کند. در فن داستان نویسی 

تالقی می کنند و محل داستانی را به نقطه اوج یا بزنگـاه مـی کشـانند و موجـب دگرگـونی      
شخصیتهاي داستان می شوند و تغییري قطعی در خط اصلی داسـتان بـه   زندگی شخصیت یا

)در ایـن داسـتان نیـز در پـی جشـن دامـادخواهی       76: 1376میرصادقی، » ( وجود می آورند.
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دمن و حضور پریان و دیوها در کنار نل به عنوان خواستگاران که می توان گفـت نیروهـاي   
ظاهر می کنند و داستان را براي رسیدن بـه  متقابلی هستند که خود را در مجلس به شکل نل

نقطه اوج که همان تشخیص نل از پریان و سرانجام ازدواج و وصـال ایـن عاشـق و معشـوق     
است، آماده می کنند.  

حالت تعادل بعد از وصال این دو دلداده چنـدي بـه طـول نمـی انجامـد کـه گـره        
د و آن زایل شدن عقل نل و جنون دیگري بر اثر انتقام جویی یکی از دیوها به وجود می آی

د، قمار وي است. آنچه در پی این واقعه اتفاق می افتد و داستان را به مرحلۀ بحران می رسان
تخت پادشاهی است. کشمکش داستان بـه دنبـال دیـوانگی نـل     براوکج برادر و غلبۀ ناحق

و را بـه همـراه   حاصل می شود. بدین گونه که حضورش را در شهر ناسازگار می خوانند و ا
دمن روانه بیابان می سازند: 

ــادي   ــو منــ ــهر و کــ ــه شــ ــد بــ کردنــ
ــتابان               ــرون  رود شــ ــک بــ ــن ملــ زیــ

دیـــــوانگیش بـــــه شـــــهر بارســـــت 

ــامرادي     ــرد نـــ ــه گـــ ــاین بادیـــ کـــ
تنهــــــــــا ســــــــــپرد ره بیابــــــــــان 
دیوانـــــه بـــــه دشـــــت سازگارســـــت 

)171: 1382فیضی دکنی، (
سلسه حوادثی در بیابان رخ می دهد که گرة اولیـه آن پـس از چنـد روز    از این پس

آوارگی، ترك دمن و تنها گذاشتن او ایجـاد مـی گـردد. و مقابلـه نـل و دمـن بـا نیروهـاي         
: مواجهۀ دمن با مار و می کند به عنوان مثالمختلف، کشمکشهایی را در طول داستان ایجاد 

به شاه، فرستادن مأموران پدر در جستجوي دمـن و یـا   ، پناه  آوردن او ، بشارت سروشانشیر
مقابله با اژدهاي بزرگ و گزیده شدن و سیاه شدن او، به خدمت شاه رت پـرن در آمـدن و   
پس از آن مأموریت پرناد براي یافتن نل و دعوت به جشن دامادخواهی و حـوادث دیگـري   

اشد. در اینجا براي نمونـه  که منجر به گره گشایی داستان شده است از مقوله کشمکش می ب
، می آوریم:یی که از درد درون او بر می خیزدکشمکش نل را با پرسشها

ــب  ــت آن شــــ ــش دل نخفــــ از آتــــ
مــــن مــــی ســــوزم از آرزویـــــش   
چــون مــن دگــریش هســت یــا نــه؟     

جــــز درد درون نگفـــــت آن شـــــب   
ــت  ــا کیسـ ــش   تـ ــیش رویـ ــته پـ نشسـ

بـــا مـــن نظـــریش هســـت یـــا نـــه؟      
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ــه دارد؟   ــا کـــ ــال بـــ ــد وصـــ پیونـــ
ــت؟   ــه اســ ــوتري گرفتــ ــان نکــ دامــ

ــه دارد؟  ــا کــــــ ــین دالل بــــــ آیــــــ
و آرام بــــه دیگــــري گرفتــــه اســــت               

)205:( همان (  
واما در پایان داسـتان، گـره گشـایی بـا شـناخته شـدن نـل و شکسـته شـدن طلسـم و           
برگشتن رنگ چهره او به حالت نخست و وصال مجدد این دو دلـداده حاصـل مـی شـود و     

سرانجام داستان با مرگ نل و دمن به پایان می رسد.   
چهارگانـه  از مجموع عناصر طرح داستان، بر اساس آنچه تودوروف در تقسیم بندي 

طرح گفته است : داستان نل ودمن هر چهار دسـته از کنشـهاي بوجـود آورنـده     هخود دربار
کنشهایی که تعادل بر هم خوردة روایت -1طرح را دارا است. این چهار دسته عبارتست از :

کنشهایی که تعادل روایت را بر هم مـی زننـد   -2را دوباره برقرار می کنند (کنشهاي موفق). 
-4کنشهایی که می کوشند تعادل را برقرار کنند(اگر نتوانـد، نـاموفق)  -3ناموفق) (کنشهاي 

کنشهایی که مایلند تعادل روایت را بر هم بزنند (و اگر نتوانند نـاموفق خوانـده مـی شـوند).     
)59: 1371(اخوت، 

با توجه به آنچه در خالصه داستان و نیز در طرح گفتیم ، می تـوان هـر یـک از    
از انسانی یا غیر انسانی را در این چهار دسته جاي داد. رفتار وزیـر نـل،   شخصیتها ، اعم

، دایه، مادر نل، سدیو و پرناد را از جمله کنشـهایی دانسـت کـه مـی     ، درویشپدر دمن
و وجود پریان را می تـوان  که یا می توانند و یا نمی توانند کوشند تعادل را برقرار کنند 

وشند تعادل روایت را بر هم بزنند. از زمره کنشهایی دانست که می ک
مجموعه حوادث به صورت متـوالی و بـا یـک نظـام     در داستان مورد نظر چون 

منطقی و علت و معلولی پشت سر هم قرار می گیرندو هـیچ حادثـه یـا نکتـه اي در آن     
نیست که بدون علت و انگیزه اي رخ داده و با کلیت داستان بی ارتبـاط باشـد و نقشـی    

وم و هدف کلی داستان نداشته باشداز طرحی خوب برخوردار است.مفهدر القاء 

. شخصیت و شخصیت پردازي 3-2
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دربخش پیرنگ داستان، شخصیتها را به عنوان یکی از عواملی که در ساختار پیرنـگ نقـش   
مهمی بازي می کنند بررسی شد. اکنون هر یک از شخصیتها را بر اساس نظریه شخصـیت و  

لیل می گردد.شخصیت پردازي تح
در تاریخ نقد ادبی، ارسطو قدیمی ترین نظریه پرداز شخصیت است او شخصـیت را  

شـود: افسـانۀ   جزئی از تراژدي می دانست و معتقد بود که تراژدي از شش جزء تشکیل مـی 
اما )122: 1357.( زرین کوب ،، منظر نمایش و آواز و تقلیدمضمون، سیرت، گفتار، اندیشه

بعـدها بـا پـا گـرفتن     مبحث شخصیت به صورت جدي و دقیق از قرن هفدهم شـروع شـد و  
، رمانهاي روانشـناختی بـه اوج خـود رسـید ولـی در قـرون وسـطی نیـز بـه          رمان به خصوص

) و آرام آرام پـس از آن  1371:128شخصیت نگاري و تیپ سازي توجه مـی شـد(اخوت،   
، شخصـیت در داسـتانها جایگـاه ویـژه     ارانهانسان مددر قرن هجدهم  با توجه به رواج افکار

، داستایفسکی بـه شخصـیت پـردازي توجـه     اي یافت و نویسندگانی نظیر فلوبر، جرج الیوت
خاصی کردند. 

.اسـت هجـري محور اصلی بحث ما داستان عاشقانه نل و دمن مربوط بـه قـرن دهـم    
به بعد مورد نظـر  میالدي18بنابراین نمی توان اصول شخصیت پردازي که در رمانهاي قرن

اما با توجه به ویژگیهاي این گونه داستانها مـی  .قرار گرفته است در این گونه داستانها یافت
توان به نکته هایی اشاره نمود. 

فیضی دکنی، نـاظم داسـتان در آغـاز از زبـان راوي( دانـاي کـل) بـه معرفـی اولـین          
نین توصیف می کند: شخصیت داستان، یعنی نل می پردازد و او را چ

در کشــــــــورهند بــــــــود شــــــــاهی  
شــــاهی و جهــــان جهــــان ســــپاهش    
وز تـــــاجوران بـــــه نـــــام نـــــل بـــــود
ــکوهی    ــک شـــ ــهی فلـــ ــه شـــ فرزانـــ

چـــــون هنـــــدوي چشـــــم کـــــج کالهـــــی  
ــاهش   ــین تختگـــــــ ــاع اجـــــــ اقطـــــــ
چـــون دیـــده بـــه مردمـــی مثـــل بـــود     
ــی   ــرد پژوهــــ ــی خــــ ــش منشــــ دانــــ

)        1382:110( فیضی دکنی، 
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، پادشـاهی بـا   ، دادگر، عاقـل و پادشاهی است داراي بخت و اقبالغیر از موارد باال، ا
، بلندمرتبه، در اسب شناسی بی نظیر، در حسن و زیبـایی بـی همتـا و مجلـس     شکوه و جالل

پادشاهی او سرشار ازترنّم و نغمه پردازي افسانه گویان عشق است. این شخصیت بـه عنـوان   
شخصیت خوب و مثبت معرفی شده و صفات وي بـر اسـاس توصـیفاتی اسـت کـه در      یک 

به صـورت یـک طـرح    سنت داستان نویس قدیم وجود دارد.در حقیقت معرفی تیپ است و 
به صورتی چند بعـدي یـا بیـان جزئیـات روانشناسـانه کـه در داسـتانهاي        کلی ترسیم شده نه 

امروزي مطرح است.                               
راوي بعد از مقدمه اي نسبتاً طوالنی در وصف نـل و زمینـه چینـی، بـه ایجـاد اولـین       

دسـتور راسـتین   « بحران در داستان می پردازد. و بعد از وقوع اولین گره، وزیر نل  او را کـه  
معرفیمی کند، براي چاره گري و رفع مـالل عشـق نـل بـه     »دیباچه حل و عقد نل « و » عمل 

صحنه وارد می کند. وزیر نل در این داستان به عنوان یاریگر مطرح مـی شـود و پـس از آن    
طبیب یا قاروره شناس نیز به عنوان یاریگر دوم براي تشخیص درد نل حضور پیدا می کنـد.  

اي این دو، محرمان دربار به عنـوان کسـانی کـه بـراي او افسـانه      بعد از بی نتیجه ماندن یاریه
گویی می کردند ظاهر می شوند. از میان این محرمان برهمنی داستانی از دمن، دختر پادشاه 

؛ یعنی  دمن وارد صحنه می شـود  از اینجاست که شخصیت دوم داستاندکن نقل می کند و
می پردازد : و داستان پرداز همانند توصیف نل به وصف دمن

جــــــادو صــــــنمی صــــــنم فریبــــــی 
ــام    ــن نـــ ــمنبري دمـــ ــره ســـ گلچهـــ
ــتش  ــم مســــ ــد چشــــ ــۀ هنــــ بتخانــــ

ــان شــــــکیبی     ــته در جهــــ نگذاشــــ
از مــــــوي فکنــــــده بــــــرچمن دام 
ــتش    ــنم پرســ ــنمان صــ ــدي صــ هنــ

)121: (همان
وي او را معشوقی فتنه انگیز و کسی که از شدت حسن و زیبایی همه عاشق و شـیفته اوینـد،   
معرفی می کند و در وصف لب و رخسار و موي و ابرو و چشم و قد او داد سخن مـی دهـد   

توصیف می کند.  » مستوره نشین خودپرست « و او را به عنوان
ی وارد داستان می شوند. راوي پس از آن پدر و مادر دمن به عنوان شخصیتهاي فرع

صریحاً به بررسی شخصیت آنها نمـی پـردازد و توصـیف دقیقـی ارائـه نمـی کنـد صـرفاً در         
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خالل بیـان داسـتان مـثالً در بـاب پـدر و مـادر دمـن آنهـا را کسـانی کـه نگـران سرنوشـت             
فرزندشان هستند، معرفی می کند.

ی تولد یـافتن دمـن،   درویش، از دیگر شخصیتهاي فرعی است که در ضمن چگونگ
به عنوان شفیعی در بچه دار شدن پدر دمن معرفی می شود. ایـن بخـش از قسـمتهایی اسـت     
کــه راوي توجــه زیــادي بــدان کــرده اســت و در حــین توصــیف، از زبــان درویــش پنــد و  
اندرزهایی به پدر دمن در ارتباط با احسان، عدل، خرد و غیره مـی دهـد. در واقـع درویـش     

.توصیفات مفصل درویش و نقش تعلیمـی او  در دمن را تدوین می سازدی پاساسنامه حکومت
در داستان از اعتقاد قلبی او به تصوف و عرفان سرچشمه می گیرد. او به سلسلۀ چشـتیۀ هنـد   
که بسیاري از شـاعران و ذوق پیشـگان آن سـرزمین فریفتـۀ آنـان بودنـد، تعلـق خـاطر وافـر          

دلیل داستان به عنوان ظرفی بـراي بیـان برخـی نکتـه     به همین )5:1370/845. (صفا،داشت
هاي عرفانی به کار گرفته می شود . 

بعد از گره افکنی دومی که درباره دمن در عشق نل ایجـاد مـی شـود و نالـه و زاري     
هایی که دمن در عشق نل سر می دهد، دایۀ دمن به عنوان یاریگر در داستان ظاهر می شـود  

برابر عشق دمن مطرحمی شود و همین حیرت زدگی اوست که او را و تنها، حیرانی دایه در 
به چاره جویی در کار دمن وا می دارد. مادر دمـن نیـز در ایـن میـان بعـد از دایـه بـه عنـوان         
یاریگري که از او براي رفع مالل دخترش یاري می طلبنـد، مطـرح مـی گردد.امـا متأسـفانه      

جات دو دلداده از غم عشق کارگر نمی افتد و هیچ یک از پندها و اندرزهاي میانجی هاي ن
عاشق و معشوق در غم و اندوه عشق همچنـان بـه نالـه و زاري و فغـان ادامـه مـی دهنـد. در        
همین حین مرغی واسطۀ بردن پیامها و نامه هاي آنهـا مـی شـود.الزم بـه ذکـر اسـت وجـود        

ري داسـتانهاي هنـدي از   مرغان و جانورانی نظیر شیر و مار در داستان نشان دهنـدة تأثیرپـذی  
تنوع آب و هوایی و جانوري این سرزمین است.

عالوه بر مرغان سه پري در ایـن داسـتان بـه عنـوان شخصـیتهایی بـا نقشـهاي فرعـی         
حضور می یابند اگر بخواهیم از دیدگاه پروپ این پریان را نامگذاري کنـیم، تحـت عنـوان    

ن و رسـاندن داسـتان بـه نقطـه اوج ، نقـش      اخاللگر از آنها یاد می شود که براي ایجاد بحرا
بازي می کنند.
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سرانجام با وصال نل و دمن داستان به خوبی و خوشی به پایان می رسد. اما با حضور 
یک شخصیت منفی و اخاللگر به نام بـرادر کهتـر نـل، گـره دیگـري در داسـتان بعـد از بـه         

ه تعـادل داسـتان بـه هـم مـی      وجود آمدن یک موقعیت ثابت متعادل، ایجاد می شود و دوبار
خورد. فیضی در خالل شرح وقایع قمار بازي آنهـا، بـرادر را فریبکـار، فتنـه سـاز و دغلکـار       

معرفی می کند.
ــاز    ــون ســ ــامر فســ ــرم مقــ ــد گــ شــ
ــتداري   ــش دوســـ ــه نقـــ ــه بـــ رندانـــ

زد نقش دغل حریف کج باز
آمد به سر فریبکاري

)180همان:( 
نل و دمن آوارة بیابان می شوند. در بیابان نیز حوادثی رخ می دهد بعد از فتنۀ برادر، 

نقش ایفا مـی کننـد؛ نظیـر: مـار، سـفید پوشـان یـا        تهاي فرعی دیگر در وقایع آنکه شخصی
سروشان، شاه، دختر شاه به عنوان یاریگر در داستان حضور پیدا می کنند و سـرانجام سـدیو   

دمن راهی سفر می شوند و شاعر تنها نامی از آنها مـی  و پرناد که به عنوان مأمور یافتن نل و
برد و از توصیف شخصیت آنها خودداري می کند.

اساساً در این گونه داستانها محور اصلی، عاشق و معشوق و سپس یاریگرانی هسـتند  
دارند. به همین دلیل است که داستان پرداز بـه شـرح و   راکه در پیشبرد حوادث نقش اصلی

جزئیات شخصیت آنها می پردازد. نکته درخور توجه دیگر در این زمینـه آن  توصیف دقیق
، سدیو و... نشان از تأثیر ، سروشان: مار، سفید پوشانت که پرداختن به شخصیتهایی ماننداس

زیرا سرزمین هنـد از دیربـاز بـه داشـتن اعتقـادات      ؛عقاید و باورهاي هندوان در داستان دارد
بوده است.پیچیده و گوناگون شهره 

انواع شخصیت را از دیدگاهی دیگر به شخصیتهاي ایستا و پویا تقسـیم بنـدي کـرده    
شخصیت ایستا ، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندك تغییـري را بپـذیرد   « اند : 

و شخصیت پویا ، شخصیتی است که یکریز و مـداوم در داسـتان دسـتخوش تغییـر و تحـول      
)94-93: 1376(میرصادقی،» باشد.

بر همین اساس شخصیتهاي داستان مورد بررسی شخصیتهایی ایستا و بدون تحرّکنـد  
؛ زیرا از ابتدا تا انتها در سرشت و اعمال آنها تغییري ایجاد نمی شود؛یعنی داسـتان بـا عشـق    
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بی حد و حصر نل و دمن آغاز می شود و اگرچه حوادث و اتفاقاتی در طول داسـتان بـراي   
یت پیش می آید ولی از میزان عشق و عالقه آنها به یکدیگر کاسته نمی شود.این دو شخص

نکتۀ مهم دیگري که در مبحث شخصیت پـردازي مطـرح اسـت چگـونگی و شـیوه      
عمده براي ستان است. نظریه پردازان دو شیوةومعرفی شخصیت در داازيهاي شخصیت س

.در معرفـی مسـتقیم شخصـیت،    غیر مسـتقیم -2مستقیم -1ده اند: شخصیت سازي عنوان کر
یـد کـه شخصـیت او چـه جـور      نویسنده، رك و صریح با شرح یا با تجزیه و تحلیل مـی گو 

یا به طور مستقیم از زبان کس دیگري در داستان شخصیت را معرفی می کند آدمی است و
و در معرفی غیر مستقیم نویسنده با عمل داستانی شخصـیت را معرفـی مـی کنـد یعنـی مـا از       

)1365:48پراین، افکار، گفتگوها یا اعمال خود شخصیت، او را می شناسیم (طریق
در داستان مورد نظر شخصیتها با دو روش مذکور معرفی شـده انـد. یعنـی سـرایندة     

همـان طـور   ل به توصیف شخصیتها مـی پـردازد.   داستان هم از زبان سوم شخص یا داناي ک
شخصیت نـل یـا دمـن ابیـاتی را بـه طـور مسـتقیم بـه         مثالً در تعریف شد؛که قبال نیز  اشاره 

توصیف این دو اختصاص مـی دهـد و هـم  شخصـیتها از طریـق گفتگـو یـا عمـل داسـتانی          
به عنوان مثال در این داستان از طریق نامه هـایی کـه بـین دو دلـداده رد و     وند.شناخته می ش
جنبه هاي شخصیتی افراد اشاره می شود.به بدل می شود

قت ماننديحقی. 3-3
کیفیتـی کـه در عمـل داسـتانی و شخصـیتهاي اثـري وجـود دارد و احتمـال         «حقیقت مانندي

) 143: 1376میرصـادقی، » ( ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم می آورد.
ید گفـت  حقیقت مانندي آن چیزیست که در نظر خواننده قابل تحقق می باشد اما بابنابراین 

نمی تواند تحقق یابـد و خواننـده ماجراهـاي قصـه را بـاور نمـی       این عنصر در بیشتر قصه ها 
کند، زیرا به علت خصوصیات عمـدة قصـه هـا یعنیخـرق عـادت و پیرنـگ ابتـدایی و کلـی         

گرایی حقیقت مانندي آنها ضعیف می گردد.
کتـاب مهابهاراتـا،   موضوع داستان نل و دمن از داستان نال و دمیـاتی از افسـانه هـاي    

حماسۀ کهن هندوان گرفته شـده اسـت. در اصـل داسـتان یعنـی آنچـه در کتـاب مهابهاراتـا         
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موجود است با آنچه فیضی آن را به نظم درآورده، تغییراتی به چشم می خـورد. گمـان مـی    
رود این تغییرات که با حذف برخی وقایع همراه است براي کـم رنـگ شـدن عنصـر خـرق      

و نزدیک کردن داسـتان بـه حقیقـت    -گیهاي عمده قصه ها و افسانه استکه از ویژ-عادت
صورت گرفته اما با وجود این،حضور شخصیتهایی چـون دیـو و پـري و یـا وقـوع حـوادثی       
خارج از عالم واقع در داستان امکان تحقّـق حقیقـت ماننـدي داسـتان را بـه حـداقل رسـانده        

حقیقت ماننـدي را  ل داسـتان عنصـر  د بـا تصـرفاتی در اصـ   است.فیضی دکنی تالش مـی کنـ  
تقویت سازد. به عنوان مثال در اصل داستان هنگامی که مار دمن را می بلعد و گاوبانی او را 

چـون گاوبـان صـورت و شـکل او را دیـد خـود را       « نجات مـی دهـد، چنـین آمـده اسـت:      
اي محافظت کردن نتوانست. چون خواست که دست به جانب او دراز کند دمینتی او را دعـ 

) اما آنچه که در داسـتان فیضـی   1358:303(نقیب خان،» همانجا بمرد.بد کرده آن گاوبان 
که بجاي گاوبان در داسـتان آمـده   –آمده است اینست که بعد از نجات یافتن دمن رهنورد 

به وسیلۀ همان مار گزیده می شود و جان از کالبدش بیرون می رود.–است 
ــراغ هــش ســو     ــوخته جــان چ ختوآن س

افســــــرده ز نــــــیش مــــــار خــــــونش 
وآن راهنـــــورد مـــــارکش ســـــوخت  
جـــــان رفتـــــه ز کالبـــــد بـــــرونش

)1382:182( فیضی دکنی،
داسـتان و  و یا تفاوتی که دربـارة علّـت جنـون نـل بعـد از ازدواج ایـن دو در اصـل        

می دهد سراینده بـا حـذف بعضـی وقـایع یـا بیـان نکـردن علّـت         منظومه فیضی آمده، نشان
حوادث خواسته است اندکی از غیر حقیقی بودن داستانهاي هندي بکاهد، چرا که سـرزمین  
هند، سرزمین  راز و رمز و شگفتیهاست و این موضوع در آثار ادبـی نیـز مـنعکس گردیـده     

است.

زاویۀ دید. 3-4
روشی که نویسنده به وسیلۀ آن داستان را به خواننده عرضه مـی کنـد زاویـۀ دیـد، یـا زاویـۀ       
روایت خواندهمی شود. زاویۀ دید حاوي چند معنی مخصوص است: زاویۀ دیـد جسـمانی،   
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) در اینجـا بـه بررسـی زاویـۀ     385: 1376زاویه دید ذهنی، زاویۀ دید شخصی. (میرصادقی،
دید شخصی می پردازیم:

ویۀ دید شخصی مربوط است به روایتی کـه بـه کمـک آن نویسـنده موضـوعی را      زا
نقل یا مطرح می کند. این نقل یا طرح موضوع ممکـن اسـت از طریـق اول شـخص یـا دوم      

)1376:385همان ،م شخص صورت گیرد.(شخص یا سو
همچنین زاویۀ دید را با توجه به اینکه سوم شخص یا اول شخص باشد به زاویۀ دیـد  

یرونی و درونی تقسیم بندي کرده اند.ب
.و از دید سوم شخص نقـل مـی شـود   استدر داستان نل و دمن، زاویۀ دید، بیرونی

در واقع ناظم داستان، راوي داستان است و از بیرون، داستان را تشریح مـی کنـد. ایـن گونـه     
هــن داسـتان پردازیهــا کــه از جانـب پادشــاه وقــت درخواســت مـی شــود و از روي متــون ک   

بازنویسی و به نظم در می آید به نـاگزیر چنـین زاویـۀ دیـدي را ایجـاب مـی کنـد. در ایـن         
داستان نیز اکبر شاه از فیضی دکنی می خواهد داستان نل و دمن را تازه سازد:

ــت  ــتی اسـ ــق سرگذشـ ــد ز عشـ در هنـ
ــتن   ــق گفـ ــرف عشـ ــو حـ ــد ز تـ آیـ
نوســــــــاز فســــــــانۀ کهــــــــن را

جان را به نـواش بازگشـتی اسـت   
دانی چـو شـد ار بـه مـوي سـفتن     
ــن را     ــوبی دمـ ــل و خـ ــق نـ عشـ

)1382:90( فیضی دکنی،
راوي همان طور که شاعر تقریباً در ابتداي هر موضوعی او را با صفاتی چـون: نقـاش، دانـا،    
فرزانه، افسانه طراز و دانندة این حکایت، معرفی می کند، آشکار است که هویت مشخصـی  
ندارد. بر همین اساس راوي در حوزة عقل کل یا داناي کل قرار می گیرد و هماننـد فکـري   

ذکـر  یتهاي داستان را رهبري می کند. حال نمونـه اي از ایـن ابیـات را    برتر از خارج، شخص
:می کنیم

ــاق   ــن آفـــ ــار حســـ ــه نگـــ دیباچـــ
مســــتانه بــــه خامــــۀ فســــون ســــاز

دســــــــتان زن داســــــــتان عشــــــــاق  
ــه خــون نگــارد ایــن راز                          ــه ب زیــن گون

)110:( همان
یا:
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زیـــن گونه نشـــــــــان داسـتــان داد ددانـــــا که نشــــــان باستـــان دا
)133(همان:

اما نکته اي که در اینجا قابل ذکر است و جمال میر صادقی نیز بدان اشاره کرده این 
زاویۀ دید در قصه هاي فارسی روال معینی ندارد و شاید بتوان گفت بـی نظـم و   « است که: 
) بدین معنی که در داسـتان مـورد بحـث    428: 1376میرصادقی، » (هردمبیل است.ترتیب و 

گاهی در خالل داستان زاویۀ دید از سوم شخص به اول شخص تبدیل مـی شـود. بـه عنـوان     
در حالیکه آگاه نیسـت  از عشق خود سخن می گوید ومثال در آغاز داستان هنگامی که نل

اول شخص بر می گردد:معشوقه کیست راوي از دید سوم شخص به
در ســینــه نهــفتـــه خــار خـــاريدریافت به چـشم خود غبـــــــــاري

در زخم دلش که این نمک ریخت؟در جیب گلش که این خسک ریخت                             
ته کیســت؟وین شـیشـه به ره شکسـاین پاي شکیـب خسـتـــه کیـــست؟

ویـــن داروي بیهـشی که در داد؟ ایـــن فتنـه به جــوي من که ســـر داد

از دور غـمــی کنـــد سیــاهــــــیدانـم که ز بـهــــــر عمــر کـــاهی
)116-1382:115(فیضی دکنی،

قصـه را خـود بـر عهـده مـی      و پس از این راوي دوباره به قصه باز می گـردد و نقـل   
زاویۀ دید در قصه هاي کهن و داستانهاي قدیمی به دقـت تـا پایـان داسـتان     از این رو گیرد.

اما در رمانهاي امروز توجه بیشتري به زاویۀ دیـد مـی   .رعایت نمی شود و گاه تغییر می یابد
شود.

صحنه و صحنه پردازي. 3-5
صحنه به زمان و مکانی که در آن عمل داستانی صورت می گیرد گفتـه مـی شـود. عـواملی     

محـل جغرافیـایی داسـتان، حـدود و نقشـه اش، چشـم       -1«که صحنه را میسازند عبارتند از: 
هـا و عـادات و راه و   کار و پیشۀ شخصـیت  -2انداز و منظره اش و تزئینات جسمانی دیگر، 
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عمومی شخصیت محیط کلی و-4، و دورة وقوع حادثهعصرزمان یا -3، روش زندگیشان
» وحـی، خلقـی، عـاطفی و احساسـی.    ، رها؛ مثل محیط مذهبی، اجتماعی و مقتضیات فکري

)1376:453میرصادقی،(
در داستان نل و دمن صحنه به صورت ساده و ابتدایی وصف شده است. محل وقوع 

ابتداي داستان محل زندگی شخصیت اصلی یعنی داستان کشور هند است. به عنوان مثال در 
نل ، ذکر شده آنجا که می گوید:

چون هنـدوي چشـم کج کالهــیدر کشــور هنـد بود شـــــاهـــــی
تـخــتـگاهــش» اجین « اقطـــــاع شــاهـی و جـهـــان جهــان سپاهش

)110: 1382(فیضی دکنی،
نده را از محیط کلـی و عمـومی شخصـیت و خلـق و خـو و      و پس از آن با توصیف نل خوان

احساسات او آگاه می کند. این گونه توصیفات درباره دمن، شخصیت اصلی دیگـر داسـتان   
نیز صادق است.

گاهی شاعر صحنه را با توصیف زمان می سازد؛ مثالً در برخی موارد به وصف شب 
پردازد : مثالً در وصف روز :، روز ، صبح و نوروز براي بیان زمان وقوع حادثه می 

از خـــانــه به باغ کـــرد آهنـگ صبحــــی ز غـــم زمانــه دلتنــگ
) 146(همان : 

و یا در وصف شب :
زو تـــازه فلک چو سبـــز گلشنرخشــنده شـبـی چو روز روشــــن

وز نـــافـــه شب هـــوا معـطّــــروز گـوهـــر مه زمـیـــن منور
)179(همان:

باید گفت این توصیفات نقش مهمـی در پـردازش و تکـوین داسـتان نـدارد، امـا در       
برخی موارد که تعداد آن نیز بسیار اندك است شاعر از توصیف صحنه براي بیان حادثه اي 
بهره می جوید و خواننده را براي شنیدن واقعۀ ناگواري آماده می سازد؛ به عنـوان مثـال: در   

ي بیان نزدیک شدن مرگ نل و دمن و سرانجام خاتمه یافتن زنـدگی  پایان داستان، شاعر برا
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آنها، صحنۀ فرا رسیدن فصل پاییز را به تصویر می کشد که خود براعت اسـتهاللی اسـت در   
جهت بیان همان واقعه ناگوار. به این ابیات توجه شود:

شـــد باغ فــسرده زنـدگــــانـــیچـــــون از دم ســــرد مهــرگانـی
مجنــون بــرهنــه سـر درخـتـــانگشـتند بــه روز تـیــره بـــــخــتـان

عنـــاب بــــه جـــلــوة زریـــريبرخــاست ز بـــاد زمـهــریـــــري
غــمخــــانـــۀ صــد چـراغ مرده گــلــــزار شـد از گـــل فشــــرده

)214(همان:
گفتگو در داستان. 3-6

داستان به شکلهاي مختلفی بیان مـی شـود. در داسـتانهاي کهـن و قصـه هـاي کوتـاه و بلنـد         
فارسی گفتگوها به پیچیدگی و گستردگی داستان امروز نیست. در قصه هـاي کوتـاه و بلنـد    
فارسی، گفتگو جزو روایت قصه است و از خود حد و رسمی ندارد و میـان روایـت قصـه و    

) یا به زبان قهرمانان کمتر توجه می 466: 1376(میرصادقی،ت.فاصله و نشانه اي نیسگفتگو
شده و از آنجا که بیشتر آنها تیپ هستند نه شخصیت، نـاگزیر سـیاق کالمـی مخصـوص بـه      
خود ندارند و همه مثل هم حرف می زنند و در حقیقت با زبان نویسنده با یکـدیگر گفتگـو   

) 182: 1371می کنند. (اخوت،
در داستان نل و دمن گفتگو به شیوه هاي مختلفی صورت می پـذیرد کـه بـر اسـاس     

آنچه از داستان استخراج شده است، می توان آنرا به پنج قسمت تقسیم بندي کرد : 
به شکل تک گویی؛ یعنـی شخصـیت از درون خـود بـا خـود مـی گویـد، نظیـر:         -1

رد عشق جانکاهش:صحبت هاي نل در ابتداي داستان با خود و بیان د
کز هر رگ و ریشه ام بال خاستویـــن عشق نـدانـم از کجــا خاسـت
در نبــض دلــــم چه اضطرابسـتجــوش جــــگر مــن از چـه تابسـت

)116: 1382(فیضی دکنی،
گفتگوي شخصیت با عناصر غیر ذي روح نظیر: چرخ و بخت و عشق و یا فتنه:-2

وي چرخ چه داري از کمینـــمخاستــی به کینــماي فتنــه چـــه 
ویـن سنـگ به مومیـاییم چنـد؟ اي بخت شکــستــه پاییــم چنــد؟
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)117: (همان
غیر از آنچه ذکر شد گفتگوي نل با دمن در درون خودش نیز از بخشهاي سوزناك 

در شست و شش بیت متوالی با خود خطاب بـه  داستان است. در قسمتی از داستان دردناکانه 
دمن چنین می گوید:

می خواند نفس نفس دمـن رامی بست طــراز خــون سخــن را
آتش زن خـــانه ام کجـــایی؟کــاي شمــع یــگانـه ام کجـایی؟
بی درد نــــیامــدت دریـــغمبــــا دیـــده و دل به ســینه تیــغم

ناوك فکند چــو من مهـی را ـو من شهی راکـس تیـغ زنــد چـ
)135(همان:

گفتگوي شخصیت داستان با حیواناتی مثل مرغ و مار؛ مثالً هنگامی که نل مار را -3
از آتش نجات می دهد و سپس به وسیلۀ همان مار گزیده مـی شـود چنـین مـی گویـد و از      

جانب مار این گونه می شنود:
آمــد به ســر فسون و نیـرنــگبــال سرشت در چنــگآن مـــار 

و آنـــگـاه مــــرا گــذار در ره گفتش ز یــــکی شــمـار تــــا ده
افعـــی بگزیــد نـاگــهـــانــشدش چـــون بـگذشــت بر زبــانش
پاداش نکــویــی ام بــدي بــودنــل گفت چـــه دیـوي و ددي بود

بگــشاد زبـــان پـــی جــوابـشمـــار اضــطـــرابــشدریافت چو 
بــد نیست که کــردمت نـکوییکاي نیک جوان بدم چـه گویــی؟

)190(همان: 
گفتگوي شخصیتهاي فرعی داستان؛ مانند گفتگوي نل با پزشـک، وزیـر و شـاه،    -4

آوریم:براي نمونه گفتگوي وزیر با نل را در اینجا می
آمــد به دلی ز غم چـو خـرگــاهدستـور جـهـان به خــرگـه شــاه

لـــرزان لـــرزان در سخــــن زدخــود را به ســر هـــزار فــن زد
پیونــد جـهـــان به تــار مـویـتکــــاي آیـنــۀ زمــانـــه رویـت
آشوب غـمـی است پـرتو انـداز دانــم کـه به طبـع نـکتـه پــرداز
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)119(همان : 
گفتگوي دو شخصیت اصلی یعنی نل و دمن با یکدیگر؛ براي مثال گفتگوي نـل  -5

و دمن زمانی که نل از دمن می خواهد او را در بیابان ترك گوید و به خانه پدري بازگردد:
ــو بـــاد چـشـم بـد دوراز روي تگفـت اي دل و دیــدة مــرا نـور

پــا بـر ســــر گـل ز نـــاز مــانده اي بــر چـمـن آستـیـن فـشـانـده
کـز غــم بـــرســانـدت مــاللــیخون شـــد دلـم از چنین وصالی
یک چـنــد مــرا گــذار بــا مــنخــود گــو که ترا چه کار با من
گوید:و دمن این گونه پاسخ می 

کــاي تــافـتـه از رفـاقـتــم رخبگشاد دمـــن زبـــان به پـاسـخ
من چــون بـگذارمـت بدین روز  گــر تو بگذاریـم در ایـن سـوز

)178(همان: 
در این قسمت شیوة دیگري از گفتگو مطرح می شود و آن گفتگو به شـیوة پرسـش   
و پاسخ است که منتقدین ادبی جایگاه ویژه اي براي آن قائلند و بـدان منـاظره مـی گوینـد.     

یا با هـم سـؤال و   مباحثه کردن و بحث با یکدیگر در بارة حقیقت و ماهیت چیزي « مناظره: 
) در داستان نل و دمن این شیوه در هنگـام وصـال   133: 1374(رزمجو،» جواب کردن است.

این دو دلداه به کار گرفته شده است:
از هجـــر کـه تـلخ گـشت کامـت؟پرسیـــــد ز نـل کـه چـیـست نـامــت؟

وز گمــشدگان چــه نــام پـرســی؟گفـت از چـو منـی چــه کـام پرســی؟                 
گـفتــا شـب بخـت عذر خواه استـــه تنـت چــرا سیــاه اســت؟گفـتـا ک

گفتـا چــه کنــم گنــاه بخت اسـت گفت اي همه چون شب تو سخت است؟
گفـت آنــکه جــنون شود به او یارگـفـتـا کــــــه شــود جــدا ز دلـــدار؟

دیــــــو مــــردمگـفـتـا ز فـسـون گفـت از ره عـقــل چــون شـدي گـم؟
گـفــتـا ز خــرابــــــی درونــــــی گفتــش کـــه چنـین خــراب چــونی؟
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)208-207: 1382(فیضی دکنی،
غیر از گفتگوهاي شفاهی، گفته هاي کتبی نیز جـزو گفتگوهـاي داسـتانی قـرار مـی      

بین عاشق و معشوق رد و بدل می گردد گیرد. در داستانهاي عاشقانه نامه ها و پیغامهایی که 
از بخشهاي مهم این گونه داستانهاست. در ایـن داسـتان نیـز نامـۀ نـل و دمـن توسـط مرغـی         
فرستاده می شود و درد و دلهاي پر سوز و گداز در فراق یکدیگر در ایـن نامـه مطـرح مـی     

ا بـه پـیش مـی    شود. این گفتگوها هیجان و تحرك داستان را بیشتر می کند و سیر داسـتان ر 
برد و در تکوین پیرنگ تأثیر فراوانی دارد.

درونمایه و موضوع. 3-7
هر اثر ادبی به جز شکل ظاهري از لحاظ محتوا و مضمون نیـز قابـل بررسـی اسـت. بـه بیـان       
دیگر هر داستان خوب از فکر و اندیشۀ حاکم بر داستان شکل می یابـد و عناصـر دیگـر بـه     

سته هستند. شخصیت، عمـل، صـحنه، کشـمکش و هـر آنچـه در      مضمون و درونمایه اثر واب
،  فکـر  اسـت. پـس درونمایـه   ساخت و ترکیب داستان نقش دارد در خـدمت درونمایـۀ اثـر    

اصلی و مسلّط در هر اثري است. خط یا رشته اي است که در خالل  اثر کشیده می شـود و  
سـی درونمایـه ، در ابتـدا    وضعیت و موقعیت هاي داستان را به هم پیوند می دهـد. بـراي برر  

الزم است انگیزة نویسنده را از خلق اثر بدانیم :
فیضی در مقدمه، آنجا که اکبرشاه او را به سرودن داستان مأمور می کنـد، هـدف از   

به نظم درآوردن آن را از زبان اکبر شاه چنین بیان می کند :
ــی دمــن راعشــق نــل و خــوبنـــو ســـاز فســانـــه کــهــــن را
دلهــا به چه دشنه غرق خون بوددر هنـد ببین کــه عشــق چون بود
رفتنــد دل و جـــگــر گــدازانزیــن خــاك چــگونــه عشقبازان
خـاکستــر دیــر عشــق گــشتند آتــش زده خــود به خود گذشتند

)91-90همان:(
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شرح عشق بی حد و حصر نـل و دمـن   درونمایۀ این داستان، سرگذشت عشق است. 
و تأثیر سحرانگیز عشق در آنها است که با بیان مراد و نامرادي و غم و شادي آنها به تصـویر  

کشیده شده است.
موضوع همان است که درونمایـه  .موضوع داستان ارتباط تنگاتنگی با درونمایه دارد

کـه داسـتان را مـی آفرینـد و     از آن استخراج می شود و شامل پدیده ها و حادثه هایی است
مـی  ی است که در آن خالقیتدرونمایه را تصویر می کند. به عبارت دیگر موضوع قلمروی

)1376:217تواند درونمایه خود را به نمایش گذارد. (میرصادقی،
موضوع داستان با عشق نل و دمن آغاز می شود و در کشاکش حوادث داسـتان، دو  

از سر می گذرانند و نهایتاً به وصال یکدیگر دسـت مـی یابنـد،    عاشق و معشوق کنشهایی را 
اما پس از مدتی شرایط تغییر می کند و نل و دمن آوارة بیابان مـی شـوند و در طـی داسـتان     
وقایع مختلفی رخ می دهد و ایـن دو دلـداده را هرچـه بیشـتر از یکـدیگر دور مـی سـازد و        

گر بـه شـادي مـی گذراننـد و چنـدینمی      سرانجام دو دلداده همچون گذشته در کنـار یکـدی  
گذرد که نل و دمن زندگی را وداع می گویند.

این داستان را می توان در زمرة داستانهاي خیـالی و وهمـی بـه شـمار آورد. ویژگـی      
این نوع داستانها خیـالی بـودن و دوري آنهـا از زنـدگی واقعـی اسـت کـه جنبـه تفریحـی و          

نه و شگفت انگیزي را بـه گونـه اي اغـراق آمیـز بـه      سرگرم کننده دارند و ماجراهاي عاشقا
تصویر می کشند. نل و دمن نیز که از افسانه هاي کهن هندیان است داستانی غیـر محتمـل و   
غیر واقعی است که عشـق دو دلـداده را بـا حـوادثی عجیـب و غریـب و بـه دور از زنـدگی         

واقعی بیان  می کند.

فضا و رنگ و لحن. 3-8
عنصـر دیگـري اسـت کـه در القـاء داسـتان و ایجـاد احسـاس خـاص و          فضا و رنگ و لحن

مشخصی در خواننده نقش مهمی دارد.
فضا و رنگ، استعارة وسیعی است براي کـل احسـاس و حـال و هـواي داسـتان کـه       
حاصل عناصر دیگر داستان چون پیرنگ ، صحنه ، شخصـیت ، سـبک ، نمـاد و ضـرباهنگ     
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نده نسبت بـه اثـر اسـت بـه طـوري کـه خواننـده آنـرا         اثر است و لحن ، شیوة پرداخت نویس
)534: 1376حدس بزند.( میرصادقی،

در داستانهاي عاشـقانه از آنجـا کـه عشـق ، محـور اصـلی داسـتان اسـت و عاشـق و          
معشوق همواره دستخوش کام و ناکامی هاي آن هستند فضاي داستان نیز بـا حـزن و شـادي    

شـاعر اسـت، در برابـر لیلـی و مجنـون نظـامی       توأم است. داستان مزبور که یکـی از خمسـۀ  
سروده شده، بنابر این بیان حزین و آمیخته با درد همراه با لحن شکوه آلود که در این گونـه  
داستانهاي کهن به صورت یکنواخت ارائه می شود بر فضاي داستان حـاکم اسـت. انتخـاب    

که متناسب با عـالم  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف نیز که  براي بیان موضوعاتی 
تراژیک و تنهایی عاشق است ، فضاي داستان را دردآلـود و آن را بـا رنجهـاي فـراق و غـم      

عشق همراه می سازد.
براي نمونه می توان به ابیات زیر اشاره کرد که شاعر براي بیان یـک واقعـه بـد ، بـه     

ثـه بـد یـا اتفـاق     شکل براعت استهالل وقوع آن را زمینه سازي می کند و فضـا را بـراي حاد  
ناخوشایندي آماده می کند ؛ مثالً وقتی نل عقلش زایل می شود و عشق او بـه جنـون تبـدیل    
می گردد با ابیاتی فضاي داستان را با بیان ناپایداري خوشیهاي روزگـار و مکـر زمانـه حـزن     

انگیز می کند:
استزو گــاه خــزان و گــه بــهــاردوران فلـک کـــه بــی مـدار اسـت

یــک مستــی و صـد خـمـــــار داردایــن بــاده کــــه روزگــــــار دارد
بــگـــریـــز از ایــن قـمــار خـانــــه قلـب است مـقـــامــــر زمــــانــــه

)1382:167(فیضی دکنی،
با لحنـی ثابـت و بـا صـحنه     بنابراین با توجه به آنچه گفتیم قصه ها و داستانهاي کهن 

پردازي و فضایی ابتدایی و کلی بیان می شود.

سبک داستان. 3-9
سبک عنصري از عناصر داستان است که شیوه بیان یک شاعر یا نویسنده را نشان مـی دهـد.   

؛ یعنـی نـوع   نده در نوشـتن بـه کـار مـی گیـرد     تدبیر و تمهیدي است کـه نویسـ  « در حقیقت 
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ن دستوري، زبان مجازي، تجانس حروف و دیگر الگوهاي صـوتی  انتخاب واژگان، ساختما
)506: 1380میرصادقی،»(می کند.بیان یک نویسنده را مشخص سبک 

نل و دمن مثنـوي ایسـت چهـار هـزار بیتـی در بحـر هـزج مسـدس اخـرب مقبـوض           
سـروده شـده است.شـیوه    هجـري محذوف (مفعول مفاعلن فعولن)که در اوایل قرن یازدهم 

سخن فیضی در نظم  متضمن اندیشه ها و افکار تازه است. معتقد است معانی بکر را به شیوه 
شاعران کهن و با در پیش گرفتن طرزي جدید که خود بر آن نام اختراع می نهـد ، بـه نظـم    

کشیده است.
و کـهن گـرفـتممـن نـیــز پی سـخن گــرفتم                          آیــین نـو 

صد جلــوه به جـلوه مـعانیـانــی                      دادم بـــه طـرازش نــه
طرزي ز خود اختراع کردمکــردم                      طــرز دگــــران وداع
)232: 1382(فیضی دکنی،

دقت او در انتخاب الفاظ پارسی و توجه او در به کار گیري واژه هـاي عربـی نشـان    
دهنده ممارست او در پارسـی خـوانی اسـت.لطف سـخن او بیشـتر در مثنویهـا و غزلهـاي او        
نمایان است.او همان طور که خود نیز اشاره کرده به شیوه شاعران سده هاي ششم تـا هشـتم   

توجه داشته است:هجري
)229:کـز هند گل عراق برخـاسـت(همان ست نغمه گر خاست       مصد بلبل

همچنین با به کارگیري صنایع مختلف ادبی نظیـر: موازنـه، ترصـیع، جنـاس، کنایـه،      
ایهام، تمثیل، تضاد و انواع اضافه هاي استعاري و تشبیهی توانـایی خـود را در سـرودن شـعر     

این گونه صنایع می آوریم:از فارسی نشان داده است.به عنوان مثال شواهدي
اضافه تشبیهی و تضاد : 

رو(همان :65) افـروز                   با سنبل شبشکوفه بنمــود به هیــئـت دل

)66(همان: گونیاي تقدیـرر                         بگرفته به کـارگـاه تدبـــیاندازه 
تمثیل :

)64(همان: ان ز کجا و پرتو ماهـکتحادث به قـدیم کی برد راه؟                      
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موازنه :
)66(همان: هجران و وصال کرده همرنگ بیرون و درون گرفته هم تنگ            

ایهام :
)66(همان: خطاست چین ابرو      عینخم نیست ز رشته یک سر مو                   از 

ز مــوارد ذکــر شــده اسـتفاده از ترکیبــات زیبــاي فارســی توانــایی شــاعر را در  بـه جــ 
توصیف امور مختلف نشان می دهد. مثالً : 
)126:(همانرورد   ـه پـور دل خرابـمعمکان خاك نشین آسمان گرد          

)208(همان: مهتـاب شکـوفه چمن خــیز              سیــاره پیـــاله طرب ریــز  
ابراین می توان گفت فیضی از شاعران تواناي هندي است و همان طـور کـه اسـتاد    بن

فیضی در میـان گوینـدگان هندوسـتانی بعـد از خسـرو وحسـن در       « صفا نیز اشاره کرده اند 
صف اول گویندگان جاي داشته وبه حق مرتبه ملک الشعرایی برازنـده طبـع و بیـانش بـوده     

)853: 1370صفا،»(است.

گیرينتیجه . 4
دربر اساس مطالعاتی که از قرن بیستم میالدي با شکل گیري نظریـه هـا و روشـهاي جدیـد    

بررسی متون ادبی انجام گرفت، متن ادبی را از منظر و شیوه خاصی مـورد تحلیـل قـرار داد.    
روش جدید می کوشید قوانین موجود در یک اثر را از راه شناخت مناسبات عناصر سازنده 
آن به دست دهد. بر همین اساس بسیاري از قصه ها و حکایتها و داستانهایی که تـا آن زمـان   

ر ادبی شناخته نمی شد محل مطالعه و شرح و تحلیل قرار گرفت.به عنوان یک اث
در این پژوهش داستان نل و دمن که قسمتی از حماسه معروف هندیان یعنی رامایانـا  
و مهابهاراتا است از لحاظ عناصر سازنده آن مورد بررسی قـرار گرفـت. از مجمـوع تحلیـل     

رد بحث دارنـده همـه عناصـر سـازنده     ساختارگرایانه آن این نتیجه حاصل شد که داستان مو
یــک داســتان از جملــه: طــرح ، شخصــیت ، زاویــه دیــد و غیــره اســت امــا از پیچیــدگیها و  
پیشرفتهایی که در فن داستان نویسی در قرون اخیر صورت گرفته بی بهره است و بـه شـکل   

ساده و ابتدایی همه عناصر داستان امروز را دارد.  

2073



فهرست منابع
، تهران.، ترجمه با حواشی رضا زاده شفقتاریخ ادبیات فارسی،)1351(، هرماناته

.، اصفهان: نشر فردادستور زبان داستان،)1371(، احمداخوت
تهـران:  ،، ترجمـه فریـدون بـدره اي   ریخت شناسی قصه هاي پریان،)1368(، والدیمیرپراپ

.انتشارات توس
تهـران:  ، سـلیمانی، چـاپ دوم  ، ترجمـه محسـن   تأملی در باب داستان،)1365(، الرنسپراین

حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی.انتشارات 
: آسـتان  ، مشـهد ، چـاپ سـوم  انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسـی ،)1374(رزمجو، حسین 

.قدس رضوي
.انتشارات بین المللی الهدي:از گذشته ادبی ایران، تهران)،1375(____________

انتشـارات بنیـاد فرهنـگ    :پارسـی گویـان هنـد و سـند، تهـران     ،)1345(سدازنگانی ، هرومل
.ایران

.، تهران ، انتشارات فردوس2، بخش 5تاریخ ادبیات در  ایران ، ج ،)1364(صفا ، ذبیح اهللا 
ات فردوس.انتشار:، تهران3، بخش 5تاریخ ادبیات در  ایران ،ج،)1370(_______

تـذکره میخانـه، تصـحیح احمـد گلچـین معـانی،       ،)1340(فخرالزمانی قزوینی، مال عبدالنبی 
سپهر.تهران:

نل و دمن ،به تصحیح و مقدمه سید علی آل داوود ، تهـران  ،)1382(ابو الفیضفیضی دکنی،
.، مرکز نشر دانشگاهی

.، عناصر داستان ،تهران، سخن)1376(میرصادقی، جمال
مهابهارت،تحقیق و تصحیح و تحشیه سـید ،)1358(، میر غیاث الدین علی قزوینییب خاننق

.، تهران1شوکال ، جمحمد رضا جاللی نایینی و دکتر ن. س.

2074


