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پیکرگردانی در افسانۀ غنایی «نل و دمن» فیضیدکنی
1

آسیه ذبیحنیا عمران

چکیده
شیخ فیضیدکنی (1547-1595م) از شاعران پارسیگووی هنو اسو ا او بور دربوار جوللالو ین
و بوور مر بوۀ امیووری و ملو الشووارایی رسوی ا او در قص وی ه ،غووزل و مونوووی

اکبرشوواه راه یافو

صاحبمقامی شامخ اس ا فیضی بر قلی از نظامی ،مونوی «نل و دمن» را بور نظوک کشوی هاسو ا
پ ی ۀ پیکرگردانی ( )Metamorphosesو ( )Transformationکر بر دگرگونی چهوره یوا غییور
شکل موجودات ابیر ش هاس  ،در قصرها و افسانرهای مردم هن جایگاه ویوژهای داردا فراوانوی
پیکرگردانی در قصرها و افسانرهای جهان و برطور خاص در میان قصرها و افسانرهای مردم هنو
کر نسلبرنسل روای

ش هاس  ،نشان از ان یشرهای ریشردار اساطیری در فکرات عامیانوۀ موردم

سرزمین هن داردا شخصی هایی کر دارای ق رت سحر و جادو هستن  ،در هر جای افسوانرهوا و
قصرها کر نیاز باش  ،دس

بر غییر حالو

مویزننو و در قالوب اسوتحالرهوای گونواگون نمایوان

میشون ا این پژوهش ،بر شیوۀ وصیفی -حلیلی و استواری بر چارچوب نظری میکوش بر ایون
پرسش پاسخ ده کر شاخص رین انواع پیکرگردانی و همچنین کارکرد و نقش این پیکرگردانیها
یش ورین نووع اسوتحالرهوای
در افسانۀ غنایی «نل و دمن» چیس ؟ مطابق دستاوردهای حقیق ،بو 
موجود در افسانۀ «نل و دمن» مربوط بر استحالۀ انسانی و استحالۀ انسان بر حیوان اس ا
واژههای کلیدی :فیضی دکنی ،نل و دمن ،داستان غنایی ،پیکرگردانیا

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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اریخ پذیرش1398/1/23 :

1

پژوهشنامۀ ادب غنایی

118

سال  /17شمارۀ 33

 -1مقدمه
قصر و افسانرهای مت اول در ی

سرزمین بیانگر بخشی از فرهنگ کهن مردم آن سرزمین هسوتن ا

آنها خود این قصرها را سواختر و پرداختور و
این افسانرها در بین ودههای مردم رایج بودهاس ا 
بازگو کردهان ا در این قصرها و افسانرهای کهن و عامیانر کر گاه بور زبوان شوار نقول مویشوون ،
کشورداری ،اخلق ،رشادت و پهلوانی ،شمشیربازی ،غیرت و دفاع از ناموس ،دین و وطن ،مبارزه
با اهریمنان ،کسب دانش و حصیل علک ،انجام کارهای سخ

و غیورممکن ،رسوی ن بور جاهوای

دس نیافتنی ،چیستان ،باورهای عامیانر بر وجود دیو ،پری ،اجنر ،سحر ،جادو ،موجوودات خیوالی،
نیروهای اهورایی ،اهریمنی و نگه اری آ ش نوزد دیووان ،ازجملور درونمایورهوای برخوی از ایون
قصرها و افسانرهاس ا قهرمان باضی از قصرها حیواناتان کر با آدمی سخن میگوینو و او را از
خطرات و امور پنهان باخبر ساختر و برای رسی ن بر ه ف یاری میکنن ا رسوی ن افوراد فقیور بور
خزینر (گنج طل) ،ازدواج دختر پادشاه و بالاکس ،حمای

و پشتیبانی از اسویران و زنوان ازجملور

افسانرهاس ا گاهی در افسانرها و قصرها انتخاب همسر بور روشهوایی خواص

موضوعات ِدیگر
انجام میشود و دختران برخلف عرف در انتخاب همسر مختارن و خود بر خواسوتگاری رفتور و
همسر آین ه را انتخاب میکنن (ماهیگیر)10 :1392 ،ا
افسانر در اصطلح روایتی از ماجراهای غیرواقای و باورناپذیر اسو

کور آدمیوان ،جوانوران و

نشواندهنو ۀ آرزوهوای انسوان و گواه

دیگر پ ی هها یا موجودات خیلی میآفرینن ا افسانرها ،گاه
پاسخگوی کنجکاوی اوس ا افسانر بر مانی داستان ،سرگذش

و قصر اس ا برخی ویژگیهوا در

همۀ افسانرهای جهان یکسان اس  ،همچون:
 در افسانرها ،با نیروها و روی ادهای طبیای ،همچون موجودات زن ه برخورد میشودا بر جانوران و گیاهان ،ویژگی انسانی بخشی ه میشودا روی ادها و پیشام ها هرچن خیالی باشن  ،واقای مینماین ا روی ادهای ساده و روزمره بر شکلی شگف انگیز و فرازمینی درمیآین ا آرزوها و خواسترها بیشتر با افسون و جادو برآورده میشون ا بیان قصرها با گزافرگویی همراه اس اکشش و جاذبۀ افسانرهوا بیشوتر بور مواجرا و کشومکشهوا و در اصوطلح قصورنویسوان ،بور
) )Actionآنها مربوط میشود ،ا بر محتوا و ماناهای خفتر در الیرهوای روایو

(اموامی:1380 ،
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یگیورد و
)22-21ا قلمرو حقیق حاضر مامی موتن کتواب «نول و دمون» فیضوی دکنوی را دربرمو 
شاخصرهای پیکرگردانی در این منظومر برصورت گزینشی استخراج و وین ش هان ا

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
نابسامانیهایی کر پس از فتنۀ مغول گریبانگیر مردم ش هبود ،باعث ش ع ۀ بسیاری از شواعران از
موطن خود کوچ کنن و در جس وجوی مکانی آسووده ور برآینو ا در آن روزهوا هنو نسوب بور
ماوراءالنهر از امنی

بیشتری برخوردار بود و ازآنرو کر پادشاهان هن  ،بور مهواجران روی خووش

یداد ،پذیرای میهمانان بیش ری ش ا «در دورۀ گورکانیوان ،بورخصووص در عهو اکبرشواه
نشان م 
حمای

از شار و ادب و نواخ

شارا باعث گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبرقاره هن شو »

(ا ر)247 :1337 ،ا ادبدوستی این خان ان انگیزۀ سوفر بور هنو را بورای شواعران و نویسون گان
مضاعف کردا بر گفتۀ ابنبطوطر ،احترام بر خارجیان ا ح ی بود کر مقرر فرمود بر آنهوا «عزیوز»
گوین نر «غریب» (ابنبطوطر،1370،ج)159 :2ا «فیضی برجسوتر ورین و نوامور رین شواعر عصور
اکبرشاه اس ا برخی ذکرهنویسان ،وی را پس از امیرخسرو دهلووی بوزر  ورین شواعر فارسوی
سرای شبرقاره هن دانستران » (زرینکوب)121 :1384 ،ا
فیضی خلص خود را از کنیۀ خود گرفتراس ا فیضی شاعر وانایی اس

کر پس از امیرخسرو

و حسن سنجری در صف اول گوین گان هن میآی ا او گذشتر از شار با شاخرهوای دیگور علووم
زمانۀ خود نیز آشنا بود و در طب و انشاء ،عو یلی در روزگوار ن اشو

(صوفا :1378 ،ج)844 ،5ا

فیضی خمسرای دارد کر بر قلی از خمسۀ نظامی سروده اس ا منظومرهای این خمسر عبارتانو
از« :مرکز ادوار» درمقابل مخزن االسرار« ،سلیمان و بلقیس» در برابر شیرین و خسرو« ،نل و دمون»
در جواب لیلی و مجنون« ،هف

کشور» در مقابل هف

پیکور و «اکبرنامور» درمقابول اسوکن رنامرا

فیضی نها بر ا مام «مرکز ادوار» و «نل و دمن» موفق ش هاس ا
داستانِ «نل و دمن» ،روایتی ج ی از داستان «نل و دمیا ی» از مهابهارات اسو ا گوویی فویض
داستان مذکور را بازنویسی کرده و غییرا ی جزئی در آن داستان دادهاس ا داستان «نل و دمون» در
چهارچوب همان ای ۀ داستان مهابهارات وین یافتراس ا برقول شمیسا «این بازسازیها بویش ور
جنبۀ هنری و ب یای داشتراس
(شمیسا)215 :1383 ،ا

و حتیالمق ور چهارچوب کلی داستان قبلی را غییر نمیدادهانو »
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متن کامل کتاب مهابهارات را غیاثال ین قزوینوی مشوهوربور نقیوبخوان بور فارسوی رجمور
کردهاس ا مهابهارت بزر رین داستان ملی هن وان اس

کور در آن داسوتانهوا و حکایو هوای

عشقی و مذهبی و سیاسی دلپذیری من رج اس ا از ماروف رین داستانهای این کتواب ،حکوایتی
کر فیضی آن را پیش از نقیبخان بر فارسی رجمر کرد و موضوع «نل و دمون» خوود قورار

اس
دادا

«نل و دمن» سومین منظومر از خمسۀ فیض اس  ،کر شاعر آن را بر خواهش اکبرشاه ،در بیش
از چهارهزار بی

بر وزن «مفاول مفاعلن فاولن» ،بحر هزج مس س اخرب مقبوض محوذوف یوا

ی ورین درونمایوۀ مونووی «نول و
مقصور درمقابل «لیلی و مجنون» نظامی سروده اس ا عشق ،اصل 
دمن» اس ا در داستان «نل و دمن» ،زن برعنوان ی
زیبایی ،دانایی ،مهربانی و سازن گی اس

شخصی

و گاه این شخصی

اصلی و فاال ،دارای صفا ی ازقبیل
اصلی و مهک ،خوود قهرموان پیشوتاز

داستان اس ا مقالۀ حاضر در فحوای بحث ،بر این سؤال پاسخ میده کر برجستر رین شاخصر و
درونمایۀ پیکرگردانی در مونوی «نل و دمن» ک ام اس ؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
منظومۀ داستانی «نل و دمن» فیضیدکنی برعنوان متنی کر نویسن ۀ در آن علوهبر بر صویرکشوی ن
فکرات هن وان ،میکوش ا باورهای اساطیری را در این افسانۀ عاشقانر بر صویر بکشو  ،دارای
اهمی

اس ؛ بنابراین برای آگاهی از عناصر مق س دخیل در پیکرگردانی هن وان و بوا وجور بور

اینکر یکی از محوریهای اصلی داسوتان موذکور حلوول روح ،غییور هیئو

وااا اسو  ،ایون ارور

ارزشمن مورد بازکاوی قرار خواه گرف ا
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
روش حقیق در این مقالر موردی -زمینر ای با رویکورد همبسوتگی اسو ا در ایون حقیوق بورای
جمعآوری اطلعات از روشهای اسنادی (فیشبرداری برصورت وصیفی) و پیمایشی (استفاده از
نظریات فیضی در منظومۀ نل و دمن) استفاده ش هاس ا همچنین مقالوۀ حاضور مویکوشو وا بوا
استفاده از روش « حلیل محتوا» مصادیق انواع پیکرگردانی را در این منظومۀ غنایی مورد حلیول و
ارزیابی قرار ده ا قلمرو حقیق حاضر کل متن منظوموۀ «نول و دمون» را دربرمویگیوردا همچنوین
شاخصرهای پیکرگردانی برصورت گزینشی استخراج و وین ش هان ا
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 -1-4پیشینۀ تحقیق
اکنون پیکرگردانی در مونوی «نل و دمن» بررسی نش هاس ؛ اما برخی از آرار مر بط منتشرش ه بوا
مونوی «نل و دمن» بر شرح زیر اس :
زهرا خانلری ( )1363در «مجموعر داستانهای دلانگیز زبوان فارسوی» ،بور بازنویسوی «نول و
دمن» فیضیدکنی برای مخاطب نوجوان پرداختن ا
محسن ذاکرالحسینی ( )1384در مقالرای باعنوان «مونوی نل و دمن» کور در ناموۀ فرهنگسوتان
منتشر ش  ،بر نق و بررسی و مارفی منشأ ،مأخذ و نسخ چاپش ۀ مونوی «نل و دمن» پرداختن ا
قویکال ولر ( )1336مقالرای باعنوان «حکیک فیضی» در مجلۀ ارمغان منتشر کردا
مقالرای باعنوان «زن گی و آرار فیضی» ( )1378از ضیاءال ین دیسوائی در مجلوۀ ناموۀ پارسوی،
منتشر ش ا مقالۀ مذکور رجمرای از متنی بر همین نام از محم منصور عاصمی اس ا
نیازی ( )1390مقالرای با عنوان « حلیل ساختاری داستان نل و دمن فیضی دکنی» در فصولنامۀ
نق ادبی منتشر کردا همین نویسن ه ،بار دیگر هموین مقالور را در یوازدهمین هموایش بوینالمللوی
رویج زبان و ادب فارسی کر در دانشگاه گیلن برگزار ش  ،ارائر دادن ا
اکنون پیکرگردانی در منظومۀ غنایی «نل و دمن» کار نش هاس ؛ بنابراین انجام حقیق حاضور
ضرورت و اهمی

مییاب و مقالۀ حاضر می وان فتح بابی در این زمینر باش ا

 -2افسانۀ غنایی «نل و دمن»
قصرگویوان در کوا
در سرزمین هن وستان ،پادشاهی عاقل و نیکومنظر برنام «نل» زن گی میکردا 
برایش آنق ر از عشق سرودن کر او احساس کرد غک عشقی نامالوم بر دلش راه یافتر و آشفتراش
ساختر اس ا وزیر ،پزشکی را باخبر کرد ا بر دی ن شاه آی ا پزش
شوری ه ش ه و در طلوب ماشووقی اسو

با از مااینۀ شاه گف

کر او

و بایو او را بیابیو ا روزی شخصوی خبور آورد کور در

سرزمین دکن ،دختر زیبارویی برنام «دمن» اس ا وقتی «نل» چنین وصفی از «دمن» شنی  ،عاشق او
ش ا از طرف دیگر« ،دمن» نیز ب ون اینکر از وجود عاشقی چوون «نول» بواخبر باشو  ،بویقورار و
آشفترحال بودا در فصل بهار« ،نل» برسوی سرزمین دکن حرک
«نل» او را شناخ

کوردا «دمون» از روی نامورهوای

و بلفاصلر برسوی وی آم و حلقۀ گل را بور گوردن او انو اخ ا «نول» هموۀ

اموالش را در قمار با برادرش از دس

داد و سر بر بیابان گذاشو ا سورانجام او بوا کمو

دکن و با لشکر فراوان بر سرزمین خود وارد ش و بر دربار نزد بورادر آمو و گفو

پادشواه

صومیک دارم
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از او ببردا او همۀ امووالش را

«نل» و بر رسک هن وان« ،دمن» خوود

را در آ ش میافکن ا خاکستر شود (فیضیدکنی :1382 ،لخیص از متن کتاب)ا
 -2-1پیکرگردانی در افسانۀ غنایی نل و دمن
پیکرگردانی ،دگرگونی یا جابرجایی بر مانای غییر شکل یا ماهی

یو

چیوز یوا کوس در عرصوۀ

داستان (اعکاز اساطیری ،حماسی و غیر آن) ازجملور موضووعات مکورر و پرمصو اقی اسو

کور

همچون دیگر خوارق عادات اسطوره و حماسر ،گزارش نمادینی از یکی از آرزوها و خواسترهوای
انسان کنجکاو باستانی شمرده میشودا در اصطلح ،پیکرگردانی در زبان بور ()Metamorphoses

و ( )Transformationابیر ش هاس
هستی و هوی

و مانای آن غییر شوکل اواهری و سواختمان نوو اسواس

قانونمن شخص یا چیزی با اسوتفاده از نیوروی مواوراءالطبیاوی اسو

انسانهای مامولی اس

غیرعادی و فرا ر از وان

کور اموری

(رستگار فسایی)11 :1383 ،ا

وقوع امور خارقالااده در اساطیر ،افسانرها و قصرهای عامیانوۀ ایوران و جهوان ،اموری بسویار
اساسی اس

کر برای ذهن انسان ،از دیرباز جاذبور و لطفوی خواص داشوتراسو

داستانها و فیلکهای خیلی مااصر از جایگاهی مهک برخوردار اسو

و هنووز نیوز در

و در میوان طبقوات مختلوف

مردم ،از پیر و جوان و فرهیختگان و روشنفکران و مردم عادی هواداران بسیار داردا ایون برخوورد
زایویهوای اسواطیری ،بسویار أمولبرانگیوز اسو
همیشگی انسان با شوگف  

و سوهمی عمو ه در

أریرگذاری و وجر مردم بر اساطیر ،افسانرها و قصرهای کهن و حتی مااصر دارد؛ ب ین مانی کور
داستانها موجودا ی را میبینیک کر ناگهان دگرگون میشون و از جمادی بر حیووانی،

در این گونر
یکنن و سرانجام بر آنچر انو ر
از حیوانی بر انسانی و از انسان بر فرشتگی و غیره« ،پیکرگردانی» م 
وهک نمیآی  ،مب ل میشون (همان)11-12 :ا پیکرگردانوی مامووال هو فهوای زیوادی را دنبوال
یبریکا
یکن و ما از خلل آن بر عملکرد آرزوها و نیازهای مادی و مانوی انسان ،پیم 
م
موضوع داستان «نل و دمن» از داستان «نل و دمیا ی» از افسانرهای کتواب مهابهارا وا ،حماسوۀ
کهن هن وان گرفتر ش ه و همچون کتاب مهابهارات ،لبریز از خورق عوادات و اموور خوارقالاواده
اس

و وجود شخصی هایی چون دیو و پری و وقوع حوادری خوارج از عوالک واقوع ایون امور را

ش ی و قوی
میشودا

یکن ؛ البتر کارهای شگف انگیز و باورنکردنی در اغلب داستانهای هن ی دی ه
م
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یکی از عناصری کر در متن افسانۀ غنایی «نل و دمن» آم ه ،داسوتان غییور شوکل ،نقول روح،
حلول و ناسخ وااا اس ا در آیین هن وان و بر اعتقواد ایشوان جوانوران نیوز شخصوی
ادراک دارن و برهمیندلیل هری

و عقول و

از جانوران کر قهرمان داستانی میشون  ،نامی خاص دارنو ا در

این بخش از مقالر بر بررسی پیکرگردانی در منظومۀ «نل و دمن» میپردازیک:
 -2-1-1تغییر شکل «نل» به «باهک» (به توصیۀ مار و استفاده از پوست مار)
در داستان «نل و دمن» آم هاس :
«نل» سرگشتر در بیابان آواره بود کر ناگر چشمش بر ماری افتاد کر در آ شی میسوخ
خود میپیچی ا وقتی نزدی

و بور

آ ش ش مار بر حرف آم و گف « :عمر مون بور پایوان آمو هاسو ؛

چون من برهمنی را نیش زدم ،او مرا نفرین کرد و من بر این ب بختی دچار ش ما اگر مورا نجوات
دهی ،می وانک دوباره بر زن گی برگردما «نل» مار را از آ ش بیرون کشی و مار گف « :از یو

وا

ده بشمارا نل شروع بر شمردن کرد؛ همین کر بر ع د ده رسی  ،ناگهان موار او را گزیو ؛ زیورا «ده»
در زبان هن ی دو مانا دارد :یکی «ده» و دیگری «بگز» ()Dasaا
گفتتتتتن ز یکتتتتی شتتتتمار تتتتتا ده

و آنگتتتتتاه متتتتترا گتتتتتذار در ره

دش چون بگذشت بتتتتتتتتتر زبتانش

افعتتتتتتی بگگیتتتتتتد ناگ تتتتتتانش

نتتل گفتتت :چتته دیتتوی و ددی بتتود

پتتتتاداش نکتتتتوییا بتتتتدی بتتتتود

دریافتتتت چتتتو متتتار اضتتت رابش

بگشتتتتاد زبتتتتان پتتتتی جتتتتوابش

کتتای نیتتکجتتوان بتتد چتته گتتویی؟

بتتتد نیستتتت کتتته کردمتتتت نکتتتویی
(فیضی دکنتی)190 :1382،

ناگهان «نل» سراپای خود را سیاه دی ا بسیار غمگین ش ؛ اما مار گف
اس

کر مصلحتی در این کار

و نگران مباش ا زمانی کر بر این شکل هستی ،کسی وو را نمویشناسو ا نوام خوود را نیوز

عوض کنا همین کر وقتش برس  ،میآیک و و آب سیاه از ن
بگذار و بر درگاه «رتپرن» بروا او شاهی بسیار سخاو من اسو
خواه ش ا از پوس
مق اری از پوس

بیرون میکشکا نام خود را «باه »
و در دربوار او مشوکل وو حول

ن من مق اری بردار و نزد خود نگهو ار و هرگواه بور مون احتیواج داشوتی،
را در آ ش بیافکن ،من فورا حاضر میشوما هروقو

برصورت اول درمیآییا

بخو

بور وو روی آورد،
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در پایان داستان ،وقتی همر از پی اش ن «نل» شادمان ش ن ا صبح روز با  ،مق اری از پوسو
مار را در آ ش افکن و افسون مار را بر آ ش خوان  ،ناگهان ماری سیاه پ ی ار ش  ،نزدیو

«نول»

آم و خونابۀ سیاه را از ن او بیرون کشی و چهرهاش چون روز اول سپی ش ا وقتوی «رتپورن»
یرتزده ش و از اینکر او را نشناختر بسیار عذرخواس ا
ماجرا را شنی  ،ح 
«مار» ( )Snakeاین جانور خزن ه از ادوار پیش از اریخ ،برطور گسترده در هن مورد پرستش
مویکنو ؛ بنوابراین ،نمواد مور
بودا «با پوس ان ازی ادواری خود مانن خورشی  ،ج ی حیات 

و

ول دوباره اس » (هال)93 :1380 ،ا در داستان اسطورهای گیلگمش آم هاس :
ماری مگر بوی گیا شنید.
خاموش بر خاک خگید ،گیا ببرد.
و هم در جا پوست ک نه بینداخت (گیلگمش.)199 :1382 ،

در داستان «نل و دمن» نیز ،مار ،پوستی از خود را بر «نل» میده و هر بوار ایون پوسو
اس

مار« ،نل» را بر هیئو

کر زن گی ازهای بر «نل» میبخش ا بار اول ،پوس

سیاه درمیآورد و زن گی او را نجات میده و بار دیگر او را بر هیئ

موار

غلموی هنو وی

اول بازمیگردان و مجو د

حیات ازهای در وجود «نل» میدم ا
در اساطیر هن و ،مار مظهر خ ایان متا د اس  ،چر خ ایان شرور و چر خ ایان نی ا در هنو
باستان ،مار سمبل ق رت خ ا و نیروی فوقالااده اس

(ذکرگوو)348 :1377 ،ا در داسوتان «نول و

دمن» نیز مار ،از ق رت خ ایی برخوردار اس ا او علوهبر «نل» ،حتی بر «دمن» نیز زن گی ازهای
میبخش ا
با وجود این ،چون مار وابستربر زمین بود ،طبیاتا ی

خ ای زیرزمینوی بورشومار مویرفو

و

حامی خ ایان و پادشاهان بود؛ بنابراین آن را با ق یک ه ایا آرام میکردن ا مار در مراسک بواروری
باستانی اهمی

داشو

و در زموان درو ،هو ایایی دریافو

مویکوردا همچنوین ازجملور خو ایان

شفابخش بودا در غرب عیسوی ،مترادف با شیطان مارفی ش ا موار عموری طووالنی داشو

و در

دورۀ رنسانس ،برعنوان نماد زمان ،جاودانگی و کیهان احیاء ش ا
کهن رین شواه باستانشناختی دربارۀ پرستش مار ،از بینالنهرین گرفتورشو هاسو ا در پایوانِ
هزارۀ سوم ،مار در بینالنهرین برصورت خو ایی شوفابخش بورنوام «نوینگیزیو ا» ()Ningizzida
درآم ه بودا مار در هن وستان ،بخشی از آروار هنوری هنو ویی و بوودایی را شوکیل مویدهو ا در
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هن وستان ،مار مورد پرستش اقوام درّۀ سن بودا درواقع ،اساطیر آنان دربارۀ «این را» کر مار دیووی
برنام «وریترا» ( )Vritraرا کش  ،احتماال بر پرستش ی

خ ای بومی ق یمی ر ،کر مغلوب خ ای

ودایی ش  ،اشارت داردا حتی در این صورت ،پرستش مار در سوطح محلوی ،بورویوژه بورصوورت
جنهای چشمر ،دریاچرها و رودها باقی مان ا برای درمان زن نازا ،ن یسهای سنگی نذری از مار
را در مردابها قرار میدادن و سپس آنها را در زیر درخ
عامیانۀ هن ویی ،دربارۀ ی

مویگذاشوتن ا او ادی افسوانرهوای

نژاد از مارها وجود دارد کر پادشاه و ملکوۀ آنهوا بور آبهوای زموین

مسلط بودن و از گنجهای زیر آن حفاا

میکردن ا

مار در اساطیر مربوطبر ویشنو جایگاه واالیوی داردا «در روایو هوا آمو هاسو  ،گو اموا بوودا،
سالهای زیادی درپی کشف حقیق
پیشوای آیین بودایی ،

نیل بر روشونگری گذرانو ا در آخورین

روزهای سیر و سلوک برم ت چهار هفتر زیر درختی بر حال

میرف ،
مراقبر نشس ا ساعتی کر 

اسرار مکنون جهان را بر وی آشکار کنن ؛ نیروهای منفوی بسویج شو ن وا مراقبوۀ بوودا را درهوک
شکنن ا آسمان یره ش و ابرهای سیاه و حجیک ،باران سیلآسایی را فرود آوردنو ا در ایون هنگوام
بود کر پادشاهِ مارها« ،ناگا موکالین ا» ،بر حفاا

از بودا شتاف ا این مار عظیکالجور از اعماق زمین

بر سطح آم و بر دور بودا چنبره زد و سرهای خود را چون چتر بر سر او گستران ا بو ین ر یوب
ایام مراقبۀ بودا ب ون خلل سپری ش و سرانجام بر مر بۀ روشنگری و اشراق رسی و از آنجا بوود
کر بر لقب بودا ملقب ش » (ذکرگو)41 :1391 ،ا
در چین و ژاپن مانن هن وستان ،مار مربوطبر آب و دارای شکلی بود کر خ ایان رود بر خوود
میگرفتن ا مار ،ششمین شاخر از دوازده شاخۀ قویک زمینی چینی اس ا موار در چوین وابسوتربور
دستۀ خزن گان موذی اس

کر پنچ زهور را ولیو مویکننو زهور و زهوره و جگور موار و حتوی

فلسهایش را در پزشکی چینی برکار میبردن ا براساس این اصل در چین کر هرچیز را با خودش
می وان ماالجر کرد؛ اویذهایی از موار کر آنها را بر روی قطاات لبواس ملیلردوزی مویکردنو ،
برای کودکان برکار میرف ا در ژاپن ،جایگاههای مق سی وجود دارد کر نشاندهن ۀ نقطرای اس
کر در آنجا ماری کشتر ش ه و با ا برای فرونشان ن خشک او ،کارهایی انجوام مویدادنو ا در میوان
حیوانا ی کر سهمی مهک در دین یونانیان داشتران  ،مواران دارای نقشوی برجسوتر بودنو ا یونانیوان
مارها را جسک ارواح مردگان برویژه نیاکان قهرمان قبیلر یا خوانواده مویشومردن ا پوسو انو ازی
ماران ،دلیل ول مج د و جاودانگی آنها بودا در ماب دلفوی ( )Delphiمواران وسوط کاهنورهوا
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نگه اری و غذیر میش ن ا مار در اساطیر یونان نشانۀ آ نر و دمتور بوودا حتوی مارهوا در مراسوک
دیونیزوس نیز حضور داشوتن ا همچنوین نشوان آسوکلپیوس ( )ASclepiusخو ای شوفابخش و
با ها نماد پزشکی غربی ش (پلو ارک)280 :1379 ،ا مار یکی از سمبلهای خان ان سلطنتی مصر
بودا بو و ( ،)Butoایزد مار در مصر سفلی برعنوان حفاا کنن ه مورد پرستش بوود (ویوو:1382 ،
)189ا
با هک بر ر یب ،نر و ماده هستن و سوابقا نمواد حاصولخیزی زموین بودنو ا ایون

مار و درخ

صویر در آغاز مربوطبر ایشتر ،الهۀ حاصلخیزی خاورمیانر برشومار مویرفو

(ذبویحنیوا ،اکبوری،

 ) 204 :1392مار نماد هبوط آدم و همچنین شیطان شو ا موار در زیور پوای موریک عوذرا و سویبیل
( )Sibylایرانی ،لر میشود (هال)99 :1380 ،ا مار در آفریقا مظهر هوش و دانایی اس ا ورات نیز
مار را از همۀ حیوانات صحرا هوشویار ر مارفوی مویکنو (قواموس کتواب مقو س :1928 ،سوفر
پی ایش ،باب سوم ،آیۀ )1ا
در آیین میترا ،مار جانور ب کار و متالقبر اهریمن اس ا در داستان پی ایش آ وش آمو هاسو :
اهریمن ،مار را کر هکپیشۀ مر

اس  ،پ ی میآورد و اهوورامزدا برابور آن و بورای مقابلور بوا او،

آ ش را آفری و بور ایون ر یوب ،آ وش مقو س شو (فردوسوی)33 :1363 ،ا عوربهوا سورو را
شجرهالحیر (درخ
 ،1342ذیل لغ

مار) مینامن  ،چر گوین هرجا کر سرو هس

مار هک هس

(خلف بریوزی،

سرو)ا

در داستوان «نل و دمن» ،مارسیاه کر بر افسون« ،نل» را بر پیکر سیواهرویی درآوردهبود ،مجو د
در پایوان ،وی را «روی سپی » میگردان ا «رنگ سفی ازجملور رنوگهوایی اسو
مختلف اغلب موب
رنگی اس

کور نوزد ملول

بوده و برای نشواندادن پاکی ،زیبوایی ،آرامش وااا اسوتفاده مویشوودا سوفی

کر همواره درمقابل سیاهی ذکر ش ه و نمادی اس

برای قوابل خیر و شر» (پاشوایی

فخری )95 :1393 ،در اغلب ِافسوانرها دو نیروی خیر و شر دربرابر یک یگر قو علوک مویکننو و
همیشر این خوبی ونیکی اس کر پیروز می ان اس  .در افسوانۀ «نل و دمن»« ،نل» خیوور اسو
در برابر شر ،یانی برادرش پای اری میکن ا او سرانجام واج و خو
میگیردا

کور

غصوبشو ه را از او پوس
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 -2-1-2تغییر شکل سه پری در هیئت و شکل ِنل
در رابطر با اعتقاد بر سن

ازدواج و رسک و رسومات آن ،نظرات گونواگونی در هنو وجوود داردا

یکی از این مراسک کر ااهرا بخشی از مراسک ازدواج درباری محسوب میشود ،برنقولاز سوراین ۀ
منظومۀ «نل و دمن» چنین اس :
در هن چنین رسک بوده کر «هرگاه دختر شاه قص ازدواج داشترباش  ،جشنی برپوا مویکننو و
هواخواهان و خواستگاران بر صف میایستن ا دختر هر کر را بپسن د ،حلقورای گول بور گوردن او
میان ازد و او را بر همسری خود برمیگزین » (فیضیدکنی)164 :1382 ،ا
شاه دکن پ ر «دمن» صمیک گرف
نوروز فرا رسی  ،نل صمیک گرف

روز سا و خوبی انتخاب کرده و جشنی برپا کنن ا وقتوی

برسوی سرزمین دکن حرکو

کنو ا روز جشون فورا رسوی و

مشتاقان شاهزاده خانک بر صف ایستادن ا «نل» نیز در صف ایستادا از طرف دیگر ،سر پری کور در
آرزوی «دمن» بودن  ،خود را برصورت «نول» درآوردنو و در صوف ایسوتادن ا وا اینکور «دمون»
زیباروی با ص کرشمر و ناز از پس پرده بیرون آم و از پیش خواسوتگاران گذشو
رسی ا ناگاه در برابر خود چهار شخص را دی کر همور بور یو
مضطرب ش و از بین آن چهار ن نتوانس

وا بور «نول»

شوکل و شومایل بودنو ا «دمون»

«نل» را شوخیص دهو ا «دمون» نگوران و سوردرگک

ایستادهبود و بر فکر فرو رف ؛ ناگهان سخن یکی از برهمنان را بر یاد آورد کر نشانرهای پریوان را
دادهبود؛ یکی اینکر پری مژه بر هک نمیزن  ،دوم اینکر ق م بر خاک نمیگذارد و سوم سایراش بور
زمین نمیافت ا
مشتتتتتری را

بنگتتتر ستتته نشتتتان بتتتود پتتتری را

کتتتتای متتتته بشتتتتنا

هرگتتتگ متتت هاش بتتته هتتتم نیایتتتد

بتتتر ختتتاک رهتتتش تتتد نیایتتتد

چشتتتتتمش ز ل تتتتتافتی کتتتتته دارد

ستتتایه بتتته زمتتتین نمتتتیگتتتذارد
(فیضتتیدکنتتی)165 :1382،

«دمن» با یادآوری این نشانرها بر آنان نگاه کرد و «نل» واقای را شناخ ا
در داستان «نل و دمن» ،نبای از نقش ماورای عادت «پری» برعنوان ض قهرمان در داستان غافل
مان ا «پری ( )fairyموجودی موهوم ،افسانرای ،زیبا و دلپوذیر اسو ؛ چنوانکور از روایوات کهون
برمیآی  ،پری وجودی اس

لطیف و بسیار زیبا کر اصلش از آ ش و با چشک دی ه نمیشوود و بوا

زیبایی فوقالاادهاش آدمی را میفریب » (یاحقی)244 :1369 ،ا پری برعکس دیو ،اغلب نیکوکار و
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(همان)؛ اما در داستان «نل و دمن» ،پریوان کور عاشوق «دمون» هسوتن  ،مدو ام در پوی

آسیبرسان ن بر وی هستن ا در آغاز عاشقی «دمن» نیز پ ر و مادر وی بر این باور هستن کور وی
گرفتار «پریزدگی» ش ه؛ ازاینرو آشفتر و بیقرار اس :
در آینتتته ختتتویش را مگتتتر دیتتتد

گفتنتتد پتتریوشتتتی استتت در دیتتتد

(همان)139 :

کنیزان و خ متکاران «دمن» لش دارن  ،ا با دودکردن اسپن  ،پریزدگی را از او دور سوازن ،
اما مؤرر نمیافت ؛ زیرا وی مفتون عشق پریوش دگر بود:
مفتتتتتون پریتتتتوش دگتتتتر بتتتتود

آن رشتتک پتتری کتته دیتتده ور بتتود

(همان)

در داستان «نل و دمن» آم ه کر با آم ن فصل بهوار و دمی ن سبزۀ نو ،بر شیو ایی «نل» افوزوده
ش ا ق موا براین باور بودن کر سبزۀ نو بر جنون بیفزای ؛ هرچنو ایون دیووانگی ،شویفتگی عشوق
باش ا
 -2-1-3تجلی ج ان هستی در هیأت اسب در افسانۀ «نل و دمن»
در ادبیات ودایی ،جهان هستی برصورت اسب جسک یافتراس ا ویشنو ،ایوزد بوزر

هنو یان ،در

دهمین جلی خود ،برصورت اسبی سفی و زیبا اهور کردا در داستان «نل و دمون»« ،نول» ،مموول
کل جهان هستی اس
شخصی
میشناخ

کر گویی در هیئ

«نل» آم هاس

کر او در شناخ

اسب متجلی ش هاسو ا در داسوتان فیضوی ،در وصوف
انواع اسوب مهوارت داشو

و آنقو ر خووب اسوب را

کر سن اسب را با وجر بر راهرفتنش شخیص میداد ،یا اگر اسبی بواردار بوود ،رنوگ

کره اسبی را کر در شکک اسب بود ،بر دیگران میگف ا وقتی کر «نل» درمان ه و بیچاره میشوود و
برادر مکارش خ

شاهی را غصب میکن  ،برسوی دربار «رتپرن» بر راه میافتو ا وقتوی بور آن

شهر میرس  ،شاه او را بر حضور میطلب و نامش را میپرس ا «نل» اظیک مویکنو و مویگویو :
«نامک «باه » اس

و هی س

و درمان هام؛ اما در فن اسبشناسی بسیار مهارت دارما» شواه او را

میپذیرد و او در دربار مشغول بر کار میشودا
اسب بردلیل زیبایی ،سرع

و شجاع

مورد احترام بود و حیوانی خورشی ی برشمار میآم ا

در هن وستان ،پس از حملت طوایف آریایی از استپهای شمالی ،در دومین هزارۀ پیش از میلد،
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شناختر ش ؛ آنان از ارابرهایی کر بروسیلۀ اسب کشی ه میشو  ،اسوتفاده مویکردنو ا ایون خو ا در
هن وستان« ،سوریا» ( )suryaنام داش

(هال)24 :1380 ،ا

« یشتر» ،فرشتۀ باران ،برای دس یوابی بر آب های بارور بر پیکور اسوب سوفی ی درآمو و بوا
«اپووش» ،دیوو خشکی ،کر او نیوز بورصوورت اسوب سیوواهی بوود ،جنگیوو (اقتوو اری:1354 ،
)1100ا
بر روای

«نوروزنامر» ،آن فرشتر کر گردونۀ آفتاب کش  ،برصورت اسبی اس

«الووس» نوام و

گوین دوربین بوده و از دور جایها ،بانگ سک اسبان شنودا فرشتۀ نگهبان چارپایان کور در اوسوتا،
«درواسپا» [=دارن ۀ اسب سالک] خوان ه ش ه ،دارای گردونر اس ا از قول کیخسرو نقل کردهان کر
گف « :هیچچیز در پادشاهی بر من گرامی ر از اسب نیس » (مینوی ،بی ا)51 :ا
در مینوی خرد نیز اسب سفی زردگوش و درخشانموی و سفی پل  ،ساالر اسوبهوا مارفوی
ش هاس

(مینوی خرد :1354 ،پاره )64ا در کتاب مق س مذکور اس

کر اسبی آ شوین و ارابورای

آ شین «ایلیا» را بر آسمان بردن (قاموس کتاب مق س)46 :1928 ،ا
 -3نتیجه
پیکرگردانی ازجملر امور خوارقالاواده و اعجوابانگیوز و یکوی از ویژگویهوای مهوک قصورهوا و
داستانهای هن ی اس ا در افسانۀ غنایی «نل و دمن» نیز کیربر حوادث و امور خارقالااده اس ؛
در این منظومۀ غنایی أکیو بر حووادث خوارقالاواده ،بویش ور بورای حوول و کووین آدمهوا و
شخصی ها صورت میپذیردا با نظری اجمالی می وان بر این نکات برعنوان نتایج بوردسو آمو ه
اشاره کرد:
 در افسانۀ غنایی «نل و دمن» ،اغلب پیکرگردانوی وسوط بورهمن انجوام مویپوذیرد و «پیور»برهمنی یکی از چهرههای درخشان این افسانر اس ا او نماین ۀ خرد و دانایی اس  .زبان رمزی
را میفهم  ،پیشگویی میکن و راهنمای «نل» اس .
 در پیکرگردانی منظومۀ «نل و دمن» ،بیش رین مضمون و درونمایۀ ایون افسوانر را «عشوق» و«ازدواج» دربرمیگیردا
 در پیکرگردانی «نل و دمن» ،بستر داستان ،عرصوۀ مقابلوۀ خیور و شوری اسویک یگر صفآرایی کردهان ا

کور در برابور
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 بیش رین نوع استحالرهای موجود در افسانۀ «نل و دمن» مربوطبر استحالۀ انسانی و اسوتحالۀانسان بر حیوان اس ا بیان خیلی و هنرمن انۀ زن هش ن مردگان حکای

از آن دارد کور انسوان

هیچگاه از چرخۀ حیات خارج نمیشود و زن گی همیشر جاری اس ا
 -در پیکرگردانی این افسانۀ غنایی سرنوش

را نمی وان غییر داد و اق امبر هر مهی ی بورای

عوضکردن سیر قضا و ق ر کاری بس بیهوده و عبث اس ا
 در استحالرهای داستان «نل و دمن»« ،مار» نقوش مهموی ایفوا مویکنو ا در پیکرگردانوی ایونداستان ،مار نوکنن ۀ نیروی حیات اس

و با نیش خود سک را بر درون پیکر «نل» میجهان و بر

این ر یب از او بار میگیرد و «نل» دوباره زاده میشودا درحقیق  ،در داستان «نل و دمن» ،مار
ب یل دائک مر

بر زن گی و نمودار دوقطبیبودن هستی اس ؛ یانی مر

از زن گی می وراود

و زن گی از مر .
 -4منابع
 -1ا ر ،هرمان ،تاریخ ادبیات فارسی ،رجمر صادق رضازاده شفق ،هوران :بنگواه رجمور و نشور
کتاب1337 ،ا
 -2اقت اری ،احم  ،دیار ش ریاران ،هران :انجمن آرار ملی1354 ،ا
 -3امامی ،صابر ،اساطیر در متون تفسیری ،چاپ اول ،هران :گنجینر فرهنگ1380 ،ا
 -4ابنبطوطر ،سفرنامه ،رجمر محم علی موح  ،هران :انتشارات آگاه1370 ،ا
 -5پاشایی فخری ،کامران ،جادوی رنگ در حلته سیستتان ،پژوهشونامۀ ادب غنوایی ،سوال ،12
شمارۀ  ،23صص  ،89 -110دانشگاه سیستان و بلوچستان :پاییز و زمستان 1393ا
 -6پلو ارک ،حیات مردان نامی ،رجمر رضا مشایخی ،هران :ققنوس1379 ،ا
 -7فضلی ،احم  ،ترجمه مینوی خرد ،هران :بنیاد فرهنگ ایران1354 ،ا
 -8خانلری ،زهورا ،داستان نل و دمن (مجموعه داستانهای دلانگیگ ادبیتات فارستی) ،هوران:
وسا 1363ا
 -9خلف بریزی ،محم حسین ،برهان اطع ،بر اهتمام محم ماین ،هران :ابن سینا1342 ،ا

پیکرگردانی در افسانۀ غنایی «نل و دمن» فیضی دکنی

131

 -10دیسائی ،ضیاءال ین ،زندگی و آثار فیضی ،رجمر محم منصور عاصمی ،مجلۀ نامر پارسی،
شمارۀ  ،13صص  ،25-59ابستان 1378ا
 -11ذاکرالحسینی ،محسن ،مثنوی نل و دمن ،ناموۀ فرهنگسوتان ،1/7 ،صوص  ،122-125هوران:
1384ا
 -12ذکرگو ،امیرحسین ،مار در هنرهای بودایی و هندویی ،هران :انتشارات متن1391 ،ا
 -13ووووووووووووووووو  ،اسرار اساطیر هندا هران :فکر روز1377 ،ا
 -14ذبیحنیا عمران ،آسیر؛ اکبری ،منوچهر ،تراژدی در استاطیر ایتران و ج تانا هوران :سوخن،
1392ا
 -15رستگار فسایی ،منصور ،پیکرگردانی در اساطیر ،چاپ اول ،هران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالاات فرهنگی1383 ،ا
 -16زرّینکوب ،عب الحسین ،با کاروان حله ،هران :علمی1384 ،ا
 -17شمیسا ،سیروس ،انواع ادبی ،چاپ دهک ،هران :فردوس1383 ،ا
 -18صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،هران :انتشارات فردوس1378 ،ا
 -19فردوسی ،ابوالقاسک ،شاهنامه ،ح نظر اا بر لسا مسکو :ادارۀ انتشارات دانش1363 ،ا
 -20فیضیدکنی ،نل و دمن ،بر کوشش سیّ علی آل داوود ،هران :مرکز نشردانشگاهی1382 ،ا
 -21امو

کتاب مقد  ،رجمر مستر هاکس آمریکایی ،بیروت :مطبار آمریکایی1928 ،ا

 -22قویکال ولر ،حکیم فیضی ،مجلۀ ارمغان ،شمارۀ  ،3دورۀ  ،26صص  ،122-125هران :خورداد
1336ا
 -23گاردنر ،جین ف ،اس ورههای رومی ،رجمر عباس مخبر ،هران :نشر مرکز1384 ،ا
 -24گیل گمش ،رجمر احم شاملو ،هران :نشر چشمر1382 ،ا
 -25ماهیگیر ،علی ،صههای مرد هرمگگان ،قک :دارالتفسیر1392 ،ا
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 -26مینوی ،مجتبی ،نوروزنامه منسوببه عمرخیا نیشابوری ،هوران :انتشوارات کتابخانور کواوه،
بی اا
 -27نیازی ،شهرزاد ،باباصفری ،اصغرا تحلیل ساختاری داستان نل و دمن فیضی دکنی ،فصلنامۀ
نق ادبی ،سال  ،4شمارۀ  ،14صص  ،217 -187دانشگاه ربی

م رس هران1390 :ا

 -28نیازی ،شهرزاد ،شناختنامۀ فیضتیدکنتی و مثنتوی نتل و دمتن او ،یوازدهمین هموایش
بینالمللی رویج زبان و ادبیات فارسی ،صص  ،2074-2044گیلن1395 :ا
 -29ویو ،ژ ،اساطیر مصر ،رجمر ابوالقاسک اسماعیلپور ،هران :کاروان1382 ،ا
 -30هال ،جیمز ،فرهنگ نگارهای نمادها ،رجمر رقیر بهزادی ،هران :فرهنگ مااصر1380 ،ا
 -31یاحقی ،محم جافر ،فرهنگ اساطیر ،هران :مؤسسۀ مطالاات و حقیقات فرهنگی و
سروش1369 ،ا

