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  »مهتاب«در شعر   کليله و دمنه»کرم شبتاب« از حکايت نيما بازآفريني
  

  ∗ محّمدي کََرسفي اهللا دين نصرتدكتر 
  

  چکيده 
 دست به آفرينش اثري مـستقل، تـازه و بـديع            ،ل خويش  کهن و به مدد تخيّ     يدر بازآفريني، هنرمند با الهام گرفتن از اثر       

 ولـي ايـن بـاز    د؛کنـ  ي موضوعي را از ژانري به ژانر ديگر تبـديل مـ  ،اهداف خويشها و  و بنا به ساليق، خواسته دزن مي
اين مقاله با مقايسة تطبيقي ميان دو اثرکامالً متفاوت ادبي، به دنبـال پاسـخگويي بـه ايـن            . ها هميشه آشکار نيست    آفريني

 يکـي از   گمـان   بـي دمنـه اسـت؟  شبتاب کليلـه و   حکايت تمثيليباز آفريني  ،مهتاب نيمايوشيج آيا شعرپرسش است که   
 رش را از آثار کهن    اشعا ةن اولي يما مض  بسياري از  او.  ايران بوده است   ةبه ادبيات گذشت  نيما، توجه او    ة   انديش آبشخورهاي
درونـي و     نيما، شمايل  گر  شة آفرينش  کهن، در بيرون آمدن از کارگاه اندي       يها ولي همان انديشه  کرد؛   اخذ مي  ادب فارسي 

هـا،   هاي فراواني که از حيث شخـصيت      با توجه به همانندي   . گرفت به خود مي  امروزي    و  تازه، ابتکاري، متفاوت   کامالًبيروني  
بين شعر مهتاب نيما و حکايـت تمثيلـي شـبتاب از            ها    ساير ويژگي  کردارهاي اشخاص، حوادث، زمان، فضا و        ،هاگفت و گو  

  در سرودن شعر مهتـاب، تحـت تـأثير حکايـت تمثيلـي             يوشيجنيماه  رسيم ک   د، به اين نتيجه مي    خور کليله و دمنه به چشم مي     
  .است" شبتاب" بازآفريني حکايت ،به عبارت ديگر مي توان گفت شعر مهتاب نيما. شبتاب از کليله و دمنه بوده است

  
  هاي كليدي واژه
   ، تأثير و تأثّر نيمايوشيجکليله و دمنه، ، مهتاب وشبتاب، ازآفرينيب

  
  مقدمه 

 در سرودن اشعارش عـالوه بـر شـاعران مکاتـب اروپـايي، تحـت تـأثير آثـار شـاعران و                       ،)نيمايوشيج(دياري  علي اسفن 
حکم . اند  قدما براي ما به منزلة پايه و ريشه        «:همان گونه که خودش گفته است     . نويسندگان کالسيک ايران نيز بوده است     

جز ايـن کـه سـاختمان بـه دسـت      . کنند  به ما کمک مي   . نندبا مواد خامي که به ما مي رسا       . هاي سر به مهر را دارند       معدن
 »هاسـت  من خودم يکي از طرفداران پا برجاي ادبيـات قـديم فارسـي و عربـي هـستم و سـرگرمي مـن بـا آن                         ... ماست

                                                 
  dnosratollah@yahoo.com  خدابنده واحددانشگاه آزاد اسالمي زبان و ادبيات فارسي  استاديار ∗
  

 ۴/۱۲/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                               ۲۳/۱/۸۹ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۱۰۳ -۱۱۶، ص ۱۳۹۰ تابستان )۱۰پياپي (، ۲شمارهسال سوم،  ،دورة جديد
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  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۴

 
»  در آثـار قـدما غفلـت نداشـته باشـيد     کنم از مطالعه به شما توصيه مي«: گفت مي همچنيناو  .)۱۴۰: ۱۳۴۸نيمايوشيج، (
هوش و آگاهي نيما نه تنها وي را از         » . ولي نگاه نيما به آثار گذشتگان، محقّقانه بود نه مقلدانه         «) ۷۳: ۱۳۵۱شيج،  نيمايو(

داد که اگر فقط به همين ذهنيت         داشته و به هراس مي انداخته؛ بلکه به او هشدار مي            حرکت در راه گذشتگان بر حذر مي      
نيما در شعر هاي    ). ۴۹: ۱۳۷۹حقوقي،  ( »انجام نداده است  » نو«ري به تمام    د کا و نگاه تازه اکتفا کند، چنان که بايد و شاي         

ديد تازة غربي ... او. هاي سنتي خود به صدا در آيند   افکند که پرسوناهاي خفته و خاموش در بيشتر شعر          طرحي مي «خود  
. اي را مـي سـازم       اي شـاعرانه  من بن «: گويد  خودش مي ). ۷۰: ۱۳۸۵جورکش،  (» کند  ا بر پاية سنت کهن استوار مي      خود ر 
: ۱۳۷۶طاهبـاز،   (» مي آيـد    ها بيرون   ست که از آن خشت    صداي معاصرين من  صدايي ا     . شکنند  اي که مي    هاي کهنه   خشت
بـود؛ يعنـي   ) ها تا شـعر نظـام وفـا    از گات(خود برآمده از گنجينة سنت دو هزار سالة شعر ايراني       « از اين رو نيما      .)۴۴۰

» بـر پايـة قـديم، جديـد را سـاخته اسـت      « او .)۳۵۲: ۱۳۸۴امـين،  (»  سنّت کهن ايراني جوانه زد    درونبدعت نيمايي، از    
هيچ کـاري   ... هيچ ژانري نيست که خود به خود به وجود بيايد؛ بلکه پايه الزم دارد             « به اعتقاد نيما   .)۱۵۷: ۱۳۷۶طاهباز،  (

 ولي شـيوة کـار او در        .)۲۷۱: ۱۳۴۸نيمايوشيج،  (»  مدل هم خود به خود به وجود نيامده است؛ بلکه بنابر تمرين از روي            
کار به شيوة قديم تکرار     . در ادبيات ما مهم و اساسي، شيوة کار است        «: گويد  نيما مي . سابقه بود   آفرينش آثارش، تازه و بي    

 از هـر  در نو ساختن و کهنه را عوض کـردن، پـيش  «کند که  دوباره تأکيد مي). ۳۲۲: ۱۳۶۸نيمايوشيج،  (»...مکّررات است 
او در ادب گذشتة فارسي درنگ کرده؛ اّمـا         «گر چه   ) ۳۳۶: همان(» ...کاري، کار الزم اين است که شيوة کارتان را نو کنيد          

خودش با اشاره بـه ايـن       ). ۳۶۸: ۱۳۸۰پارسي پور،  ( » اين از بزرگ ترين امتيازات اوست      و... در همان جا نايستاده است    
» هاي ديگر نيز آشنايي داشته باشـد        اند، با چيز     آن چه انوري و متنبي با آن آشنا بوده          جز با  ]شاعر بايد [«: گويد  موضوع مي 

  ).۳۳۰: ۱۳۷۶طاهباز، (
بـاطني،  ( )Recreation(ايـن واژه معـادل واژة انگليـسي   . گيرد جاي مي» آفريني باز«برخي از شعرهاي نيما در مقولة 

م گرفتن از اثر کهن، دست به آفرينشي دوباره بزند و اثر اوليه را              بازآفريني آن است که هنرمند با الها      «. است) ۷۰۲: ۱۳۷۸
هـايي از اثـر اوليـه در آن ديـده             در واقع، اثر جديد، دقيقاً همان اثر اوليه نيست؛ بلکه تنها رگـه            . اي ديگر بيافريند    به گونه 

تـوانيم از هـر       در باز آفريني مي   .  است آفريني، تخّيل است و اثر باز آفريده، مستقل، تازه و بديع            پايه و اساس باز   . شود  مي
 در اشـعار نيمـا      .)۱۲۲: ۱۳۸۱حـق شـناس،     (» اي که بخواهيم وارد شويم و ساختمان اثر را بکلّـي در هـم بريـزيم                 زاويه
ي موالنـا   »نامـه  ني«ي نيما، باز آفريني     »قصة رنگ پريده  «آيا منظومة   : خورد به چشم مي  » باز آفريني «هاي فراواني از      نمونه
شـب تاريـک و بـيم مـوج         « :ي او با اين بيت حافظ چه ارتبـاطي دارد         » آي آدم ها  «؟ فضاي توصيف شده در شعر     نيست

هـاي   توصيفات همان شعر را با اين بيت      ). ۱:۱۳۷۸حافظ،  ( »ها  باران ساحل  کجا دانند حال ما سبک    / وگردابي چنين هايل  
کـز  خردمنـد   /  ...بر انگيخته موج از او تند بـاد       / يا نهاد حکيم اين جهان را چو در     «: وسي نيز بسنجيم  دحکيم ابوالقاسم فر  

: ۱۳۷۹فردوسي، ( »کس از غرق بيرون نخواهد شدن/ بدانست کو موج خواهد زدن/  کرانه نه پيدا و بن ناپديد /دور دريا بديد
تـوان تمـامي ايـن       يآيـا مـ   . هـا مـورد ديگـر       کند؟ و ده   نيما، کدام پرندة اساطيري را در ذهن ما تداعي مي         » ققنوس« شعر) ۱۹

 مگر مي تـوان  ؟ها را بايد زير عنوان کدام مقولة ادبي جاي داد گري نمود؟ اين تأثّرات و آفرينش" توارد"ها را حمل بر   مشابهت
  هاي ادبي آلود؟ ساحت شاعري نيما را به سلخ و المام، نقل، مسخ و اغاره و يا ساير سرقت
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  ١٠٥/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

ها متـأثّر   گذشته، بخوبي آشنا بود و در سرودن شعرهايش، از آن (Folklor) ها و فرهنگ عامه نيما با اساطير و افسانه
بـز  : عناوين برخي از شعرهاي تمثيلي و نمادين او، برگرفته از وجوه فولکلوريک و بومي و اسـاطيري اسـت                  . بوده است 

بوقلمـون،  مالحسن، روباه و خروس، شير، چشمة کوچک، خروس ساده، کرم ابريشم، اسب دواني، خريت، خـروس و                  
نمـاد  (هـا، گنـدنا، مـاخ اوال          خـارکن، خـرمن   ) دهقـان (، پريان، ديهقانـا     )نام گاو نر  (مرغ آمين، ققنوس، داروگ، کک کي     

نـشاي  ا" کليلـه و دمنـه    "کتـاب   يکي از آثار گران سنگ ادبيات گذشتة ايران،         ... ، عمو رجب و   )موجودي پويا وسرگردان  
هـاي تمثيلـي، و ادب و فرهنـگ عامـه در آن گـرد                 ها، حکايت   اري از افسانه  ، که بسي  است بوده    منشي  نصراهللا ابوالمعالي
هاي نيما بـه طـور کلّـي کمتـر چيـزي وراي              تمثيل». نيما از حکايت هاي تمثيلي اين کتاب سود جسته است         . آمدهاست

چون سنايي، نظـامي،    جينة آماده ادب تمثيلي پارسي و شاعراني هم       نهاي قدما دارد و الگوگيري است از گ         ها و پارابل    فابل
نيمـا خـودش    ). ۱۲۱: ۱۳۸۱سعيديان،  (» ...عطّار، مولوي، سعدي و جامي يا متون نثري مانند کليله و دمنه، مرزبان نامه و              

در تمام عمرم، مطالعـة آثـار پيـشينيان و آثـار خـارجي کـار                ... ام  آثار گذشتگان را زير و زبر کرده      ... من خودم «: گويد  مي
بنابراين، يکي از آثار تاثير گذار در زمينة خالقيت و ابداعات نيما، کتـاب              ) ۶۱: ۱۳۷۲نيمايوشيج،  (»ام بوده است    هميشگي

 هـا  ها، مشغوليت آن کتاب است که ناداني بوزينهاين هاي  يکي از حکايت شبتاب حکايت تمثيلي . کليله و دمنه بوده است    
هي تـوجّ  بـي شاخـسار و     مـرغ    نتيجـة   دلـسوزانه و  بـي     ياد   فر و دميدن بر آن،     و اشتباه گرفتن آن با آتش واقعي       به شبتاب 
.  با حوادث و حواشي جـانبي بـه تـصوير مـي کـشد              را...  و  مرد راهگذر  ة نصايح مشفقان  ،مرغهشدارهاي آن    به   ها بوزينه

 در شـعر به شکل امـروزي  ...  وها يجه گيريها، نت گفت و گو ها،   ها، حادثه آفريني   ها، صحنه سازي   پردازي همين شخصيت 
 تـأثير و    ةهاي اين دو اثر ادبي بـه منظـور پيـدا کـردن رگ و ريـش                 بررسي مشابهت .  نيز مشهود است   نيما يوشيج  ۱مهتاب

  .تأثرات صورت گرفته، مسأله مورد کاوش ما در اين مقاله است
 ونمچـ توانـايي ه  نويـسندگان    چرا که اين کار قبالً از جانب         ؛ معطوف به تفسير شعر مهتاب نيست      صرفاً ،مقالههدف  

گزيده اشـعار   ( ايوبي ،)راهنماي ادبيات معاصر  (  شميسا ،)داستان دگرديسي ( حميديان   ،)خانه ام ابري است   ( پورنامداريان
 نظريـات ها و     تفسير صرف است و بيان گر انديشه       ،ها  آن ة ولي هم  ؛و ديگر صاحب نظران انجام شده است      ) نيما يوشيج 

 شعرمهتاب و حکايت شبتاب صـورت       اي بين  نگرشي تطبيقي، مقايسه   بار  اين نوشتا در  . صاحبانشان در باب شعر مهتاب    
به آن اميد که در اين اثنا، تأثير پذيري نيما، از حکايت تمثيلي             . هاي اين دو اثر ادبي شناسايي شود        گرفته است تا مشابهت   

اب بـه اثبـات برسـد و     روشن بازآفريني شبتاب در تار و پود  شـعر مهتـ       -شبتاب در سرايش شعر مهتاب و وجود سايه         
   .اشاراتي کوتاه و ضمني نيز بر اغراض نيما از سرودن اين شعر نمادين به عمل آيد

  
  روش کار 

 کـامالً  مقايسه و مطابقـت بـين دو اثـر        .  است  روش انجام اين تحقيق مبتني بر تطبيق       ،همان گونه که از نام مقاله پيداست      
کات فـراوان از    رشتمـ ولـي داراي    ... هـا و   اهداف پديد آورنـدگان آن     ،متفاوت از حيث نوع ادبي، شرايط زماني و مکاني        

 Comparativ(تطبيقـي   با عنوان ادبيات که اصطالحاً... هاي گوناگون شخصيت پردازي، زمينه و فضا، حوادث و جنبه

literature (   قرابت، تأثير   ادبيات تطبيقي، هنر روشمندي است به خاطر تحقيق در پيوندهاي قياسي          «. شود از آن ياد مي ،
ها، بـا فاصـله يـا بـدون           يا اين که موضوعات و يا متون ادبي ما بين آن          . مقايسة ادبيات با قلمروهاي ديگر بيان و معرفت       
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  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۶

 
به ... فاصله نسبت به زمان و يا مکان  که متعلّق به چندين زبان يا چندين فرهنگ و يا اين که حتي جزء يک سنت باشند                        

بـراي  ). ۲۵: ۱۳۸۶شـورل،   (» هاي فرهنگي متفاوتند    ته از زمينه  اي آثاري که برخاس     سي مقايسه عبارت ديگر، مطالعه و برر    
هـا، زمـان،     پس از شناسايي نقاط مشترک اين دو اثر ادبي از جوانب مختلف، از جمله، از لحاظ شخـصيت               انجام اين کار  

  .مآن ها را مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار دادي... حوادث و فضاي حاکم و
  

  کليات
هـاي   اگر نوع ادبي، قالب سخن، درون مايه و نوع نگاه پديدآورندگان اين دو اثر ادبـي را بـه يـک سـو نهـيم، هماننـدي           

هـا مـشاهده     در آن ... ها و  تک گويي ها،  گفت و گو   ، شخصيت پردازي، زمينه و فضا، حوادث و تجارب        ة در زمين  فراواني
گرفتـه   مـورد مقايـسه قـرار        ،از اين چهار بعد     و ستمحور به همديگر مشابه ا    ي آثار مذکور از چهار       کلّ  طور  به .شود مي
مردم خفته و غافـل بـا بوزينگـان         همانندي   -۲-۱  شاخسار ما و مرغ  نيهمانندي   -۱-۱(ها    همانندي شخصيت  -۱: است

 هماننـدي  -۴ تقارن زماني و همساني شـرايط و فـضاي حـاکم    -۳  وجود غمخوار در هر دو اثر ادبي -۲ )نادان و جاهل  
 ابتدا عين متن هر دو اثر ادبي نقل مي شود تا در مرحلة بعد، زمينة مناسـبي بـراي مقايـسه و داوري و                         در اينجا . حوادث

   .بيان مشترکات و اثبات تأثير و تأثّرات صورت گرفته در آن دو اثر فراهم آيد
  

  شبتاب از کتاب کليله و دمنهکرم متن حکايت 
ر کق مغرب خراميد و جمال جهان آراي را به نقاب ظالم بپوشانيد، سپاه زنگ به غيبت او بر لش                  ارگان به اف  چون شاه سيّ  «

باد شمال عنان گشاده و رکـاب گـران کـرده بـر بوزنگـان               . روم چيره گشت و شبي چون کار عاصي روز محشر در آمد           
ـ   . د در طرفي افکنـده    جستند، ناگاه يراعه ديدن    پناهي مي . بيچارگان از سرما رنجور شدند    . شبيخون آورد  د کـه   گمـان بردن

البتـه  . ستبرابر ايشان مرغي بود بر درخت و بانگ مي کرد که آن آتـش نيـ                .هيزم بر آن نهادند و مي دميدند       .آتش است 
رنج مبر که به گفتار تو يـار نباشـند و تـو رنجـور           : در اين ميان مردي آن جا رسيد، مرغ را  گفت          . کردند  نمي بدو التفات 

بگرفتند و سـرش جـدا      . غ سخن وي نشنود و از درخت فرو آمد تا بوزنگان را حديث يراعه بهتر معلوم کند                مر... گردي
  )۱۱۶: ۱۳۷۳ ،کليله و دمنه(».کردند

  
  متن شعر مهتاب نيما يوشيج

خـواب در چـشم     /  چند ةغم اين خفت  / نيست يک دم شکند خواب به چشم کس و ليک         / درخشد شبتاب  مي/ مي تراود مهتاب  
در / کز مبارک دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلکـه خبـر              / صبح مي خواهد از من    / نگران با من استاده سحر    / ي شکند ترم م 

اي دريغا به برم /که به جانش کشتم و به جان دادمش آب / نازک آراي تن ساق گلي/ شکند از ره اين سفرم مي/ جگر ليکن خاري
بـر سـرم    / در و ديوار بـه هـم ريختـه شـان          / که به در کس آيد    / پايم بر عبث مي  / ايم تا دري بگش   /ها مي سايم   دست/ مي شکند 

دست او / کوله بارش بر دوش/ بر دم دهکده مردي تنها/ مانده پاي آبله از راه دراز    / درخشد شبتاب  مي/ تراود مهتاب   مي /شکند مي
  .)۶۶۳: ۱۳۸۶ نيمايوشيج،( ».شکند خواب در چشم ترم مي/  چندةغم اين خفت/مي گويد با خود / بر در

  هاي شعر مهتاب و حکايت شبتاب  مشابهت
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  ١٠٧/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

  ها   همانندي شخصيت-۱
  شاخسارنيما يوشيج و مرغ  همانندي -۱-۱ 

گرچـه در    .ها و قهرمانان اسـت     کند، همانندي شخصيت    اين دو اثر ادبي، جلب توجه مي       ة که در مقايس   اي  نکته اولين  
، اترهاي تـأثير و تـأثّ    بهتر و پيدا کردن رگ و ريشه ة لکن در جهت مقايس    ؛داختشعر نبايد به شناخت عناصر داستان پر      

 کـه در شـب زاده   مـردي . شعر مهتاب، تابلوي نقاشي زندگي نيما و عـصر و زمانـه اوسـت       . ها اشاره نمود   توان به آن   مي
نيما و مرغ داستان شبتاب، بـسيار       . رود  در نهايت با پاي آبله مي       و پايد ماند و مي   ميشود، در انتظار صبح، در دل شب         مي

 و از توجـه بـه   کنـد  نمـايي  آتـش واقعـي راه   شناختها را به کند تا بوزينه  تالش ميآن مرغ نيز مثل نيما. اند شبيهبه هم  
موضـوع شـعر    » .داننـد  هر دو، چه نيما و يا مرغ شاخسار خـود را مـسئول بيـداري مـي                . شبتاب و دميدن بر آن، باز دارد      

خبـر   د شعر آي آدم هـا و چنـد شـعر ديگـر، بيـانگر نگرانـي و تـالش کـسي بـراي نجـات گروهـي بـي                             ، مانن ]مهتاب[
 شعر، کمر به بيـداري خلـق    ةگذارد و با نعر    نيما در شعر مهتاب، بنا را بر رسالت هنرمند مي          ).۱۵۵ :۱۳۸۳ شميسا،(»است

تاب، در راه بيداري هـم نوعـان خـود، ديـن       نيما و مرغ حکايت شب     .)۵۵ :۱۳۷۸ ايوبي،(» .دبسته و به آنان آگاهي مي ده      
. جان مايه گذاشت   ووليتي از آن دست که براي ادايش مي توان از         ئاحساس مس . کنند بزرگي بر گردن خويش احساس مي     

 .ک.ر( کنـد  د و مسئول و شعر او را شعر اجتماعي معرفي مـي           از همين روست که ضياءالدين ترابي، نيما را شاعري متعهّ         
هاي او را نسبت بـه مـسائل سياسـي و             هايي از دغدغه    توان رگه   ترين شعرهاي نيما نيز مي      در شخصي ) ۱۹: ۱۳۷۵ ترابي،

اين نيست مگر تعّهد و رسالت و مسئوليتي که نيما براي خويش در جهت ظلم ستيزي و عدالت                  . اجتماعي سراغ  گرفت   
و در شبي . راي گريز شب و آمدن صبح استاو هميشه چشم انتظار کوچک ترين روزنة نور و اميد ب        . خواهي قايل است  

 پـور  حـسين  (»شـکند   اند، از غم خفتگان، خواب در چشم ترش مـي           اند و به سکوت و سياهي خو گرفته         که همه خوابيده  
نيمـا و مـرغ حکايـت    (يـابيم کـه هـر دو      ها، اين معنـا را در مـي        همان گونه که در پايان زندگي آن      ). ۲۳۷ :۱۳۸۴افي،  چ

  . خود مي سازندةووليت پيامبر گونئقرباني اعتقاد راستين و مس، خود را )شبتاب
و ) دعوت به بيـداري و خيـزش عمـومي        (درد اجتماع و مردم، درد آزادي خواهي و بيدار سازي، درد امر به معروف               

 حلـق  هـاي آزادي خواهـان از   ، درد يک روح بيدار و پاک و درد انتظار انفجارعقده         )پرهيز از خواب غفلت   (نهي از منکر    
 و در فرجـام  هـا شـده   ، عامل مرگ تـدريجي آن  نيزين فهم و شعور زياديهم. بالد ميد و در وجود هر دو مي روي،  خلق
مـردم  . ماند لبيک مي   چرا که نداي بيدار بخش هر دو از طرف مردم و بوزينه ها بي              ؛سازد را قرباني خويش مي     آن دو  ،کار

و مـرغ حکايـت   نيمـا  اي يک عمر براي نين يعني تحّمل رنج و اندوهي به دراز     ها بيداران غافل و ا     اند و بوزينه   در خواب 
بهنجار خبر از باختن دار و ندارشان و نا       خفته ها که خودشان     . اي همين است     چرا که مزد آگاهي در چنين جامعه       .شبتاب

ه شـعور دارد و بيـدار   سببي نيست که آن در و ديوار، روي سر کسي فرود مي آيـد کـ      پس بي . بودن همه چيزشان ندارند   
 کمـال   ةله، رنجور بودن و در مرتب     أ مس ةعمد«: گويد  خود نيما با اشاره به اين موضوع مي        ).۲۵۴: ۱۳۸۱حميديان،  (» است

و اين رنج کشيدن، آن هم به خاطر افرادي که تـوان و يـا               ) ۳۱۲: ۱۳۷۵،  نيمايوشيج(» خود، فهم کردن رنج ديگران است     
 مـرگ  ة و همدردي را نداشته باشند، براي شخص صاحب رنج و انسان دردمند، به منزل  لياقت درک ارزش اين هم حسي     

 ،از ايـن روسـت کـه  پـس از پـنج دهـه              . شود  اين مرگ تدريجي، نصيب نيما يوشيج مي       ةدر اينجا نمون  . تدريجي است 
ن است که آن مرغ پس  در اي، ولي تفاوت مرگ مرغ فريادگر و بيدار بخش روي شاخسار با مرگ نيما           ؛آيد نفسش بند مي  
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  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۸

 
 ولي سهم نيما    ؛کنند و سر از تنش جدا مي      ها مي شود    گرفتار آن  -به اميد آگاه کردن شان       -از نزديک شدن به بوزينه ها       

قرباني نهـضت بيدارسـازي خفتگـان    ) نيما و مرغ حکايت شبتاب(بنابراين هر دو . همان مرگ تدريجي مادام العمر است    
نمايـد کـه بـه اميـد       ديگر، تراژدي مرگ سهراب را به ناخود آگاه  ما يـاد آوري مـي  ةک زاوياز ي مرگ اين ها، . شوند مي

ولي بر خالف انتظار، نـصيب او از پـدر ايـن بـود کـه       . جوياي او گشت  رهايي پدرش رستم از بند بندگي کاووس شاه،         
  .بندي خاک سرد شود

اي اسـت    از ديدگاه او، شـعر وسـيله      « .دگير ه کار مي  نيما هنر شاعري خود را به خدمت مردم و بيان دردهاي اجتماع ب            
شما هر «: گويد  نيما در جاي ديگري مي.)۶۵:۱۳۸۴شادخواست،  (»براي بيان آالم و دردهاي بشري و انساني و اجتماعي

ديگر؟ کنيد؟ و اين استادي در کجا بايد به کار بخورد؟ آيا براي خود شما يا براي کساني                   قدر استاد ماهري باشيد چه مي     
حتماً هر شاعري که حس مي کند و غيرتي دارد، تمايلي بـه             . اين است که شعر با مسائل اجتماعي و زندگي ارتباط دارد          

شـعر نيمـا،    «.  بنابراين دردهاي نيمـا، ريـشه در اجتمـاع او داشـت            .)۱۰۹،۱۳۵۵نيمايوشيج،  (» دهد زندگي مردم نشان مي   
هاي  عي رسالت و مسئوليت اجتماعي و سياسي در قبال مردم و درد و رنج             در اشعار او نو   . شعري است متعهدانه و ملتزم    

آه، يک عکس العمل    «: گويد يهمان گونه که شمس لنگرودي م     ). ۲۳۹: ۱۳۸۴افي،   چ پور حسين(» خورد  آنان به چشم مي   
بوبيت شاعر هم بـسته     مح. گذارد  بيروني است که هرچه دردمندانه تر باشد، بيشتر اثر مي          ةًهناي ةطبيعي در مقابل يک واقع    

 يکي از عوامـل     .)۱۵:۱۳۸۵لنگرودي  شمس  . ک.ر(به اين است که روح و جان چه طيفي از مردم را در نفوذ خود بگيرد                 
گـزاف نيمـا     از جهت مقبوليت عامه، بـي      «از اين رو   :محبوبيت نيما نيز همين دلي است که براي ديگرانش شکسته است          

نخبگان ادبيات جهاني، از سـوي      ة  اکنون پس از ثبت و ضبط نام نيما در سياه         ... تترين شاعر قرن اخير ايران اس      محبوب
، ديگر انکار اهميت نيما بـه عنـوان چهـره برتـر         ۱۳۷۵ يکصدمين سال تّولد نيما در سال        ةکميسيون ملّي يونسکو، به بهان    

  .)۳۵۶:۱۳۸۴امين،  (»تشعر معاصر ممکن نيس
 همان نقشي است که مرغ داستان شبتاب براي آگاه ساختن           ،کند  بازي مي  خالصه، نقشي که نيما در ميان خفتگان شب       

  .  يکسان است)شخصيت هاي اين دو اثر ادبي(بنابراين نقش نيما و مرغ . ها ايفا مي کند بوزينه
  مردم خفته و غافل با بوزينگان نادان و جاهل همانندي -۱-۲

نمـاد شـب از آن يـاد         عمر او که با      ةيابند و در طول پنج ده      نميخواهد، او را در        مردم هيچ گاه، آن گونه که نيما مي       
 غم آن    و آيد نميان   ولي خبري از بيداري آن ها به مي        ؛رسد و شب عمر او به پايان مي       اند شود، مردم هميشه در خواب     مي

يچ ها هـ   بوزينهدر حکايت شبتاب هم،     . او وا مي دارد   با  شکند و صبح را به هم دردي         ميخفتگان، خواب در چشم ترش      
ها، سرشـان در الکـشان خزيـده         در هر دو اثر، مردم و بوزينه      . گردد  به خودش باز مي    توجهي به مرغ ندارند و فرياد مرغ      

. کنند  ميليتي در قبال سرنوشت خويش ن     وؤمس هيچ احساس  .دندارنآزادي   توجهي به  فراخوان فريادگر        کمترين است و 
 اين جا مردم در دل تاريکي شب استبداد و           روي غفلت و ناداني در آتش مي دمند و         و از ت سرما   ها از شدّ   آن جا بوزينه  

 گـر زمـان    يک معناست در دو تعبير و اصوالً مردمي کـه پيـامبر و هـدايت      و اين هر دو،    جهل، در خواب به سر مي برند      
 مـا   وا يغيـر  حتـي  ال يغير ما بـابقوم        ان اهللا  «.ها نخواهند بود   شباهت به بوزينه    بي ،خويش را نشناسند و از او تبعيت نکنند       

هاي حکايت شـبتاب در يـک طـراز قـرار            از اين روي مردمي که در شعر مهتاب به آن ها اشاره رفته، با بوزينه              » بانفسهم
 سـوز و گـداز    وو هرگز بـه خـاطر غفلـت خـويش    . اند ها در الک خود خزيده اين هر دو يعني مردم و بوزينه  . گيرند مي
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  ١٠٩/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

به رفيق همسايه بـاز ايـن را گوشـزد    «: خود نيما هم از اين امر رنج مي برد و مي گفت        . کشان نمي گزد  منادي بيداري، ک  
و چـرا  . قدر زيادي بوده اسـت ه  چ،بعد خودش روزي خواهد دانست که آه و فغان، آخ مردم، آخ رنج مي کشم او  . کنيد

  ).۳۷۸: ۱۳۸۶ه، روزب( »اند ديده مردم شعر او را بي جان مي
انـور خامـه    . در تاريخ و ادبيات ايران است     ) ش.ه۱۳۲۷(ي استبدادي   ها ترين دوره  ب، مربوط به يکي از سياه     شعر مهتا 

 و همچنـين دربـاره اوضـاع سياسـي اجتمـاعي ايـن سـال هـا                  ۱۳۲۷ شعرهاي سرشار از نوميدي نيما در سال         بارةاي در 
 ة اختناق و افول آزادي در سطح جامع       ةن با يک دور   الزم به گفتن نيست که در اين دوران، بدبيني نيما همزما          «: نويسد مي

انتخابـات تحميلـي دوره پـانزدهم زيـر         .  خود را مستحکم ساخت    ةها ارتجاع بتدريج سيطر    در اين سال  . ايران بوده است  
نفوذ استعمار گران آمريکايي بر نفوذ انگلستان افزوده گـشت، دولـت            . سرنيزه دربار، ارتش و دولت قوام صورت گرفت       

ها، نفت شمال ايران را تصاحب کننـد و در نتيجـه عمـال ايـن کـشور کـه        کوشيد با جلب موافقت انگليسي   ي مي شورو
الـدين   روزگاري دعوي آزادي خواهي داشتند خود را به دامان دست پروردگان استعمار فرتوت انگليس مانند سيد ضـياء                 

در نتيجه آزادي خواهان واقعي نوميـد و پراکنـده          . د تشکيل داده بودن   »جبهه متحد ضد ديکتاتوري   «افکنده و به اصطالح     
 ۱۳۲۷ بهمـن    ۱۵ دست و پا مي زدند که آن هـم بـا حادثـه               ،اي که از مشروطيت باقي مانده بود       براي حفظ کالبد پوسيده   

ر بـا پديـد آمـدن نخـستين مظـاه         ... ي از ميان رفت و بگير و ببند جانشين آن گرديد          بکلّ) نتيجه شاه در دانشگاه    ترور بي (
جنبش ضد استعماري ايران به رهبري دکتر محّمد مصدق، نشانه هـاي خـوش بينـي و اميـدواري از نـو در اشـعار نيمـا          

کـه کـشور مـا     در آن روزهاي تاريک« :  محمد ضياء هشترودي هم گفته   ).۳۳۵: ۱۳۷۸ پورنامداريان، (».مشاهده مي شود  
همان طور که پيش    ، از اين هوشياري که شعر هم ممکن است        ،ديد و هنوز دماغ زمان پر نشده بود        روشنايي را از دور مي    

تري پيدا کند، يک نفر دست تنها آزمايش مي کرده ايـن             از اين ها ممکن بود، خوني به پوست بگيرد و رنگ و روي تازه             
  .)۵۸۲،۱۳۸۲آرين پور (که بايد رابط بين قديم و جديد قلمداد شود " اي شب" قطعه ةها بود دربار حرف

هـا   هاي حکايت شبتاب، غفلت آن و بوزينه) مردم به خواب رفته(هاي شعر مهتاب     ن وجه تشابه ديگر شخصيت    بنابراي
  . استة صاحبان تعهدتوجهي شان به هرگونه ارشاد دلسوزان و عدم تشخيص حق از باطل و بي

  
  وجود غمخوار در هر دو اثر ادبي -۲

. شاعر، سـحر را ايـستاده تـصوير کـرده اسـت           .  نيما است  ارغم خو و  ، هم دم    به صورت استعاري  در شعر مهتاب، صبح     
صـبح از نيمـا     . طاقت نشستن ندارد   و  متناسب براي فرد نگران که بي تاب است        ،درست مثل خودش و اين حالتي است      

بـه  . اي از  بيداري مردم در کار نيـست          ولي هيچ نشانه   ؛خواهد با دم مسيحايي خود، خواب زدگان شب را بيدار سازد           مي
خواهـد کـه از نفـس مـسيحايي و            و از نيما مـي     دشتاب ين خاطر صبح هم از بيداري مردم نااميد است و به ياري نيما مي             ا

در داستان شبتاب نيز، مـرد راهگـذر،     . خواب بيدار شوند   از زندگي بخش سحر، ارمغاني براي خفتگان شب ببرد تا شايد         
بـدهکار فريـاد      چرا که گوششان   .ها سعي نکند   اي بيداري بوزينه  خواهد که بر   ياري گر و غم خوار مرغ است و از او مي          

دانـد کـه     نگران حال نيما و غمگين از درازاي شب و آرزومند بيداري مردم اسـت و مـي               سحربنابراين  . مرغ نخواهد بود  
با ايـن   . تهاس دراز است و مرد راهگذر هم نگران حال مرغ و نااميد از بيداري بوزينه             بس   اين شب و خواب مردم       ةرشت

 ولـي در حکايـت      ؛ها در دل نيما و صبح روشـن اسـت           نااميدي ة کورسوي اميد در اعماق هم     ،تفاوت که در شعر مهتاب    
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در نتيجـه، همـدردي صـبح بـا نيمـا،           .  مـرد رهگـذر نااميـد      لي و ؛ها اميدوار است   شبتاب، مرغ به تأثير فريادش بر بوزينه      

  .شباهت به دل سوزي مرد راهگذر به حال مرغ نيست بي
   تقارن زماني و همساني شرايط و فضاي حاکم-۳

. پيداست، زمان وقوع حوادث حکايت تمثيلي شبتاب، شب اسـت          همان گونه که در متن نقل شده از کتاب کليله و دمنه           
 شـوم همـان شـب حکايـت تمثيلـي           ةي شعر مهتاب، سا    توصيف شده در   آيا شب . عاصي روز محشر   تر از کار   شبي سياه 

 ظلمـت شـب     »...درخشد شبتاب، نيست يک دم شکند خواب به چشم کس و ليـک             تراود مهتاب، مي    مي «:شبتاب نيست 
که ست اشبي چرا که  ؛ ظلمت شب حکايت شبتاب است و از آن نيز ديجورتر، دل گيرتر و پر وهم تر ة مهتاب، قرين  شعر

 ؛توانـد بتابـد    اش، مثل پاي شاعر آبله  گرفته و نمي          با تمام سبک سيري    ،که نور ماه   آن چنان سايه گستر شده       ،اش تاريکي
 را از مـاه      واژة تراويـدن در حقيقـت معنـاي تابنـدگي          .کنـد   سفالي ماه تراوش مـي     ةهمانند زه آبي از کوز    . تراود بلکه مي 

.  نه تابش و روشنايي بخشي مـاه را        بواقع، چيرگي ظلمت شب را توصيف و ترسيم مي کند         ) تراويدن(اين واژه . زدايد  مي
اي مثل آب نقره بشود، مسلّماً مثل هر          وقتي نور مهتاب تبديل به سّياله     «. کاربرد تراويدن براي ماه، يعني  انکار ماهيت ماه        

و مهم تر از همه مثل آبي ولرم که بر روي بدنت بريزد، مي توانست خوابت                . درز کند . نشت کند . مايعي مي تواند بتراود   
چيزي در لطافت مثل خنکاي نـسيم شـبگير بـر پوسـت پيکـر               .  را خواب کرده   ]مهتاب[هاي شعر     همچنان که خفته  . ببرد

 روشناي نور ماه، مثل سپيدي      ةبنابراين ساي ). ۲۵۱: ۱۳۸۱حميديان،  (» خفته يا پردة حريرين خواب بر روي پلک هاي او         
اي  براي مهتاب اشـاره     فعل تراويدن  «:پور نامداريان مي گويد   .  وهم آلود   و يي تاريک  ست در عمق دخمه    دندان هاي مرده  

 دار نور مهتاب مثل آب که از کـوزه، بـه زحمـت و دشـواري از جـ                  ،شود  که سبب مي    دارد به تراکم ظلمت شب    ضمني
 بنابر اين شب، شبي بس ظلماني است و از ماه و مهتاب آن چه بر جاسـت،                  .)۳۳۰: ۱۳۷۸پورنامداريان،  (» ظلمت بگذرد 

کـدامين   با نور شـبتاب،   ! آه.  جز شبتاب نيست   ،، آن چه  چهره پردازي مي کند       ة چنين شبي  حال در ميان  . ام است نه نور   ن
 اين دو اثر ادبي، شب اسـت و سـردي آن دو شـب ديجـور،                 در  زمان ،چشم انداز را مي توان به نظاره نشست؟ بنابر اين         

  .همچنين خواب غفلت مردم است ها و بوزينهزايل شدن قدرت تشخيص  ناداني و عامل گمراهي، غفلت و
خفقان و استبداد و ظلم و سـتم حـاکم بـر جامعـه گرفـت و تـراوش مهتـاب و                 توان شب را نماد      از جانب ديگر مي   

اش، از   درخشش شبتاب را به روشنگري و بيدار بخشي نيمايوشيج تفسير کرد که با تمـام فروزنـدگي و آگـاهي بخـشي                     
 چرا که تاريکي شب، آن چنان غالب اسـت کـه            ؛گردد  خواب ناشي از آن، عاجز و ناتوان مي        زدودن آثار شب و غفلت و     

آورد و مثل نور  اش براي زدودن آن همه تيرگي شب کم مي نور ظلمت شکن ماه با تمام سرعت و حّدت و فلک فرسايي       
ماننـد شـده   ف و تراوش شده ماه بنابراين نيما به نور اندک شبتاب و همچنين نور ضعي         . اندک شبتاب در آن گم مي شود      

بيـداري مـردم نيـاز بـه        .  و آن ها را بيدار نمايد      .هاي مردم پاک کند    تواند سياهي خواب غفلت را از انديشه        که نمي  است
بنـابراين نيمايوشـيج يـک عمـر در دل شـب، در             . آزادي در گرو بيداري مردم است     ة  طلوع خورشيد آزادي دارد و طليع     

تـوان يـک تفـاوت       اما مـي   ؛به ستاره شماري مي نشيند    ) بيداري مردم و طلوع آفتاب آزادي     (ملزوم   انتظار اين دو الزم و    
توان به نور اميد و پيروزي  درخشندگي مهتاب را در دل شب، مي. اساسي بين مهتاب نيما و شبتاب کليله و دمنه پيدا کرد        

از آن  . ؛ ولي نور شبتاب، فريبنده و دروغـين اسـت         نيز تعبير کرد؛ يعني درخشش کور سوي اميد در دل تمام نا اميدي ها             
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  ١١١/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

ها را فراهم ساخت؛ ولي نور ماه با تمام ضعف و نـا چيـزي      جايي که نور شبتاب، غير واقعي بود، اسباب گمراهي بوزينه         
  . خود، مي توانست اسير شب را به طليعة طاليي آفتاب آزادي و پيروزي اميدوار کند

  
   همانندي حوادث -۴

در شعر مهتاب، شاعر از يک طرف با ديدن اوضاع تلـخ و وخامـت     . گيرد ثر ادبي حوادث مشابهي صورت مي     در هر دو ا   
 و نبود نور آزادي و از جانب ديگـر بـا مـشاهده خـواب     حاکمبار حاکم بر جامعه، سياهي ظلم و ستم، خفقان و استبداد        

داند کـه بـراي بيـداري مـردم از ايـن خـواب       غفلت و بي خبري مردم، آرام و قرارش به يک سو مي رود و بر خود مي                
 ولي بر خالف انتظارش، هـيچ کـس         ؛او فرياد خاموشش را از ناي شعرش بيرون مي آورد         . عميق، فرياد بيداري سر دهد    
. م به غمخواري او مي رود     حال نيما چنان رقّت آور مي شود که حتي صبح نيز از روي ترحّ             . کمترين توجهي به او ندارد    

 عمـر نيمـا را از   ةايـن خـار سـرکش، بوتـ    .  با شکستن گل اميد، خار نااميدي بر جان شاعر نيما مي رويدخالصه اين که  
  . داردرويش و پويش و بالش باز مي

هـا را     درخت، ناآگاهي بوزينـه    ةمرغ روي شاخ  . در حکايت تمثيلي شبتاب هم، همين حوادث و اتفاقات رخ مي دهد           
 احـساس مـسئوليتش     ةنتيج. تواند آرام و بي خيال بنشيند      بيند و مثل نيما نمي      آتش واقعي مي   زدر عدم تشخيص شبتاب ا    

 توجهي بـه    ها،   ولي بوزينه  ؛)۱۱۶: ۱۳۷۳کليله و دمنه،    (» آتش نيست  ،]شبتاب[آن   «شود که مدام فرياد مي زند که       اين مي 
گويد که براي آگاه کـردن        به او مي   سوزد و  فايده مرغ، به حال او دلش مي        تالش بي  ة مرد راهگذر هم با مشاهد     .داو ندارن 
 .دهـد  ها و نزديکي او به ايشان، سرش را بر باد مـي             ولي اصرار مرغ براي بيدار کردن بوزينه       ؛ها بيهوده تالش نکند    بوزينه

. کنند  آغاز به پويش مي    ،افتد و نيما و مرغ داستان از يک نقطه واحد          بنابراين حوادث مشابهي در هر دو اثر ادبي اتفاق مي         
يش  خـو   بيداري د و قرباني  گرد سرنوشت مشابهي گريبان گيرشان مي       ،و سرانجام  حوادث مشابهي را از سر مي گذرانند      

   .شوند مي سازي مردم بيدار و
که نيما يوشيج کتاب منهج الطالب في عمل االسطرالب عمـر   در پايان الزم به تکرار ديگر باره است که ممکن نيست

، ولي کتاب کليله و دمنه را که يکي از امهات ادبيـات             )۱۴۷: ۱۳۵۱نيمايوشيج،  . ک.ر(ه باشد   بن علي خوارزمي را خواند    
هاي جديد است، مطالعه نکرده و از آن تـأثير نپذيرفتـه              هاي قديم و مدارس و دانشگاه       گذشتة ما و از منابع درسي مکتب      

ليله و دمنه که اقـوال و اعمـال آدميـان را بـه              حکايات ک «:  مي نويسد  باب اهميت و تأثير اين کتاب     ين کوب در    زّر. باشد
دهد، از دير باز و شايد قبل از آن که اين کتاب به زبان پهلوي نقل شود، در يونان به صورت داسـتان                        حيوانات نسبت مي  

. هاي ازوپ مورد تقليد گشت و بعدها نيز در بعضي از امثال الفونتن، به صـورت مـستقيم مـورد اقتبـاس قـرار گرفـت                         
 »از قـديم مـورد تقليـد گـشت         بديع و جذاب آن نيز که عبارت از درج حکايت در طي حکايـت ديگـر اسـت،                 اسلوب  

اي که ميان شعر مهتاب نيما با حکايت شبتاب کليلـه و دمنـه صـورت                  از جانب ديگر مقايسه   . )۱۱۵: ۱۳۷۸،  کوب ينزّر(
توان حمل بر تـوارد نمـود؛          مشترکات را نمي   اين. هايي از مشترکات اين دو اثر ادبي را نمايان ساخت           گرفت، وجود رگه  

 يکديگر، شعري را عيناً مثل هـم سـاخته        از حال و سخن    دوشاعر بدون اطالع و آگاهي    «چرا که در توارد شرط است که        
، در حالي که اين دو اثـر ادبـي   )۳۹۳،  ۱۳۷۱همايي،  (» باشند، چنان که در نظر اشخاص جاهل، مورد تهمت سرقت باشد          

ين هم نيستند؛ چرا که در آن صورت، يا سرقت ادبي در کار بود و يا توارد؛ ولي روابط حاکم ميـان ايـن                        از هيچ جهت ع   
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دو اثر، مبتني بر مناسبات بسيار ظريف و تأثير و تأثّرات بسيار هوشمندانه و خلّاقانه است و مهتاب نيما، اثري کامالً تـازه                

هايي از حکايت تمثيلي شبتاب را در شعر          توان رگه  توأم با فراست، مي   اي که با تأّمل       به گونه . و آفرينشي ديگرگونه است   
خود نيمـا نيـز     . همين دليل کافي است که اين اثر را در حوزة بازآفريني جاي دهيم            . سمبليک مهتاب کشف و شهود کرد     

  ). ۱۴۰: ۱۳۴۸شيج، نيمايو(» ساختمان به دست ماست...  را به ما مي رسانند]را[قدما مواد خام«بارها تصريح کرده که 
نيما نيـز در    . هاي تمثيلي است    ها، اساطير و حکايت     اي غني از  فرهنگ عامه، افسانه        کتاب کليله و دمنه، حاوي گنجينه     
بسيار سود  ... ، ادبيات داستاني سنّتي، فرهنگ بومي و وقايع تاريخي و         )Folklore(سرودن شعرهايش از فرهنگ عاميانه      

الية اول آثار رمبـو،     . چهار الية مختلف فرهنگي به نوآوري و ابداع در شعر فارسي پرداخت           تحت تأثير   «او  . جسته است 
ي الية سوم، فرهنـگ عامـه و ادبيـات بـومي و محلّـ             ... الية دوم آثار نويسندگان و شاعران روسي      ... ماالرمه، پل والري و   

هـاي کهـن و       تأثير اساطير و افـسانه    «). ۳۵۵: ۱۳۸۴امين(» الية چهارم، فرهنگ کالسيک فارسي    . بود) طبري و مازندراني  (
هاي اخالقي يا عرفاني بر نماد و نماد پردازي نيما اگر بيـشتر از شـعر فرانـسوي نباشـد،                      شعر نمادگراي عرفاني و تمثيل    

در مورد نخست، فراواني نماد ها و تصاوير ديگري که با ديد اساطيري و روح اساطيري گونه در اشـعار او                     . کمتر نيست 
 از متـون حماسـي      ،ضمن اين کـه او در ايـن خـصوص ممکـن اسـت             . گذارد  ، براي اين نگارنده ترديدي باقي نمي      آمده

کـه در زمـان نيمـا بحـث و          (پارسي؛بويژه شاهنامه فردوسي يا ديگر آثار حماسي و يا مستقيماً از خـود اسـاطير ايرانـي                  
در شـعر او نـه تنهـا جـانوران بـه سـخن در       . ه باشدتاثير گرفت) ها از سوي پژوهندگان آغاز شده بود     پژوهش در باب آن   

آيند؛ بلکه عناصر طبيعي و بي جان همچون ابر، باد، باران، رود، کوه و نيـز گياهـان و درختـان گونـاگون چونـان در                           مي
نـدين  هـا شـاهد چ      عالوه بر اين  . شوند  اي گويا و آدم وار ظاهر مي        ها به گونه    جهان زنده، بيدار و گوياي اساطير و افسانه       

، اژدهـا، ققنـوس و      ، پريـان  )ديـو دروغ و پليـدي     (اي همچون ديـو دروج        عنصر کامالً مرتبط با عوالم اساطيري يا افسانه       
ها و باورهـاي ملّـي گرفتـه و بـا             شعر ققنوس را از دل اسطوره     «براي مثال نيما    ). ۱۵۰: ۱۳۸۱حميديان،  (» سيمرغ هستيم 

. ها و تخّيالت خويش ساخته است       اژه، آن را رمز و نمادي براي بيان انديشه        هاي معنايي اين و     ها و قالب    توجه به ظرفيت  
؛ بلکه نماد خـود     ...و صد سوراخ در منقار اوست     . ققنوس در اين شعر، ديگر آن مرغي نيست که هزار سال عمر مي کند             

 »آب و آتـش مـي زنـد   بين و آزادي خواهي است که براي رهايي ديگران خـود را بـه               نيما يا نماد هر روشنفکر و روشن      
نيما ياد کرد که در آن يک گنبد بـيش          » گنبد«توان از شعر       مثال ديگر مي   به عنوان شاهد  ). ۲۳۳: ۱۳۸۴افي،   چ پور حسين(

که پيداست تقليدي از موالنا و حکايت معروف        . کند  نيست در حالي که هر کس آن را از ديد خود به صورتي وصف مي              
مـرغ آمـين،    . او هم ريشه در اسـاطير ملـي و دينـي دارد           » مرغ آمين «همچنين شعر   . )۱۲۱: ۱۳۸۱سعيديان،  (» فيل اوست 

عبـد  (» هر دعايي که بـه آميـنش رسـد، مـستجاب شـود             و اي است که در آسمان پرواز کند و هميشه آمين گويد           فرشته«
اي از هنـر پـااليش يافتـه          نـشانه ...  اسـاطير، ديـن، روان و      ،در شعر نيما انتخاب آگاهانة او از مسائل       «). ۲۷۴: ۱۳۷۴علي،
در اين شعر، فرشته،    ... يعني خالف آمد عادت   . گويند  در شعر مرغ آمين، فرشته دعاگو مي شود و مردم، آمين مي           ... است

. کند  از جهت دعا و استجابت دعا، مرغ، ما را به فرهنگ مردم وصل مي             . گيرد که جايي در اساطير داشته باشد        مرغ نام مي  
اي   گويي واسـطه  . گذرد  در شعر از جهان و مقام فرشتگي در مي        ... ه ما را به  عالم معنا کشانده است        خود فرشتگي مرغ ک   

دم کاسـتن، رسـالت مـرغ       از درد مر  . و همچون رسوالن، حرف هاي خداوند را به ما مي رساند          . گردد، ميان ما و خدا      مي
شود که بـه خـاطر    ديگر مي) پرومتوس(اي  ومتهپر.  و در همين نقطه است که مرغ به اسطوره بدل مي شود    آمين نيماست 
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  ١١٣/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

 تقليـدي اسـت از   ]قلعه ي سقريم نيما نيـز   [محتواي داستان    «).۱۳۵: ۱۳۷۸ايوبي،  (»  مي اندازد  انسان، خود را به درد سر     
ار، بـا   پيري در طلب کمال و طـي مقامـات و منـازل، چيـزي چـون آن شـيخ صـنعان عطّـ          ةهاي صوفيان  سفرها و سلوک  

پذيري از آثـار گذشـتگان      نيما در زمينة تأثير   ). ۷۴: ۱۳۸۱،حميديان(» ...وان در ضمن بريدن عقبات طريقت     ماجراهاي فرا 
... را بيش از حکايـت هـاي تـصوري        » الف ليله «هاي راست     حکايت. هاي عربي را بسيار دوست دارم       حکايت«: گويد  مي

صحيح فکري نوشته نشده اسـت؛ امـا حبـشه را    هر چند بر  قانون . چند سال پيش، من تاريخي از حبشه به دست آوردم  
با من آشنا ساخنه است و توانسته است اين نوشتة نه چندان با ارزش براي مـن ارزشـي داشـته باشـد؛ زيـرا مربـوط بـه              

  ).۱۱۶: ۱۳۵۱نيمايوشيج، (» زندگي مي شود
معاصر؛ بلکه در کـل ادب فارسـي        هاي محلّي و بومي در بين شاعران          نيما از نظر ميزان استفاده از واژه      «بايد گفت که    

، سيوليـشه   )نـوعي مـاهي   (، کپور )قورباغه درختي (، داروگ   )نوعي ماهي (دارمج: ها چنين است    برخي واژه . مانند است   بي
البته نيمـا از آثـار کالسـيک،        ). ۲۳۸: ۱۳۸۴افي،  چپور   حسين(» )ماهي گير (و ماال ) گاو نر (، کاج، کک کي   )سوسک سياه (

هاي سنّتي و بومي شعري او در همان سـبک و             هيچ کدام از سوژه   . اد، تازه و ويژه خودش را داشت      برداشتي آز ... بومي و 
... کنـد   نيما با اين که از واژگان سنتي، کهن شيوه، بومي و امروزي استفاده مـي                . سياق و مفاهيم گذشته به کار نرفته است       

: گويـد   نيمـا مـي   ). ۹۷: ۱۳۸۷تـسليمي، (بيان برداشته است  هاي مؤثّري در ايجاد تازگي         از سنت نبريده؛ ولي گام     ]او[ولي  
اگـر  ... در کلمات عـوام، در کلمـات خـواص و         . بايد براي به دست آوردن آن به هر سو رفت         . معني، شرط اصلي است   «

در ). ۷۴: ۱۳۵۱نيمايوشـيج،   (»گذرد، حتماً بايد محاورات عوام در کار باشد         وقايع داستان شما در صحنة زندگي مردم مي       
ها، حضور فرهنگ عاميانه، زبان و فرهنگ و ادب و طبيعت بومي و              اي جاي شعرهاي او، چه در عناوين يا محتواي آن         ج
خواسته  شاعر مي. هاي بومي و فولکلوريک است     قصه بر گرفته از  ... »سريويلية  خان«براي مثال شعر  . ي ملموس است  محلّ

ن محتـوا و مـضمون را پيـاده    تري ترين و اصيل  ستان پردازي، بومي  هاي مدرن دا    نشان دهد که مي توان در قالب و با شيوه         
هـاي   هاي عاميانه آشنايي داشـته و در آفـرينش           بويژه داستان  ؛تيبنابر اين نيما با ادبيات سنّ     ). ۲۰۱: ۱۳۸۱حميديان،  (» کرد

  .ها متأثّر شده است اش از آن شعري
مفـاهيم نمـادين     هـاي ذهنـي و      جلـوه  ةبه ارائ ق   طري  آن ست تا از  اذهن نيما، جوياي اشکال عيني و طبيعي        «همچنين  
در کتاب کليله و دمنه نيز، طبيعت با تمام عناصر خود از            . )۳۲۳:۱۳۷۸پورنامداريان،(» سياسي خويش بپردازد   اجتماعي و 

و اي    يابي بـه عناصـر طبيعـت و وجـوه افـسانه            حيوانات، جمادات و نباتات حضور دارد و منبع پر باري به منظور دست            
 بسيار مناسب عيني و ملمـوس و طبيعـي          ةسوژ،  شبتاب  از اين روي، حکايت تمثيلي     . فولکلوريک گذشته براي نيماست   

اش   پرورش دهد و شب زمانـه گر خويش ة آفرينشلرا در مخّي بود تا نيما يوشيج با تأثيرپذيري از عناصر آن، شعر مهتاب     
در شعر آزاد، مضمون شعر مستقيماً از زندگي و طبيعت مايـه    «: نويسد قيصر امين پور مي   . را در بوم آن شعر نقاشي نمايد      

 اجتماعي و انـساني دارد نـه        ةگرفته است و اين شعرها از کليت و گسترش عاطفي بيشتري برخوردار است که غالباً جنب               
نـد ميـان واقعيـت يـا        بنابراين پيو . معاني را در درون طبيعت پيدا کرد       نيما«. )۴۷۳: ۱۳۸۴پور،  امين  ( »رمانتيک و شخصي  

 يعني زندگي و طبيعت در بيان، همنشين با معني نيست، جانشين معنـي              ؛ پيوند جانشيني است   ،عين با معني در شعر نيما     
نيمـا  . )۴۷۵:۱۳۸۴:امين پـور  (»سير روحي او در جريان تکوين شعر، سيري بود از عين به ذهن و از ذهن به عين            .. .است

ها و    ها، جنگل   ها، کوه   ها، مه   ها، سيل   يعت شمال با درياي هول و ابر خشمگين، باران        شاعري است که فضاي وهمناک طب     «
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  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۱۴

 
حقـوقي،  (» هايش، عرصة گردش و چرخش مدام و نگاه تيزبال؛ امـا اصـيل و نجيـب روسـتايي اوسـت              ها و مرغ    درخت
 نيما با اين نمادها، گذشته از آن        ...اند جانوران، در نمادهاي نيما به فراواني و گوناگوني به کار آمده          «همچنين  ) ۲۶: ۱۳۷۹

اي بخـشيد، ُبعـد عـاطفي موجـود در شـعر             سياسي پيش از خود ُبعـد هنـري و تخيلـي ناشـناخته             -که به شعر اجتماعي   
اي از خشم و کين يا تمسخر و چـه           هاي شديد و خيزاب گونه     مشروطيت را نيز که بيشتر بر مدار عواطف کند و واکنش          

تر، يا به عبارتي همان ترکيب شير و شکري          تر و متين   تر، ژرف  تر، پوشيده  ، به عواطفي پيچيده   گشت بسا ساده و پاياب مي    
  .  )۱۴۷:۱۳۸۱حميديان، (»دعاطفه با تخيل بدل کر

ن کهنسال، مستحکم، ريشه دار و اصيل       تي، تاريخ و تمدّ   هاي خود را بر دوش فرهنگ و ادب سنّ          خالصه، نيما نوآوري  
کـسي کـه قـديم را خـوب         «او اعتقاد راسخي بر اين اصل داشت کـه          .  گذشتة خود پشت پا نزد     ايراني نهاد و به سنت و     

نيما بـا ادبيـات کالسـيک       «بنابر اين   ). ۸۰: ۱۳۵۱نيمايوشيج،  (» يا متمايل است که بفهمد    . فهمد  بفهمد، جديد را حتماً مي    
). ۳۵۸:۱۳۸۴امين،(» افظ و صائب آشنا بود     بويژه شاهنامه، رباعيات خيام و مخصوصاً نظامي همچنان که سعدي، ح           ؛ايران

ناخودآگاه، تحت تأثير حکايـت شـبتاب         خودآگاه و يا   شد که نيما،    هاي عميق با آثار ادبي کالسيک، باعث مي         اين آشنايي 
و  گرفتد، رنگ و لعاب نيمايي به خود        يحکايت شبتاب در ناخودآگاه او دو     آن گاه که    . قرار گيرد از کتاب کليله و دمنه      

  . شدي اجتماعي و سياسي، به شکل شعر مهتاب پديدار ا آن پس با پوششي از نماد و با درون مايهاز 
 
  گيري  نتيجه

هـاي    به طور کلّي در ادبيات جهان و ايران و به صورت خاص در شعر فارسي، بازآفريني آثار کهن و استفاده از ظرفيـت                      
. در پرداختن به مضامين و مسائل روز و آفرينش آثار ادبي اسـت       هاي رايج شعراي معاصر       ها، يکي از شيوه     فوق العادة آن  

 آثار قدما را ونيما يوشيج نيز به عنوان پدر شعر نو فارسي مثل بسياري از شعراي معاصر به مقولة باز آفريني توجه داشته 
  . هاي آفرينندگي خويش ساخته است ها و پايه به عنوان يکي از مايه

هاي فراوان بين آن با حکايت تمثيلي شبتاب، حکايت از نـوعي              هاي نيماست که مشابهت    مهتاب، عنوان يکي از شعر    
آنچـه در بـاب نيمـا و مطالعـات هوشـمندانة او از آثـار گذشـتگان و همچنـين                 . تأثير و تأثّر ميان اين دو اثـر ادبـي دارد          

کند کـه بـدون        ذهن ما به يقين تبديل مي      گر او سراغ داريم، اين باور را در         هاي پويا، کاوشگرانه، خالق و آفرينش       انديشه
سرايد که از مطالعة حکايت تمثيلي شبتاب        هايي مي   شک، نيما خود آگاه يا نا خود آگاه، شعر مهتاب را تحت تأثير آگاهي             

نيما در شعرمهتاب و مرغ شاخـسار در حکايـت شـبتاب کليلـه و دمنـه،               . در کارگاه خيال آفرينش گر او جاگير شده بود        
خواب غفلت مردم در شعر نيما، چه قدر به نـاداني بوزينگـان حکايـت شـبتاب ماننـده           . نمايند  مشابهي ايفا مي  هاي    نقش
حال نگراني سحر به . اند  توصيفاتي که از سياهي و سرماي شب در هر دو اثر به عمل آمده، بسيار به همديگر شبيه  !.است

خالصة . ر به حال و روز مرغ شاخسار در حکايت شبتاب استنيماي شب زنده دار، يادآور دلسوزي و غمخواري مرد راهگذ
ها، حوادث و بافت کلّي حـاکم         گويي  ها، زمان، فضا، گفت و گوها، تک        سازي  ها، شخصيت   مجموعة توصيفات، صحنه پردازي   
بديهي . هاي شعر مهتاب، تداعي کنندة همان عناصر توصيف شده در حکايت شبتاب است بر آن شعر و ساير عناصر و ويژگي

همان گونه که خود نيما اشاره نموده، آثار قدما را . هاي ادبي خارج است ها از دايرة شمول توارد و يا سرقت است اين مشابهت
هاي ذهني او از حکايت شبتاب، در آفرينشي ديگر گونه،            اين اندوخته بنابر.  کرده است  بارها با دقت فراوان زير و رو و مطالعه        

  .اين مهتاب، بازآفريني شبتاب استبنابر. کند تاب خود نمايي ميبه شکل شعر نمادين مه
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  ١١٥/      »مهتاب« كليله و دمنه در شعر  »كرم شبتاب«فريني نيما از حكايت بازآ
  

  ها پي نوشت
 آغـاز   ۱۳۲۶ در سـال     »روي جدارهاي شکسته  « شعر   ما با ني يأس و نااميدي  . سرايد مي۱۳۲۷نيما يوشيج شعر مهتاب را در سال         -۱

سـوي شـهر    « بـا سـرودن شـعر        ۱۳۲۸ سـال اين نااميدي نيمـا در      . رسد مي به اوج     با سرودن شعر مهتاب    ۱۳۲۷در سال   . شده بود 
  ).۳۸۲:۱۳۷۸ ياحقي،( رو به تقليل مي نهد »خاموش

  
  منابع
  .چاپ نهم،  انتشارات رشيدي و تابان با همکاري نشر سوده:اي، تهران ترجمه الهي قمشه). ۱۳۷۵(. قرآن کريم -۱
 .ت زّوار، چاپ چهارم انتشارا:تهران ، جلد سوم،از نيما تا روزگار ما). ۱۳۸۲(. آرين پور، يحيي -۲

   . انتشارات قطره، چاپ اول:، تهرانگزيده اشعار نيما يوشيج). ۱۳۷۸(. ايوبي، محّمد -۳
 .لاو  المعارف ايرانشناسي، چاپة انتشارات داير:، تهرانادبيات معاصر ايران). ۱۳۸۴ (. حسن امين، سيد -۴

  . انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم:ران، تهسنّت و نوآوري در شعر معاصر). ۱۳۸۴(. امين پور، قيصر -۵
 .انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ چهارم:  فارسي، تهران-فرهنگ معاصر انگليسي). ۱۳۷۸( . باطني، محمد رضا -۶

  .انتشارات سخن: ، تهرانروشنفکران ايران و نقدادبي). ۱۳۸۰( . پارسي پور، ايرج -۷
  .انتشارات امير کبير، چاپ اول: ، تهرانري معاصر فارسيجريان هاي شع). ۱۳۸۴(. عليافي، چ پور  حسين -۸
 . انتشارات سروش، چاپ دوم:، تهرانخانه ام ابري است ).۱۳۷۸(. ورنامداريان، تقيپ -۹

 . اولاپ انتشارات قطره، چ:، تهرانپيرامون شعر). ۱۳۷۵(. ترابي، ضياء الدين -۱۰

  .نشر اختر، چاپ دوم:  تهران،)شعر(ر ايران هايي در ادبيات معاص گزاره). ۱۳۸۷(. تسليمي، علي -۱۱
 انتشارات  :، تهران بازتاب زندگي ناتمام شمس لنگرودي     ).۱۳۸۵ (.)شمس لنگرودي ( تقي محمد جواهري گيالني،  -۱۲

  .آهنگ ديگر، چاپ اول
س، چاپ  انتشارات ققنو: تهران،)نگاهي به نظريه و شعر نيما يوشيج(بوطيقاي شعر نو  ).۱۳۸۵(. جورکش، شاپور -۱۳
 .دوم

نـشر سـاحل    : ، به اهتمام عالمه محمد قزويني قاسم غني، تهـران         ديوان اشعار ). ۱۳۷۸(. حافظ، شمس الدين محمد    -۱۴
  .چاپ چهارم

، هـاي درسـي ايـران    انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابزبان فارسي،  ). ۱۳۸۱(. حق شناس، علي محمد و ديگران      -۱۵
  .چاپ چهارم

  .انتشارات نگاه، چاپ اول: تهران، )۵( شعر زمان ما).۱۳۷۹(. حقوقي، محمد -۱۶
انتـشارات نيلـوفر،    :  تهـران  ،)روند دگرگوني هاي شعر نيما يوشيج     (داستان دگرديسي   ). ۱۳۸۱(. حميديان، سعيد  -۱۷

  .چاپ اول
  .نشر روزگار، چاپ سّوم:  تهران،)شعر(ادبيات معاصر ايران ). ۱۳۸۶(. روزبه، محّمدرضا -۱۸
  .ج اولم،  انتشارات امير کبير، چاپ شش:، تهران نقد ادبي).۱۳۷۸(.  عبدالحسينين کوب،زّر -۱۹
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  ۱۳۹۰ تابستان) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۱۶

 
 . انتشارات عطايي، چاپ اول:، تهراندر خلوت روشن). ۱۳۸۴(. شادخواست، مهدي -۲۰

 .انتشارات علم: ، تهرانمجموعه کامل نامه هاي نيمايوشيج). ۱۳۷۶(. -------------- -۲۱

  .چاپ نخست،  نشر ميترا:تهران، هنماي ادبيات معاصررا ). ۱۳۸۳(.شميسا، سيروس -۲۲
 .انتشارات امير کبير، چاپ اول: دکتر طهمورث ساجدي، تهرانة ، ترجمادبيات تطبيقي). ۱۳۸۶(.شورل،ايو -۲۳

 .انتشارات زرياب، چاپ دوم: تهران، )زندگي و هنر نيمايوشيج(پر درد کوهستان ). ۱۳۷۶(.طاهباز، سيروس -۲۴

 .انتشارات فکر روز،چاپ اول: فرهنگ واژگان و ترکيبات اشعار نيمايوشيج، تهران). ۱۳۷۴(.محمدعبد علي،  -۲۵

، اميرکبيـر انتـشارات   : ، تهـران   طهراني  تصحيح مجتبي مينوي   ،نصراهللا منشي  انشاي ابوالمعالي . )۱۳۷۳(.کليله و دمنه   -۲۶
  . دهماپچ
 .گوتنبرگ ر نش: تهران،۳ چاپ،عر و نمايشارزش احساسات و پنج مقاله در ش ).۱۳۵۵ .(نيما يوشيج -۲۷

 . انتشارات دنيا، چاپ اول:، تهرانحرف هاي همسايه ).۱۳۵۱ (. -------- -۲۸

  .دفترهاي زمانه  انتشارات: سيروس، طاهباز، تهران شعر و شاعري،ةدربار ).۱۳۶۸(. --------- -۲۹

 انتشارات نگـاه، چـاپ    :سيروس طاهباز، تهران  ، گردآوري و تصحيح     مجموعه کامل اشعار   ).۱۳۸۶(. --------- -۳۰
 .هشتم

 .امير کبير: ، تهرانها و مجموعه انديشه يادداشت ).۱۳۴۸(. --------- -۳۱

، )گفت و گـوي گـم شـده اي بـا نيمـا     (  »نيمايوشيج، نيش خاري براي چشم هاي عليل      «). ۱۳۷۲(. ---------- -۳۲
 .  ۱تکاپو، شماره 

  .نشر هما، چاپ هشتم: ، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبي).  ۱۳۷۱(.همايي، جالل الدين -۳۳
  .چاپ پنجم  انتشارات نيل،:، تهرانها  جويبار لحظه).۱۳۸۲ (.ياحقي، محمد جعفر -۳۴
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