مثنوي نل و دمن
محسن ذاـکر ـ الحسيني
سـي دعلي آلداوود ٬مـرکز نشـر
ابوالفـيض فـيضي دکـني ٬نـل و دمـن  ٬بـه کـوشش ّ
دانشگاهي ٬تهران  (٢٢+١٧٥+٦٠) ٢٥٦ ٬١٣٨٢صفحه.
»في اضي«٬
ابوالفيض فيضي اـکبرآبادي دکني ) ٬(١٠٠٤ - ٩٥٤متخ ّلص به »فيضي« و سپس ّ

از فارسيگويان نامدار هندوستان است که ٬پس از درگذشت غـزالي مشـهدي )وفـات:
٩٨٠ـق( ٬مــلکال ّش ـعراي دربـار اـکـبرشاه شـده است .او فـرزند شـيخمبارک نـاـگـوري
عال مي )٬(١٠١١ - ٩٥٨
) ٬(١٠٠١ - ٩١٥مؤ ّل ف تفسير منبعالعلوم  ٬و برادر بزرگ ابوالفضل ّ

مؤلّ ف اـکبرنامه و آيين اـکبري است .فيضي در شعر و ادب و تاريخ مهارت داشته .کتابخانه
٤٦٠٠جلدي او ٬که نسخههاي متون محفوظ در آن غالبًا به ّ
خط مو ّل فان آنها بوده ٬پس از
مرگ وي ٬به خزانه پادشاهي انتقال يافته است.
فيضي بر زبانهاي فارسي و عربي و سنسکريت احاطه داشته و آثاري به فـارسي و

عربي تأليف و از سنسکريت به فارسي ترجمه کرده است؛ از جمله سواطعـااللهام في تفسير

القرآن مشهور به »تفسير بينقطه« که در سراسر آن حرف نقطهدار نياورده است؛ ليالوتي ٬
فـياضي  ٬مکاتيب فيضي؛ گلدسته نظم و نثر  ٬گزيده شعر قدما با
ترجمه از سنسکريت؛ لطيفه ّ
رباعي ات شهرآشوب.
مقدّ مه ابوالفضل عالـ ّمي؛ ديوان ؛ پنجنامه  ٬خمسه فيضي؛ ّ

فيضي قصد داشته است پنج مثنوي به نـامهاي مرکز ادوار ٬سليمان و بلقيس ٬نل و دمن٬

هفتکشور ٬و اـکبرنامه  ٬به تقليد از نظامي گنجوي بسرايدّ .ام ا ٬با مرگ زودرس ٬توفيق اتمام

آن را نيافته است .مثنوي
فارسي نل و دمن  ٬سومين منظومه از طرح ناـکام فيضي ٬ترجمهاي
ِ
١٢٢
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تصرف از داستان عاشقانه نله و دمينتي مهابهاراتا  ٬که در بيش از چهارهزار
است همراه با ّ
ُ
مفعولمفاعلنفعولن )بحرهزج مسدّساخربمقبوضمحذوف يامقصور(٬
بيت بروزن
در برابر ليلي و مجنون نظامي سروده شده ٬و چندين شرح و نظيره بر آن نوشتهاند.
فيضي نام عاشق و معشوق منظومه خود را نَل و َد مَن تلفّظ ميکرده است .او بارها نل

را با کلماتي چون بدلّ ٬او ل ٬خلل ٬مثل ٬و عمل قافيه کرده ٬از جمله
در جـــلوه شــوق ديــد نَل را

جـمال بـي َبدَ ل را
وان حسن و
ِ
)ص ٬١٦٤بيت (٢٣

ادر نَل
بـــــنشست نل و بــــر ِ

داو َّاول
دربــــاخت حـــريف ِ

)ص ٬١٧٠بيت (١٣

ّام ا ٬در يک مورد ٬آن را با دل قافيه کرده است:
بــار حــضور داد نل را
شــــه ِ

بـنواخت مـر آن شکسـتهدل را
)ص ٬١٩٢بيت(١٠

ـکه معلوم نيست نل را به کسر ّاول تلفّظ کرده ٬يا دل را به فتح ّاول .نام دمن را نيز در بيتي
ذوالقافيتين با چمن قافيه کرده است:

ـگــلچهره سـمنبري دمـننام

از مـوي فکـنده بـر چـمن دام
)ص ٬١٢١بيت(١٢

متن منظومه نل و دمن  ٬در برخي مواضع و بهويژه در ديباچه ٬سنگين و بعضًا پيچيده
است و گاه لغات ٬اصطالحات ٬اسامي و حتّ ي کاربردهاي نحوي و صرفي رايج در ميان
فارسيدانان هند در آن ديده ميشود .مثًال ٬در يک مورد ٬خَ يل ) (xaylرا به

صورت xâ¦l

تلفّظ و با پيل ) (pâ¦lقافيه کرده است.
توحيد تو هر کـه رانْـد در خيل
ِ

عـماري پيل
بــر مــورچــه زد
ِ

)ص ٬٦٣بيت (١٦

مثنوي نل و دمن منظومهاي است استوار ٬دلپذير ٬باـطـراوت و سـرشار از تـمثيلها و
استعارات و ترکيبات رقيق و تازه و گاه يادآور شيوه نظامي و ٬مانند بيشتر سـرودههاي
سبک هندي ٬پر از معاني و مضامين تازه و خيالانگيز چندانکه ٬به تعبير خود او٬
اسراف
ِ
صاحب طرزي است نو:
معاني کرده و بر آن است که
ِ
طــــرز دگــــران وداع کــردم
ِ

طــرزي ز خـود اخـتراع کـردم
)ص(٢٣٢
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از مثنوي نل و دمن  ٬دهها نسخه خطّ ي موجود است و آن تاـکنون چندبار به طبع رسيده
است ٬از جمله :در لکهنو )جزو خمسه فيضي( ١٨٣١؛ کانپور ١٨٧٣؛ لکـهنو  ٬١٩٣٠بـه
ـکوشش کيسريـواسـسيهـسپر؛ تهران ١٣٣٥ش ٬به کوشش علي قويم.
مـصحح آغـاز شـده ٬مشـتمل بـر
تازهترين چاپ کتاب )تهران ١٣٨٢ش( ٬با مقدّ مه
ّ
مـعر في
مـعر في مـنظومه نل و دمن ٬
مـعر في آثـار فـيضي٬
زنــدگينامه ٬نـمونه شـعر ٬و
ّ
ّ
ّ
نسخههاي خطّ ي نل و دمن  ٬فـهرست مـنابع مـقدّ مه و نـمونه تـصوير نسـخههاي مـورد
استفاده .متن منظومه براساس نسخه خطّ ي شماره  ٩١٥٨کتابخانه مجلس )مـحتمًال از
قرن يازدهم هجري( و مالحظه چاپ کيسريـواسـسيهـسپر )لکهنو  ٬(١٩٣٠تصحيح و٬
مصح ح ٬فقط بخشهايي از آن با نسخه شماره  ١٤١٤٣کتابخانه مجلس ٬تصوير
به نوشته
ّ
نســخه شـماره  ٧٠٢/٨٩٠کـتابخانه داتـا گـنجبخش )مـرکز تـحقيقات فـارسي ايـران و
پاـکستان( ٬و نسخه شـماره  ٢٦١٣/١کـتابخانه مـرکزي دانشگـاه تـهران مـقابله شـده و
اختالف نسخهها نيز ٬به عذر کثرت اختالفات ٬ذـکر نشده است .اين امـر و ٬هـمچنين٬
استفادهـنکردن از ديگر نسخههاي خطّ ي معتبر تاريخدار سبب شـده است کـه پـارهاي
تصر فات نادرست به متن راه يابد که از جمله آنهاست:
بدخوانيها و ّ
با حرف تو چـون بـيفتدم کـار

پرگار(
)به جاي
ِ

نشـيمن راز
مــيداشت دريـن
ِ

)به جاي دو َدر(

آتشکــــــــدهها گــــداز دارم

)به جاي دادم در هر دو مصرع(
رنگــين چـمني بـه شـعله شسـته

)به جاي مهر ـ گيا(
هر نقشي ازو گليست بـر بـار

)ـکه ست درون قالب زايد است(
نــه طــاق رصـد نـظاره کـردم

تقويم مه(
)به جاي
ِ

اي ريخته درد جرعه بر خـاـک

)به جاي گلي(

پرکار قــــلم فــــتد ز پـــرگار

)ص ٬٦٣بيتـ(٨

روي زمـانه ايـن دو دُر بـاز
بـر ِ

)ص ٬١٢٠بيت(١٠

ـکــاين شـعله ز سـينه بـاز ـدارم

)ص ٬٢٢٦بيت(٥

جــــــــز مهر و گيا درو نـــــرسته
)ص ٬٢٢٦بيت(١٤

هر برگي ازو لبي]ـست[ به گفتار
)ص ٬٢٢٨بيت(٤

تقويم  ٬مــــه و ســتاره کــردم
)ص٬٢٣١بيتـ(١٥

بــر چــين گل از بــهار ادراـک
)ص ٬٢٣٣بيت آخر(
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از مقايسه متن با نمونه تصاوير آغاز کتاب معلوم ميشود که گاه در حفظ ضبطهاي
نسخه اساس نيز دقّ ت کافي نشده است ٬از جمله:
توحيد تو نيست بر قلم ُچ ست
ِ

)به جاي ببزرکي ـ = ـبه بزرگي(
بــهار ا ّم ــيد
آتش زنـــم ايــن
ِ

)به جاي ندارم(
پــروانـه خس و هـوا شـرربار

)به جاي پروانه در مصرع دوم(

ايــوان بزرگي و سـتون سست
)ص ٬٦٣بيت (٧

تــا مــيوه طــمع ندارد از بـيد
)ص ٬٦٣بيت (١٠

پرواز چه گل کـند در ايـن کـار
)ص ٬٦٣بيت (١١

مصح ح ١٤ ٬نسخه تاريخدار در قرن يازدهم کتابت
از  ٤٧دستنويس مذکور در مقدّ مه
ّ
شده است.
در پايان کتاب ٬فهرست »واژهها و ترکيبات نو« آمده ٬که بسيار مفيد است ٬هرچـند
افتادگي دارد و برخي از آنها نو نيست ٬از جمله آشفتگي ٬آفريده ٬آوارگي ٬چوگان ٬درنده ٬روزانه٬

ره ٬زان )=زـآن( ٬شراره ٬فرزانه ٬و مخروش .اين چاپ فاقد فهرست راهنما ـست.
پارهاي از غلطهاي مطبعي کتاب به شرح زير است:ـگانپور )ص ٬٢٨سطر ١٠؛ ص٬٣٢
سطر(١٣؛ ولي همچو چراغ روز دارم )ص(٣٣؛ قلب کاروان )ص ٬٨٦بيت(٩؛ جاودانه
)ص ٬٢٢٩بيت(٧؛ پله )ص ٬٢٣١بيت (٢٢؛ به جاي کانپور؛ دلي همچو چراغ روز دارم؛
ِ
قلبکاران؛ جاودان ٬پلّ ه .بيت دوازدهم صفحه  ٢٢٨نـيز عـينًا تکـرار بـيت پـنجم هـمان
صفحه است.
©

