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چکيده
بی ترديد سرزمین ماوراءالنهر يکی از خاستگاه های سترگ زبان و ادبیات فارسی است که نه تنها
شاعران و اديبان ارزشمندی را ،از ديروز تا امروز ،در دامان خود پرورده بلکه حوادث رخ داده در اين
پهنهی پهناور نیز الهام بخش شاعران و نويسندگان فارسی زبان بوده است .از جمله اين حوادث
تاريخی ،ظهور مقنّع – پیامبر دروغین سده دوم هجری – است که در نخشب ظهور کرده و با معجزه
ماه نخشب ،سالها اذهان بی شماری را به سمت و سوی خود کشانده است .اگرچه او جاودان نماند ،امّا
ماه نخشب او دست مايه هنرمندان بیشماری قرار گرفته و شاعران و نويسندگان فارسی زبان ازرودکی تا
سعید نفیسی ،از زوايای گوناگون و گاه متضاد ،اين موضوع را سرچشمهی الهام خود قرار داده و آثاری
جاودانه پديد آوردهاند .ماه نخشب نه تنها سهمی چشمگیر در تصاوير شاعرانه شاعران فارسیگوی دارد
بلکه بهعنوان نماد و سمبل زيبايی ،تزوير و ناپايداری ،در عرصه ادبیات غنايی و تعلیمی زبان فارسی نیز
ظهور و بروز ويژه ای يافته است .اين مقاله با بررسی سیمای ماه نخشب در متون ادب فارسی ،به نقد و
تحلیل آن پرداخته است.
واژگان کليدي :ماوراءالنهر ،زبان و ادبیات فارسی ،مقنّع ،ماه نخشب.
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مقدمه
پیوند زبان فارسی با آسیای مرکزی و ماوراء النهر که بخش عمده ای از خراسان بزرگ نیز درقلمرو
آن بوده ،پیوندی ديرينه است .به گونهای که نخستین سبک شعر فارسی ،به علت انتساب به اين
سرزمین کهن ،سبک ترکستانی و خراسانی نامیده شده و عرصهی ظهور و بروز ذوق ،احساس و عواطف
مردمانی است که از سرزمین هايی چون سمرقند و بخارا و سغد و ...برخاستند و بنای ادبیاتی را پیريزی
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کردند که بی ترديد يکی از درخشانترين دستاوردهای فکری و ذوقی بشر است .نخستین زمزمههای
شعر فارسی را از زبان «ابوحفص سغدی سمرقندی» میتوان شنید؛ او که تصويرگر «آهوی کوهی» در
زبان شیرين فارسی است :
اوندارد يار بی يار چگونه دودا (صفا)175 :1931 ،
آهوی کوهی در دشت چگونه بودا
و با نام رودکی بزرگ ،چشم جهانیان را خیره کرده و نگاه آنان را به اين سرزمینها معطوف کرده است
و تا به امروز ،يعنی در «هزارهی دوّم آهوی کوهی» 1چشم فارسی زبانان به کرانههای دور دست آن
دوخته و عاشقانه محو بیکرانگی آن است و اينگونه با اين قلمرو وسیع معاشقه میکند:
تا کجا می برد اين نقش به ديوار مرا ؟  /تا بدانجا که فرو میماند  /چشم از ديدن و  /لب نیز ز گفتار مرا
 /الجورد افق صبح نشابور و هَری ست  /که درين کاشی کوچک متراکم شده است  /میبرد جانب
فرغانه و فرخار مرا  /گرد خاکستر حالج و دعای مانی  /شعلهی آتش کرکوی و سرود زرشت  /پوريای
ولی آن شاعر رزم و خوارزم  /می نمايند درين آينه رخسار مرا ...تا کجا میبرد اين نقش به ديوار مرا؟ /
تا درودی به «سمرقند چوقند»  /2و به رود سخن رودکی آن دم که سرود« / :کس فرستاد به سرّ اندر
عیّار مرا» /9شاخ نیلوفر مرو است گه زادن مهر  /کز دل شطّ روان شنها  /میکند جلوه ازين گونه به
ديدار مرا / ..چشم آن «آهوی سرگشته کوهی» ست هنوز  /که نگه میکند از آن سوی اعصار مرا...
(شفیعی کدکنی.)22 :1912،
مردمان اين سرزمینها ،سالها ،در کنار هم و با زمزمهی «بوی جوی مولیان» رودکی و انديشه های
شاد خوارانهی او ،رقص و پايکوبی کردند و در ويرانی شهرهايی چون خوازرم و بلخ و ترمذ و ...دردمندانه
گريستند و به يا د جان باختگان حمله مغول در قالب شعری منثور به سوگ نشستند و غمگنامه چنین
مرثیهای سر دادند« :چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رِباع عالم رسید ،سبزه چون دل مغمومان از
جای برخاست و هنگام اسحار بر اغصان اشجار ،بلبالن بر موافقت فاختگان و قَماری ،شیون و نوحه گری
آغاز کردند و بر ياد جوانانی که هر بهار ،بر چهره انوار و ازهار در بساتین و متنزّهات ،میکش و غمگسار
بودندی ،سحاب از ديدهها اشک میباريد و می گفت باران است و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی
خون در شیشه میکرد و فرا مینمود که خنده است .گل بر تأسف گل رخان بنفشه عذار ،جامه چاک
میکرد و میگفت شکفتهام .سوسن در کسوت سوکواران ازرق میپوشید و اغلوطه میداد که آسمان
رنگم .سرو آزاد از تلهّف هر سرو قامتی خوش رفتار به مدد آه سردی که صباح هر سحر گاه بر می-
کشید ،سر بر خاک تیره مینهاد و از غصه روزگار خاک بر سر میکرد که فرّاش چهنم و صُراحی غَرغره
در گلو انداخته و چنگ و رباب را آواز در برگرفته:
ز بلبل سخن گفتن پهلوی
نگه کن سحرگاه تا بشنوی
ندارد جز از ناله زو يادگار
همی نالد از مرگ اسفنديار
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وز فتنـه دمی جهـان نیـاسـود امسال
کس لب به طرب به خنده نگشود امسال
با وقت چنین چه وقت گل بود امسال
در خون گـلـم کـه چهـره بنمود امسال
(جوينی)112/1 :1937 ،
بی ترديد شناخت جغرافیای شعر فارسی و نقد و تحلیل انديشهها ،اعتقادات و دغدغههای نهفته در
آن ،جز در سايهی شناخت اين سرزمین بیکرانه که مهد پرورش اين ادبیات غنی است ،میسّر نیست .از
اين رو در اين مقاله میکوشیم در سايه واقعهای تاريخی و تأثیرگذار بر شعر فارسی ،گوشههايی از پیوند
تاريخی اين ملّتها را باز نمايیم تا لحظهای فارغ از مرزهای جغرافیايی و سیاسی و دل-مشغولی های
امروز ،مهمان خوان گسترده ادب فارسی باشیم.
شهر نخشب و ماه بر آمده آن ،يکی از اين حوادثی است که از ديروز تا امـروز ،زمینـه خلـق تصـاوير
بیشماری را برای شاعران و نويسندگان فارسی زبان فراهم آورده است .از اين رو بر آنـیم تاسـیمای ايـن
وا قعه تاريخی را در آيینه ادب فارسی باز نمايیم و از چند و چون آن پرده برداريم.
الف) شهر نخشب در بستر تاریخ
نخشب که از نواحی خراسان بزرگ و ماوراءالنهر به شمار میآمده به نامهای نسف ،قرشی ،قارشی،
کارشی و کشف معروف بوده است .نخشب ،واژهای سغدی است ونسف بر ساخته نويسندگان عرب است
و قرشی ،واژه ای مغولی به معنای کاخ است .اين نام از قرن هشتم جايگزين نخشب شده که برگرفته از
بنای کاخی است که کبک خان جغتايی در دو فرسخ و نیمی اين شهر بنا نهاد« .قارشی» نیز نام نهری
است که از وسط آن میگذرد و «کارشی» تلفظی ديگر از اين واژه است و «کشف» که چندان معروف
4
نیست در آثارالباقیه ابوريحان به کار رفته است.
در کتاب «جغرافیای تاريخی سرزمینهای خالفت شرقی» در بخش معرفی «سغد» و نواحی آن ،از
نخشب نیز نام میبرد« :ايالت سغد که همان سغديانای قديم باشد ،شامل سرزمین خرّم و حاصلخیزی
است که میان رود جیحون و سیحون واقع گرديده از آب های رود زرافشان يعنی رود سغد که شهرهای
سمرقند و بخارا در ساحل آن واقعاند و همچنین از رودی که از کنار دو شهر «کش» و «نخشب»
میگذرد ،مشروب میگردد .اين دو رود به مردابها يا درياچههای کم عمقی که در بیابان باختری
خوارزم واقعاند ،می ريزند .با اين همه بهتر است سغد را بر واليت سمرقند اطالق کنیم؛ زيرا بخارا و کش
و نخشب هر کدام واليتی جداگانه بودند» (بیرونی« )413 :1913 ،در ناحیه جنوبی رود سغد ،رود
ديگری به موازات آن میگذشت که آن هم به مردابهايی فرو میريخت ولی از رود سغد کوتاهتر بود و
امروز آن را «کشکه دريا» میگويند .دو شهر سبز و قرشی در کنار اين رود واقعاند .شهر سبز را در
قرون وسطی ،کش میگفتند» (همان)
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در باب تاريخ قبل از اسالم نخشب ،اطالعات دقیقی در دست نیست «امّا از سکههايی که از خاک
برداریهای اين شهر کهن يافت شدهاند ،چنین بر میآيد که دست کم در سده چهارم میالدی ،شهری
آباد بوده است.گمان می رود که نخشب در پیش از اسالم يکی از شهرهای قلمرو پادشاهان بخارا بوده
است» (انوشه )319/1 :1912،و مردم آن ،پیرو دين زرتشت و بودا بودهاند .اين شهر بعد از سال 13ه.ق
به دنبال جنگ و گريزهای فراوان با مسلمانان در عهد حکمرانی قتیبه بن مسلم باهلی بر خراسان ،فتح
شد .مقارن ظهور اسالم ،دو شهر معروف نسف و کش و سرزمینهای جنوبی سمرقند مانند کشکه دريا
به صورت اتحاديه به مرکزيت کش اداره میشد .بعد از اسالم اين شهر تحت فرمانروايی سنجر سلجوقی
(552-511ه.ق ).در دست فرمانروايان قراخانی بود .چنگیزخان ،تابستان 317ه.ق را در نخشب گذراند
و از آن پس ،اين شهر ،شهر يیالقی حاکمان مغول شد .در تاريخ جهانگشا در اين باب آمده« :چون
سمرقند ،مستخلص شد و پسران ،جغتای و اوکتای ،را به خوارزم روان کرد .بهار آن سال در کنار
سمرقند بگذرانید و از آنجا به مرغزارهای نخشب آمد .تابستان به آخر رسید و چهارپايان فربه و لشکر
مرفّه شدند»( .جوينی ) 122/1 :1937 ،اين شهر در عصر تیمور نیز از پايگاههای او به شمار میآمد و از
آن پس نیز ،فراز و فرودهای بی شماری را پشت سر گذراند .امروزه اين شهر ،جزء وادی «کشکه
دريا»ی ازبکستان است« .وادی کشکه دريا به ترکی قشقه دريا شامل دو شهر مهم «کش» (شهر سبز)
و نخشب يا نسف قديم و «قرشی» کنونی است .کش به سمرقند نزديک است و قرشی به بخارا»
(ياحقی.)19 :1971 ،
بزرگان بسیاری به اين شهر منسوبند که در عرصهی علم و ادب شهرت فراوان دارند .نخستین آنان
«ابو تراب عسکربن الحُصَین النّسفی» است که از عرفای نامی قرن سوم هجری است و در کتاب کشف
المحجوب هجويری (ص  ،)115آثار البالدو اخبار العباد قزوينی (ص ،)542تذکره االولیاء عطار (ص
 )932و بسیاری ديگر از کتب فارسی به شرح احوال او پرداختهاند که نقل چند جمله ای از او خالی از
فايدتی نیست« :نقل است که از او پرسیدند که :تورا هیچ حاجت هست به ما ؟ شیخ گفت :مرا چگونه
ل -حاجت هم نیست .يعنی در مقام رضاام .راضی
به تو و مثل تو حاجت بود؟ که مرا به خدای  -عزّوج ّ
را به حاجت چه کار ؟ و گفت  :فقیر آن است که قوت او آن بود که يابد و لباس او آن بود که عورتی باز
پوشد ومسکن او آن بود که در آنجا بباشد و نقل است که وفات او در باديه بصره بود .از پس چندين
سال ،جماعتی بدو رسیدند او را ديدند بر پای ايستاده ،روی به قبله کرده و خشک شده و رکوه در پیش
نهاده و عصا در دست گرفته و هیچ سباعی گرد او ناگشته» (عطار نیشابوری)932 :1977 ،
از ديگر بزرگان اين شهر ،می توان از حسین بن خضر نسفی (وفات424 :ه.ق) از فقهای حنفی،
میمون بن محمد نسفی (وفات521 :ه.ق) فقیه اصولی ،محمد بن محمدنسفی (وفات 597 :ه.ق) متکلم
اصولی و فقیه حنفی ،سوزنی سمرقندی (وفات  532يا  533ه.ق) از شاعران هجوپرداز و هزّال ،عزيز
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الدين نسفی (وفات :پیش از  722ه.ق) مؤلف االنسان الکامل ،حافظ الدين نسفی (وفات 722 :ه.ق) فقیه
سنی مذهب ،ضیاء الدين نخشبی (وفات 751 :ه.ق) از شاعران فارسی گوی سیّدای نسفی (وفات
 1113ه.ق) از ديگر شاعران فارسیگوی اين شهر نام برد.
آنچه بیش از همه موجب شهرت اين شهر شده و نام آن را در شعر و ادب فارسی مکرّر ساخته،
ظهور هاشم بن حکیم معروف به مقنّع در اين شهر است که ذيالً به معرفی او میپردازيم:
ب) هاشم بن حکيم ،پيامبري دروغين
نام او در منابع گوناگون با اختالفهايی به صورت هاشم بن حکیم ،هشام بن حکیم ،حکیم بن عطا،
حکیم مقنّع و عطاء بن حکیم آمده و سعید نفیسی در باب تعدّد نام او مینويسد« :هشام پسر حکیم
پیشوای جوانمردان مرو و پیامبر آن روزگار ،از آن پس از مردم دوری گزيد .هر زمان که ناگزير میشد
در میان مردم شهر اندر آيد ،نامی دگرگونه بر خويشتن میگذاشت .زمانی خويشتن را «هاشم» و گاهی
«عطا» میخواند و به همین جهت کسانی که پس از وی سخن راندهاند در نامش اختالف کردهاند»
(نفیسی ) 11 :1947 ،در باب تاريخ تولد او نیز غالب کتب سکوت کردهاند و تنها در «ماه نخشب» سعید
نفیسی به آن اشاره شده است که با توجه به صبغهداستانی اين اثر ،شايد استناد به آن چندان محقّقانه
نباشد « :آن نیم شب ،بهار سال 119هجری که در روستای «کازه» نزديک مرو ،در خانهی حکیم بلخی
که از سرهنگان امیر خراسان بود .کودکی نرينه به جهان آمد 12 ،سال بود که چهار فرسنگ آن سوی
تر ،در روستای «زرق» در کنار رود «رزيق» که از شعب رود «مرغاب» بود ،يزد گرد سوم ،آخرين
شاهنشاه ساسانی ،گذشته شده بود» (همان )3 :در دورههای آغازين حیات به کسب علوم و دانشهای
چندی پرداخت تا بدانجا که« :در ين هنگام [سال143هجری] اين جوان کوتاه قدباهوش چابک،
فرزانهترين مردم روزگارخود بود .در راه دانش رنجها برده و کتابهای فراوان خوانده و از هر دانش،
چیزی اندوخته و آموخته بود؛ مخصوصاً در علوم نهانی که در آن زمان ،بسیار رواج داشت ،زبردست
شده و طلسم و نیرنگ وشعبده و کیمیا و سیمیا را به از هر کس میدانست و در کارهای شگفت ،زبر
دستترين استاد زمانه خود بود» (همان)13 :
در غالب منابع ،به لقب «مقنّع» معروف است که به معنای «نقاب دار» است .در باب علّت نقابدار
بودن او در منابع ،نظرات مختلفی ارائه شده است .ظاهراً به خاطر زشتی چهره از نقاب استفاده می کرد.
در ترکستاننامه علت ديگری در اين باب ذکر شده« :وی همیشه صورت را به پارچهای سبز میپوشید
و میگفت که آدمیان قادر به تحمل نوری که از چهرهی او ساطع است ،نمی باشند .بدين سبب ،اعراب
به وی لقب «مقنّع» (نقاب دار يا پوشیده از نقاب) دادند» (بارتولد )497/1 :1933 ،زادگاه او را ابوريحان
«کاوه کیمردان» (بیرونی ،)915 :1913،تاريخ بخارا از روستای «کازه» 5مرو و لغتنامه در ذيل»
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سپیدجامگان» از روستای «کازه کیمن دات» میداند .وی در اول گازرگری کردی و بعد از آن به علم
آموختن مشغول شدی و از هر جنسی علم حاصل کرد و مشعبدی و علم نیرنجات و طلسمات بیاموخت
و شعبده نیک دانسته» (دهخدا :1977 ،ذيل«المقنع»)در آغاز سرهنگی از سرهنگان ابومسلم خراسانی
بود« :سال 124هجری که ابومسلم ،آشکارا بر تازيان قیام کرد ،کودک يازده سالهای ،هشام پسر حکیم
بلخی که در مرو زاده و در مرو بزرگ شده بود ،نیز از زيردستان او بود» (نفیسی« ،)14 :1947 ،هنگامی
که ابومسلم کشته شد هشام پسر حکیم جوانی 24ساله بود و  19سال بود که شب و روز با جنبش
بزرگ ابومسلم ياری کرده و در همهمیدانها جان فشانی کرده بود» (همان )15 :بعد از مرگ ابومسلم،
برخی از پیروان او از جمله اسحاق که ملقّب به «ترک» بود به خونخواهی او قیام کرد و بعد از او ،ابو
داود ،نخستین جانشین او شد و به نشانه مخالفت با عباسیان ،پرچم سفید برافراشت و مقنع به وزارت او
رسید و دعوی نبوت کرد .امّا ابوجعفر دوانقی (وفات 151 :ه.ق) اورا از مرو به بغداد برد و زندانی کرد.
وی پس از آزادی از زندان ،دعوی خدايی کرد« .و مردمان را گرد کرد و گفت  :دانید که من کیم؟
مردمان گفتند  :تو هاشم بن حکیمی .گفت  :غلط کرده ايد .من خدای شمايم و خدای همه عالم...و
گفت  :من خود را به هر کدام نام خواهم ،خوانم و گفت :من آنم که خود را به صورت آدم به خلق
نمودم و باز به صورت نوح و باز به صو رت ابراهیم و باز به صورت موسی و باز به صورت عیسی و باز به
صورت محمد [مصطفی] صلی اهلل علیه و سلم و باز به صورت ابومسلم و باز به اين صورت که میبینید.
مردمان گفتند؛ ديگران دعوی پیغمبری کردند تو دعوی خدايی میکنی! گفت :ايشان نفسانی بودند .من
روحانیام که اند ر ايشان بودم و مرا اين قدرت هست که خود را به هر صورت که خواهم ،بنمايم و
نامهها نوشت به هر واليتی و به داعیان خويش داد و اندرنامه چنین نوشت که :بسم اهلل الرحمن الرحیم
من هاشم بن حکیم ،سیدالسادات الی فالن بن فالن،الحمداهلل الّذی الاله االهو،اله آدم ونوح وابراهیم
وعیسی وموسی و محمد و ابومسلم .ثم ان للمقنع ،القدره و السلطان و العزه و البرهان .به من بگرويد و
بدانید که پادشاهی مراست ....و عزو کردگاری مراست وجز من ،خدای ديگر نیست ... .و هر که به من
گرود ،بهشت او راست و هر که نگرود دوزخ او راست» (دهخدا :1977،ذيل «المقنع»)
آنچه از منابع و مآخذ برمیآيد ،آن است که قیام او نیز ادامه قیام ابومسلم خراسانی بوده و به
مخالفت عباسیان برخاسته است « :کینهتازيان و انتقام چند پشت پدران و از همه گذشته ،خونخواهی
امیر بزرگ -ابومسلم خراسانی  -اين دانشمند را برانگیخت که راهی ديگر در جنبش خود بپیمايد»
(نفیسی )17 :1947 ،از اين رو مانند عبدالجبار که با برافراشتن پرچم سفید به مقابله با عباسیان
برخاسته بود ،او و پیروانش نیز با جامه ای سفید که با شعار سیاه عباسیان در تضاد بود به مخالفت
آشکار با آنان پرداختند .به دلیل همین پوشش سفید ،پیروان او را «مبیّضه» يا سپیدجامگان» (بیض
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الثیاب ) نامیدند « :اول دل از مقنّعیان فرغانه و سغد فارغ گردانند که ايشان را سپیدجامگان خوانند»
(خواجه نظام الملک )929 :1972 ،در شعر فارسی ،گاه به طعن و تعريض از اين فرقه ياد شده است:
روی سپیدجامه را داغ سیاه گازری /خاقانی
 طاعت ماست در گنه کز پی نام در خوردو يا بهدلیل انتساب به او «مقنّعیه» نام نهادند و گاه بهدلیل گرايشات آنان يه زرتشت و مزدک و
اديان قبل از اسالم «آتش پرستان» نام نهاده اند .گرايشات مزدکی او به اندازهای بوده که ابوريحان
مینويسد« :آنچه را که مزدک تشريع کرده بود ،او هم امضا کرد» (بیرونی« )913 :1913 ،و در باب
گرايشات زرتشتی اين فرقه میتوان به دعاوی يکی از خونخواهان ابومسلم يعنی اسحاق ترک اشاره
کرد که مقنّع به دنبال او ظهور کرده است .اسحاق خود را «جانشین زرتشت نیز میخوانده و به گفته
او زرتشت زنده بوده و به زودی میبايست برای استقرار کیش خويش ظهور کند» (بارتولد:1933 ،
 )493/1مقنّع در زمان حکومت حمید بن قحطبه يعنی پیش از آغاز سال 132هجری 773 ،میالدی
قیام کرد و در زمان مهدی – خلیفه عباسی– (وفات 133 :ه.ق) سرکوب شد.
در باب پايان کار او و سرانجام مرگش اقوال گوناگونی وجوددارد .ظاهراً پس از ناامیدی از رهايی از
حلقهی محاصره ی سپاهیان مهدی به قولی با سم خود را هالک کرد و به قولی ديگر خود را در تنوری
سوزاند .حبیبالسیر در اين باره مینويسد« :چون نزد مقنّع به وضوح پیوست که آن حصار در حیّز
تسخیر سپاه اسالم در خواهد آمد ،اصحاب واحباب خود را حتی النسوان و الصبیان زهر داد تا روی به
شهرستان عدم نهاده ،آنگاه اجساد آن مردگان را سوخته ،خويشتن را در خم تیزاب افکند و جمیع
اعضاء و اجزايش در آن خم بگداخت مگر موی سرش که به زير تیزاب بماند» (خواندمیر:1912 ،
 )222/2و ابوريحان مینويسد« :در سال  133هجری محاصره شد و چون يقین پیداکرد که کشته
خواهد شد خويش را به تنور انداخت که از هم پراکنده شود تا آنکه گفته بود من زمانی بیجسد بودم،
راست آيد و لیک نشد که از هم متالشی شود و او را در تنور بیافتند و سرش را بريدند و به نزد مهدی
فرستادند و در آن روزگار مهدی در حلب بود» (بیرونی )913 :1913 ،تاريخ سرکوبی او را،1397 ،1313
 1333 ،1371ه.ق نوشتهاند .با مرگ او ،فرقه او برچیده نشد و گويا تا قرن ششم هجری12 ،میالدی
همچنان فعالیت داشتند.
نگاه نويسندگان ايرانی به مقنّع و فرقه او نگاه مثبتی نیست .ابوريحان در فصل هشتم کتاب
آثارالباقیه ذيل عنوان «در توايخ کسانی است که پیمبری را به خود بستند (متنبئین) و اممی که فريب
ايشان را خوردهاند» (بیرونی ) 239 :1913،از مقنّع ياد می کند و در ملل و نحل از اين فرقه در ذيل
«غالیان شیعه»12سخن رفته است و در تاريخ ادبیات در ايران ،اين فرقه «حلولیه» و «اهل
تناسخ»11خوانده شدهاند و تنها سعید نفیسی شايد به علت غلبهی حس ملیگرايی در زمان تألیف ماه
نخشب يعنی در سال 1925ه.ش در فضای ايران از او به نیکی ياد کرده است که اين حس در تمامی
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چهارده داستان «ماه نخشب» به چشم میخورد و «ماه نخشب» نخستین داستان اين مجموعه است.
نفیسی در ديباچه چاپ دوم کتاب مینويسد « :اين مجلد شامل چهارده داستان تاريخی است که در
ء
ين بیست و يک سال گذشته برای اينکه پرستش پهلوانان بزرگ ايران را در اين سرزمین رنج ديده
فرسوده سنت بگذارم ،نوشتهام» (نفیسی)9 :1947 ،
آنچه به عنوان معجزهی مقنّع ،معروف است ،ماه نخشب است که بیش از ساير بخشهای اين واقعه
در ادبیات فارسی انعکاس يافته است.از آنجا که جزء جزء اين معجزه دروغین در ادبیات فارسی منعکس
شده ،ضروری است تا عین مطالب برخی از منابع و مآخذ در باب آن نقل شود تا زمینهء نقد و تحلیل
نمونههايی که ارائه خواهد شد ،فراهم آيد.
ج) ماه نخشب در متون فارسي
در منابع گوناگونی در باب «ماه نخشب» سخن گفته شده که برخی از اين منابع عبارتند از :آثار
البالدو اخبار العباد قزوينی ،ملل و نحل شهرستانی ،تجارب السلف هندوشاه نخجوانی،تاريخ بخارای
نرشخی ،حبیب السیر خواندمیر و ماه نخشب سعید نفیسی و منابع بسیار ديگر که ذيالً به نقل مطالب
چند منبع بسنده میشود:
 -1آثار البالدو اخبار العباد  « :او چاهی در آن واليت [نخشب] ساخته بود که ماهی از آن چاه بیرون
آمدی و روشنی انداختی و اين امر از او مشهور شده مردم از اطراف به تماشا میرفتند و عوامالناس
گمان سحر می نمودند و اين عمل به سبب مهارت حکیم بود در علم هندسه که انفکاک شعاع قمر را
نموده بود .زيرا که در میان چاه طاسی بزرگ که مملو از جیوه بود ،بعد از اتمام کار مقنّع پیدا شد.
بالجمله حکمتی عظیم بود که از حکیم صادر شد .از غايت خوبی و حسن ،ماه نخشب راشعراکنايه
ازروی محبوب نمودهاند» (قزوينی)541 :1979،
 -2تجارب السلف «:ماه مقنّع مشهوراست وآن چنان است که به زمین نخشب از بالد ماوراء النهر چاهی
بود که مقنّع به سحر ،جسمی ساخت بر شکل ماهی .چنانکه ديدند که آن جسم ار آن چاه برآمد و
اندکی ارتفاع يافت و باز به چاه فرو رفت» (دهخدا :1977 ،ذيل«المقنع»)
 --9حبیب السیر« :آن کم سعادت در سحر و شعبده آنقدر مهارت داشت که مدت دو ماه هر شب از
چاه نخشب مانند ماه صورتی مدوّر و منوّر بیرون میآورد که دو فرسخ در دو فرسخ پرتو میانداخت»
(خواندمیر)222/2 :1912،
-4ماه نخشب سعید نفیسی « :هنگامی که مقنّع از ساختمان دژخويش ،در دامنهکوه سیام ،فراغت
يافت با همان دانشها و فراست هايی که داشت و آن زبردستی که در کارهای شگفت به هم رسانیده
بود ،شبها طبقی فروزان چون ماهی تمام از آن چاه میان دژ بر میآورد و به آسمان میفرستاد ،چنانکه
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چون ماه ،تمام آسمان را میگرفت و جهان را روشن میکرد و پرتو زرينش به همه جا میتافت و همه
کس و همه چیز را در میگرفت و دوباره پس از چندی فرود میآمد و به جايگاه نخستین در بن آن چاه
باز میگشت ... .گويند اين طبق فروزان و اين ماه پرتوافکن چنان بزرگ بود که از دو ماه راه آن را در
آسمان میديدند و به همین جهت بود که بیش از پیش ،گروه گروه زن و مرد و پیر و جوان برو گرد
میآمدند و به پیروی از فرمان او کمر میبستند» (نفیسی)22 :1947 ،
ظاهراً فضای حاکم بر نخشب ،برای پذيرش چنین ادعاهايی هموار بوده اسـت و ذهـن سـادهانـديش
نخشبیان،مدتها پیش با اينگونه افسانههای بی پايه و اساس خـو گرفتـه بـود .حبیـبالسـیر در «ذکـر
وصول نیر جاه و جالل برمکیان به اوج کمال ،رجعت اقبال ايشـان بـه حضـیض غـروب» حکـايتی نقـل
می کند که از فضای حاکم بر نخشب آن روزگاران ،پرده بر میدارد .گويی مردمان سـرزمینهـای ديگـر
نیز ،اين شهر را با حکايات غريب آن میشناختهاند« :چون جعفر به بارگاه سلیمان بن عبدالملک درآمد،
رنگ او متغیر گشته ،اشارت کرد تا او را از مجلس بیرون برند .خواص و ندما از صدور اين حکم ،متعجب
شدند .سلیمان گفت :اين شخص ،زهر همراه دارد .بنابرآن،او را بیرون فرستادم .زيرا که بر بازوی من ،دو
حضـار،
مهره بسته است که هر گاه در مجلس ،زهر درآورند آنهـا بـه حسـب خاصـیت حرکـت کننـد و ّ
کیفیت حال را از جعفر استفسار نمودند .جواب داد که بلی در زير نگـین انگشـتری مـن مقـداری زهـر
است .گفت به چه جهت آن را نگاه میداری ؟ گفت :بـه جهـت آنکـه در وقـت شـدت بـرمکم .بنـابراين
سخن ،جعفر به برمک ملقّب شد و بعد ازين گفت و شنید ،سلیمان ،جعفر را بـاز بـه مجلـس طلبیـده،
رخصت جلوس ارزانی داشت و آن دو مهره را ظاهر کرد تا حاضران صورت آن خاصیت را به عین الیقین
ديدند .آنگاه از برمک پرسید که تو هرگز مثل اين امری غريـب مشـاهده نمـودهای؟ جـواب داد کـه در
مجلس پادشاه نخشب چیزی ديدم که در غرابت ،عديل اين است .سلیمان گفت :بگوی که چه ديدهای؟
گفت :روزی حاکم نخشب برکنار رودی نشسته بود و ياقوتی گرانمايه در دست داشـت .ناگـاه آن جـرم
نفیس در آب افتاد و حضّار اظهار تأسف کردند .ملک گفت :هیچ غم نیست و خـازن را گفـت کـه فـالن
صندوقچه را حاضر ساز واو به موجب فرموده عمل نموده سلطان قفل آن را بگشاده مانند ماهی ،چیـزی
از آنجا بیرون آورده در رود انداخت .فی الحال آن پیکر ،قطعه يـاقوت را در دهـان گرفتـه از آب بیـرون
آمد .سلیمان از شنیدن اين سخنان تعجب نموده ،اشارت فرمود تا به نام والی نخشب ،در باب طلـب آن
ماهی ،کتابتی به قلم آوردند و بعد از زمانی ،قاصد بازگشته ،آن ماهی را با طبلی به نظر سلیمان رسـانید
و سلیمان همان زمان به امتحان ماهی اشتغال نمود .صدق مقال برمک بـروی ظـاهر شـد» (خوانـدمیر،
.)299/2 :1912
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در ادامه اين مقال ،به نقد و بررسی سـیمای مـاه نخشـب در شـعر فارسـی مـیپـردازيم و بـا ارائـه
نمونههايی از شعر فارسی ،چند و چـون ايـن واقعـه و نحـوهی بهـرهگیـری از آن را مـورد بررسـی قـرار
میدهیم.
در متون فارسی از ماه نخشب با اسامی و نامهای مختلفی سخن گفته شد« :مردم اين طبق فروزان
را به نامهای مختلف می خواندند « .ماه نخشب» يا «ماه کش» يا «ماه چاه کش» يا «ماه سیام» يا «ماه
کاشغر» و يا «ماه مقنّع» می گفتند و بیش از هزارو دويست سال اين سخن در زبان مردم ايران گشته و
بسا شاعران که خوبرويان را بدان مانند کردهاند» (نفیسی )22 :1947 ،ذيالً نمونههايی از استعمال هر
يک از اين اسامی ارائه میشود :
 -1ماه (مه) نخشب:
از عکس گونههايت در تاب ،ماه نخشب  /وز سحر چشمهايت بیآب ،چاه بابل (سلمان ساوجی)
چشمه زندگی آمد دهن آن مه نخشب /بهر سیراب شدن سبزه خط رسته به آن لب (امیر علیشیر نوايی)
-2ماه مقنّع
خیال وار چو ماه مقنّع از سرکوه  /ز روی چرخ همی تافت زهره و بهرام (عمعق بخاری)
-9ماه کش
بهدلیل نزديکی «کش» و «نخشب» اين اصطالح شکل گرفته« :دو شهر معروف نسف و کش و
سرزمینهای جنوبی سمرقند مانند کشکه دريا به صورت اتحاديه (به مرکزيت کش) اداره میشد»
(ورهرام)32 :1972 ،
حبیبالسیر محل استقرار مقنّع را کش میداند« :مقنّع نخست در مرو ظهور نموده آخراالمر به
ماوراءالنهر شتافت و به نواحی شهر کش در قلعه منیع ،متحصّن گشته» (خواندمیر:)222/2 :1912،
نوردل و شمع بیان ،ماه کش و سرو روان /از من جدا شد ناگهان بر من جهان شد چون قفس (سنايی)
-4ماه سیام
ترکستاننامه ،جايگاه قلعه مقنّع را در کوههای سیام (سام) میداند« :در کوههای سام ،قلعهای قرار
داشت که مقنّع پیامبر با همرهان در سالهای  771تا  773میالدی در آنجا تحصّن جست و در ظرف
مدت چندين سال پايداری کرد و حملههای تازيان را دفع کرد»( :بارتولد)923/1 :1933،
نه ماه سیامی نه ماه فلک  /که اينت غالم است و آن پیشکار (رودکی)
در ارتباط با ماه نخشب نیز ،اصطالحاتی چون «چاه (چاهسار) نخشب ،چاه مقنّع» شکل گرفته و محور
مضمون پردازی شاعران قرار گرفته است:
ماه نخشب چاه نخشب گرنديدستی ببین  /ماه نخشب زان عذار و چاه نخشب زان ذقن (قاآنی)
مهر نبود ماهی ار در چاهسار نخشب است /سدره نبود سروی ار در جويبار کشمراست (فتحعلیخان صبا)

نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی

38

ز کوه بیستون برشد شباهنگ  /چو از چاه مقنّع ماه نخشب (اديبالممالک فراهانی)
آنچه از بررسی نمونهها ،به دست آمده ،نشان میدهد که در دورههای آغازين شعر فارسی ،کمتر به
اين حادثه تاريخی پرداختند و تنها از شهر نخشب به عنوان مکان جغرافیايی ياد شده است .اين ويژگی،
به ويژه در شعر سوزنی سمرقندی که خود از اهالی اين شهر است ،به چشم میخورد .به نظر میرسد
نگاه منفی عالمان دينی به مقنّع ،موجب شده که شاعران منسوب به اين شهر ،تمايل چندانی به طرح
اين موضوع در آثارشان نداشته باشند و بهعنوان يک خاطرهيتلخ که چهرهی نخشب را مخدوش کرده از
آن سخن نگويند  .نگاه منفی به اين واقعه از اين جمالت کتاب سیاستنامه کامالً آشکار است« :و
دانشمند ابومحمّد را پرسیدند که مذهب مقنّعیان چگونه بود؟ گفت «چنانکه فرجها از يکديگر
نپوشیدندی و از يکديگر دريغ نداشتند .چون مردی ،زنی به زنی کردی ،اوّل مهترايشان دست بدان زن
فراز کردی ،پس شوی و میخوردن حالل داشتندی و سر از جنابت ناشستن و به مادر و خواهر ودختر
دست فراز کردن و نماز و روزه و زکوه و حج و غزو را منکر بودند» (خواجه نظام الملک.)924 :1972 ،
سعید نفیسی به دنبال توجیه اعمال اين فرقه مینويسد« :باالترين برتری که درآيین مقنع بود اين بود
که پیروان خويش راهمواره به نشاط و سرور و بهرهجويی از زندگی دلیرمیکرد و بدينگونه میخواست،
پیروان خويش رانیرويی ببخشد و به زندگی اين جهان دلبسته و دلخوش کند و از نومیدی و بدبینی
بازشان بدارد ،تا بدينگونه بر دشواریهای جهان چیره شود و جنبش مردانهی خويش را به نتیجهای
که میخواست برساند .بدخواهان و دشمنان وی که به سبب و انگیزهی واقعی تعلیماتش پی نمی بردند
يا اينکه احیاناً میخواستند تهمت بزنند وی را پیرو مسلک اباحیان میدانستند و میگفتند که وی زن
را نیز مباح کرده و گفته است زن همچو گلیست و هرکه از آن ببويد چیزی از آن کم نشود» (نفیسی،
)29 :1947
به همین جهت باوجود آنکه نام شهر نخشب ،بسامد فراوانی در شعر سوزنی دارد ،امّا اشارهای به اين
واقعه در شعر او نیست و تنها در اشعار مديحه و در راستای تجلیل از پادشاه يا حاکم اين شهر است که
از نخشب سخن گفته است :
از بـعـد جنـان ،جنـان ديـگـر
نخشب بـه جـمـال او شـد امروز
کــوجـايـگـه امـــان ديــگــر
جز سـايـه عدل او بـه نـخـشب
همچو خلد بريـن وحور و قصور
شهر نخشب به فرّ دولـت تـست
توجه به ماه نخشب در نیمه های دوم قرن ششم و در شعر شاعران بینابین سبک خراسانی و عراقی
و در شعر شاعران سبک آذربايجانی فزونی میگیرد و اين شاعران میکوشند با طرح اين موضوع از
زوايای گوناگون ،راهی جهت مضمونپردازیهای شاعرانه بیابند.
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بهرهگیری از ماه نخشب و اين حادثه تاريخی در عرصه اشعار غنايی و عاشقانه ،مديحه و اشعار
حکیمانه و تعلیمی فارسی به چشم میخورد؛ امّا آنچه بیش از همه ،موجب گرايش شاعران به اين واقعه
شده ،ظرفیتهای نهفته در آن ،جهت خلق تصاوير شاعرانه است که از ديرباز ماه نخشب به اين ويژگی
معروف بوده تا بدانجا که قزوينی در آثارالبالد مینويسد« :ماه نخشب را شعرا کنايه از روی محبوب
نمودهاند» (قزوينی .)541 :1979 ،از اين رو نقش ماه نخشب در برساختن تشبیهات ،استعارات،
تناسبها ،تلمیحات ،ايهام و مضمونسازی شاعرانه بسیار برجسته است .بنابراين در ادامه ،جلوه ماه
نخشب در دو حوزهی معنا و بالغت مورد نقد و بررسی قرار میگیرد:
-1جلوههای معنايی ماه نخشب
الف-ماه نخشب در شعر غنايی
معشوق در شعر غنايی از چنان پايگاهی برخوردار است که گويی تمامی طبیعت و اجزاء و عناصر
آن با خوارق عادت و کراماتی که در اين جهان به وقوع پیوسته بايد صرف توصیف زيبايیهای او شود.
طبیعی است ماه نخشب با ظرفیتهای شاعرانهای که در آن نهفته است از سويی با ماه،جرم نورانی
آسمان ،در پیوند است که از ديرباز چهره معشوق بدان مانند شده و از سوی ديگر ،يادآورخارق عادتی
است که از گذشته های دور برجای مانده و البته از منظر شاعر شعر غنايی معشوق قادر به تکرار چنین
کراماتی است و چنین پیوندی يعنی پیوند طبیعت و خوارق عادت ،پیوندی مطلوب است که میتوان در
توصیف قهرمان شعر غنايی ازآن بهره گرفت .از اين رو ماه نخشب که از دل چاهی تاريک برآمده
می تواند معادلی برای رخسار معشوق باشد ،آنگاه که زلف سیاهش بر آن معلّق است و در اين تصوير،
اگر چاه زنخدان معشوق نیز سهمی دانسته باشد ،در دنیای تخیّل شاعرانه ،اين واقعهيتاريخی با تمام
جزيیاتش در سیمای معشوق ،نمودی دوباره میيابد و تصاويری اينگونه شکل میگیرد:
شوريده زلف و مقنع عیدی به سر برش
دستـار در ربوده ســران را به بـاد زلف
آب چَه مقنّع و ماه مزوّرش (خاقانی)
برده مهش ز مقنـع عیدی به چاه سیم
که به سیمین چهی آويخته مشکین رسن است
آن نه گیسو ست معلّق به زنخدان او را
طرفهتر اينکه به جد گويم کاينم ذقن است (قاآنی)
سـاخته از مه نخشب چه نخشب آونگ
طرفهتر آن که هجای دوم واژه «نخشب» تداعیگر شبی است که جوالنگاه ماه است .از اين رو شاعران
فارسیگوی ،غالباً از میان واژگان ديگری که برای نامیدن شهر نخشب وجود دارد ،اين واژه را بر
می گزينند تا زمینه برای ساختن مضامینی تازه فراهم آيد که پیوند شبانگاه وصال با اين حادثه در اين
راستاست :
دوش در آغوشم آمد آن مه نخشب  /کاش که هرگز سحر نمیشدی اين شب (فروغی بسطامی)
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اگر ماه نخشب در راستای توصیف معشوق آرمانی شعر فارسی که زيبايیهای بیکرانه دارد ،قربانی
شود ،جای شگفتی نیست .از اين روی گاه ماه نخشب را توان برابری با معشوق نیست:
نه دگر وصف کند کس سر زلفت به عبیر  /نه دگر مدح کند کس لب لعلت به شکر
نه دگر باشد روی تو چو ماه نخشب  /نه دگر ماند قدّ تو به سرو کشمر (ايرج میرزا)
گويند که زيباست به غايت مه نخشب  /لیکن نتوان گفت که زيباتر از اينست (خواجو)
شوخی که به رزم اندر ،ماهیست زرهپوش  /ترکی که به بزم اندرف سرويست کمانکش
در نخشب ماهی بنتابیده چینین خوب  /در کشمر سروی بنرويیده چنین خوش
هر جا خط او تبّت هر جا لب او مصر  /هر جا قد او کشمر هر جا رخ او کش (قاآنی)
تا بدانجا که ماه رخسار معشوق ،با برتری بر ماه نخشب ،اسباب رنجش او را فراهم میآورد .رنجشی که
از سر حسادت است و با پیچ و تابی جانکاه همراه است:
از عکس گونههايت در تاب ماه نخشب  /از سحر چشمهايت بیآب چاه بابل (سلمان ساوجی)
و سرانجام راهی جز گدايی از درگاه معشوق نمی يابد و نوری که روزی بدان شهره بوده از رخسار
معشوق به وام میگیرد :
شد نورمه ز چاه زنخدان تو پديد اين چَه نگر که رشک چه نخشب آمده است  /سید حسن غزنوی
توجه به نمونههای ارائه شده نشان میدهد که ماه نخشب در عرصه شعر غنايی ،ايفاگر نقش ماه آسمان
است وغالب تصاوير شاعرانه ای که در توصیف ماه آسمان شکل گرفته به او منسوب میشود و اين
چنین ،فضای شعر غنايی فارسی ،نوآوری ديگری را تجربه میکند:
ای رخت چون ماه نخشب وی لبت لعل بدخش  /از نگاهی عمر کاهی وزنگاهی روح بخش (اديب
الممالک)
ء
آنکه رخسارش منور چون مه نخشب که بود  /قصه مهر و وفا می خواند در مکتب که بود (سیدای
نسفی)
مضمون ديگری که در ارتباط با اين واقعه تاريخی در عرصهی شعر غنايی شکل گرفته ،برجسته شدن
رنگ تزويری است که گاه قرين معشوق شعر فارسی است .از اين رو شاعر غزلپرداز با تکیه بر تزويری
که در بر ساختن ماه نخشب آشکار است ،فرصتی می يابد تا دروغ و تزوير معشوق را به رخ او بکشد و
راهی جهت عقدهگشايی بیابد:
چون مه نخشب بتان خالی نباشند از دروغ  /تا نداری استوار از خود درون آری مکش (امیر خسرو
دهلوی)
البته اين مضمون در شعر غنايی فارسی مسبوق به سابقه است و ماه نخشب بهانهی طرح مجدّد آن را
فراهم آورده است:
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دلم رمیدهيلولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک مـاهرويـان بـاد

دروغ وعده و قتّال وضع و رنگ آمیز
هزار جامهی تقوی و خرقهيپرهیز
(حافظ)

ب) ماه نخشب در مديحهپردازی
با توجه به حضور برجستهی دو عنصر «ماه» و «چاه»در اين واقعه که يکی آسمانی و ديگری زمینی
است ،عمالً زمینهی ساختن مدح و ذم از اين واقعه مهیاست .به اين معنی که میتوان ممدوح را مانند
ماه آسمان و دشمن او را محبوس در چاه نکبت و بدبختی به تصوير کشید و اينگونه زمینهی مضمون
جديدی را در فضای شعر مدحی فراهم آورد و البته پشتوانه اعجازی که در اين واقعه موجود است نیز
میتواند زمینهسازغلوّی شاعرانه شود که مطلوب ممدوح و شاعر مدح پرداز است .از اين رو گاه
معجزهی ماه نخشب باغلوّی همراه میشود و به جای يک ماه ،چندين ماه از مهچهء پرچم ممدوح طلوع
میکند:
فرداست که از رايت او ساحت نخشب  /پر ماه مقنّع شود از مهچهی پرچم (قاآنی)
و اگر عطش غلوّگرايی شاعر فرو ننشیند ،خورشیدی به جای ماه بر میآيد و ممدوح در جايگاهی فراتر
از مقنّع قرار میگیرد :
چون مه نخشب سوی چاه آمدی هرنیمروز  /چشمه خورشید اگر دريافتی جاه ترا (سیدحسن غزنوی)
رای تو سوی نخشب ارنهد روی  /خورشید برآيد ز چاه نخشب (بهار)
ذهن مضمونپرداز شاعر مدّاح به اين تصوير نیز قانع نمیشود و اين بار با حسن تعلیلی شاعرانه ماهی را
به تصوير می کشد که به علت سرپیچی از ممدوح به ناچار در دل چاهی سقوط میکند و البته اين
تصوير خالی از طنز و تعريضی نیست :
ماه را گر خالف او طلبد  /مطلب جز به چاه نخشب باز (فرخی سیستانی)
و سرانجام اينکه ماه چون پرچم دشمن ممدوح چاره ای جز سقوط در دل چاه ندارد و اينگونه شاعر
مدّاح خوشامدگويی را به اوج میرساند:
رجوع ماه سر رايت مخالف شاه  /به سان ماه مقنّع به چاه خواهد بود (عثمان مختاری)
ج) ماه نخشب در اشعار حکیمانه و تعلیمی
آنچه ماه نخشب را زمینهساز ظهور انديشههای حکیمانه ساخته ،ناپايداری و ساختگی بودن آن
است که در تقابل با ماه آسمان ،شکوه و عظمت خالق هستی را فراياد مخاطب میآورد و انگیزه
خداجويی و خداخواهی را در او تقويت میکند و عمالً زمینه را برای طرح انديشههای حکیمانه و
پندآمیز فراهم میسازد :
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مگزين در دونان چو بود صدر قناعت  /منگر مه نخشب چو بود ماه جهانتاب (خاقانی)
دانند ز ماه چرخ اخضر  /تا ماه مقنّع مزوّر (خاقانی)
روزی از وی طلب نه از مکسب  /از فلک ماه جونه از نخشب (سنايی)
کی بود ماه مقنّع همچو ماه آسمان  /گرچه کوتهديدگان را در خیال افتد منیر (انوری)
اگر جای تو را بگرفت بدخواه  /مقنّع نیز داند ساختن ماه (نظامی)
آنچه در غالب نمونههای فوق ،جالب توجه است ،بیان مطلب در قالب تمثیل يا اسلوب معادله است
که با فضای حکیمانه و تعلیمی حاکم بر اشعار ،همخوانی بسیار دارد .نحوهی طرح موضوع در اين
نمونهها میتواند يادآورجمالت حکیمانه سعدی در گلستان باشد که سرشار از انديشههای بخردانه است:
« شَبَه در جوهريان جوی نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد و مناره بلند بر دامن کوه الوند پست
نمايد ...نخلبندی دانم ولی نه در بُستان و شاهدی فروشم ولی نه در کنعان» (سعدی.)53 :1977 ،
تأکید بر جنبههای فريبکارانهای که در برآمدن ماه نخشب آشکار است و ادعای الوهیت مقنّع ،ذهن
شاعران فارسیگوی را به کم ظرفیتی بشر سوق میدهد و از ضعف و ناتوانی او پرده بر میدارد:
گر مقنّع ماهی از چاهی برآورد از حیل  /پس خدايی کرد دعوی گو بیا اندر نگر (سنايی)
افسوس که مقنّعصفتان نمی دانندکه :
نه ماه آيینهی سیماب داده  /چو ماه نخشب از سیماب زاده (نظامی)
-2جلوههای بالغی ماه نخشب
هر چند تخیّل شاعرانه کوششی جهت ساختن جهان آرمانی هنرمندان است امّا گاه ،خیال ،پناهگاه
بشر در تنگنای مجهوالت است .به نظر می رسد ضعف و ناتوانی گويندگان شعر فارسی در تحلیل عقلی
اين حادثه موجب شده که ماه نخشب و چند و چون آن با عالم خیال پیوند يابد و شالودهی اين واقعه با
امور موهوم و خیالی توجیه شود:
خیالوار چو ماه مقنّع از سر کوه  /ز روی چرخ همی تافت زهره و بهرام (عمعق بخاری)
سعید نفیسی اين ويژگی ماه نخشب را برجسته کرده و آن را نشانهی نبوغ مقنّع میداند« :پیداست
کسی که بدين گونه در دانش و هنر زبردست باشد و چنین طَبقی نورانی و آسمانپیمای بسازد که
هنوز کسی به راز آ ن پی نبرده و ندانسته است که وی در ساختن آن چه هنر به کار برده است تا کدام
پايه کار وی باال میگیرد و چگونه مردم روزگار،آن هم روزگار هزار و دويست سال پیش بدو میگروند»
(نفیسی)22 :1947،
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به همین دلیل اين واقعه سهمی چشمگیر در تصاوير شاعرانه دارد و شاعران از زوايای گوناگون به
تصويرگری آن پرداختند تا شايد در اين راستا گرههای کور اين واقعه گشود شود .مهمترين شگردهای
بالغی که ماه نخشب در آن نقش برجستهای دارد عبارتند از:
الف-تشبیه
بیشترين بهره گیری شاعرانه از ماه نخشب در ساختار تشیهی شاعران است که ماه نخشب به عنوان
مشبّهبه مورد استفاده قرار گرفته و در سه حوزه تصويری جلوهگری کرده است:
 -1در تصويرگری اجرام آسمانی و صبح :
ز کوه بیستون برشد شباهنگ  /چو از چاه مقنِّع ماه نخشب (اديب الممالک)
صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه  /ماه بر آمد به صبح چون دم ماهی ز آب (خاقانی)
-2در وصف معشوق :
ماه نخشب چاه نخشب گرنديدستی ببین  /ماه نخشب زان عذار و چاه نخشب زان ذقن (قاآنی)
چاه نخشب ماه نخشب هر دو دارد کش بود  /ماه نخشب بر عذار و چاه نخشب در ذقن (قاآنی)
سه روز آن ماه در چه بود تا شب  /چو ماه نخشب اندر چاه نخشب (جامی)
آنچه در اين دسته از تشبیهات برجسته است ،بهرهگیری گسترده از تشبیه تفضیل ،مضمر ،مشروط
وعکس است که در راستای برتری دادن معشوق برماه نخشب شکل گرفتهاند:
ماه نخشب خود سبق بردی زخور  /گر رخ آن ماه خلّخ نیستی (اثیر اخسیکتی)
گويند که زيباست به غايت مه نخشب  /لیکن نتوان گفت که زيباتر از اينست (خواجو)
از عکس گونههايت در تاب ماه نخشب  /وز سحر چشمهايت بیآب چاه بابل (سلمان ساوجی)
شد نورمه ز چاه زنخدان تو پديد اين چه نگر که رشک چه نخشب آمده است (سید حسن غزنوی)
-9وصف طبیعت:
چاه مقنّع است همه چاه خانهها  /انباشته به جوهر سیماب سان برف (کمال الدين اسماعیل)
وقت سحر ز شاخ چمن گل چو بشکفد گويی به سحر ماه برآمد ز چاه کش (اوحدی مراغهای)
ب -استعاره
عالوه بر تشبیه ،گاه ماه نخشب در قالب استعارههای شاعرانه نیز به چشم میخورد .امّا فراوانی
استعمال ماه در ساختار استعاری شعر فارسی موجب شده که استعارههای شکل گرفته از ماه نخشب
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مکرّر جلوه کند .از اين رو ماه نخشب درهمان کارکردهای کلیشهای ماه آسمان ،استعاره از معشوق و
چهره اوست و نوآوری چندانی ندارد :
مرا از خواب خوش بیدار گرداند  /به عکس روی خود آن ماه نخشب (قاسم انوار)
نور دل و شمع بیان ماه کش وسروروان  /از من جدا شد ناگهان بر من جهان شد چون قفس(سنايی)
محلّق مشک تبت را به برگ ياسمن سازد  /معلّق ماه نخشب را به سرو کاشمر دارد (قاآنی)
امّا با توجه به تناسب «چاه» با «زنخدان معشوق» که در سنتهای ادبی نیز نمونههايی دارد« ،چاه
نخشب» استعاره از «چاه زنخدان معشوق» به کار رفته است:
ساخته از مه نخشب چه نخشب آونگ  /طرفهتر اينکه به جد گويم کاينم ذقن است (قاآنی)
تناسب «چاه» با «زنخدان» در اين بیت حافظ قابل توجه است:
مبین به سیب زنخدان که چاه در راهست  /کجا همی روی ای دل بدين شتاب کجا؟
ج-تلمیح
تاکنون نمونه های فراوانی از تلمیح به ماه نخشب در ضمن بحثها ارائه شده که تکرار آنها ضرورتی
ندارد .امّا آنچه تلمیح ماه نخشب را برجسته میکند ،همانندیهای آن با برخی از تلمیحات پرکاربرد
شعر فارسی است .به اين معنا که نقش چاه نخشب در اين واقعه میتواند ،تداعیگر چاهی باشد که
يوسف نبی در آن گرفتار بوده از اين رو پیوند اين دو حادثه ،تصويرهای بديعی شکل داده است :
ماه نخشب کرده طالع از چه روشندالن  /يوسفان را بر سر آن چاه سقاساخته (نظیری نیشابوری)
پیوند اين دو تلمیح آنگاه چشمگیر میشود که «ماه کنعان «بر طبق سنتهای ادبی در معنای استعاری
يوسف به کار رود که در اين صورت چاه نخشب و ماه مقنع می تواند در کنار چاه و ماه کنعان ،چنین
تصوير شاعرانهای شکل دهد:
ز قعر .تیرهء چاه تخیل حکمت رايت  /برون آرد نه صد ماه مقنّع ماه کنعان را (امیر علیشیر نوايی)
بیترديد سحر و شعبدهای که در برساختن ماه نخشب به مقنّع نسبت داده میشود میتواند اين
واقعه را با تمامی داستانهايی که با سحر و ساحری مرتبطند ،پیوند دهد .از اين رو ماه نخشب با سحر
بابل و ساحری سامری پیوند خورده و تلمیحات توأمانی شکل داده که دراين ابیات ديده میشود :
از عکس گونههايت در تاب ماه نخشب  /و ز سحر چشمهايت بیآب چاه بابل (سلمان ساوجی)
چون ندارد نسبتی با نظم تو نظم جهان  /در سخن خواهی مقنّع باش و خواهی سامری (انوری)
ذهن خیالپرداز شاعران فارسیگوی از جزء اين واقعه ،چنان جوالنی میگیرد که گاه موجب اعجاب
مخاطب میشود .به اين معنی که برآمدن ماه از دل چاه می تواند لوازم چاه را نیز وارد دنیای خیالی
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آنان کند و از اين راه پیوندی بین ماه مقنّع و فرعونی برقرار کند که به حکم الهی غرق دريای خشم
خدايی است:
يکی ماه مقنّع بود لیک افتاده در چاهی  /کز آبش غرقه چون فرعون در آتش تا رود يکسر
(سیدحسن غزنوی)
آنچه اين تشبیه را هنرمندانه جلوه میدهد ،تعريضی است که از برقراری تناسب پنهان بین ماه
مقنّع و فرعون به ذهن مخاطب القا میشود و ناخودآگاه از نگاه منفی شاعر به اين واقعه پرده بر
میدارد.
سرانجام اينکه نسبت ماه به نخشب می تواند با تلمیحاتی گره خورد که با نام شهر يا واليتی
همراهند .از اين روی عجبی نیست اگر «ماه نخشب»« ،سرو کاشمر» را فراياد شاعر آورد :
نه دگر باشد روی تو چو ماه نخشب  /نه دگر ماند قد تو به سرو کشمر (ايرج میرزا)
از آنجاکه معجزهی ماه نخشب در راستای يک ادعای دينی شکل گرفته ،غالباً با تلمیحاتی همراه
شده که رنگ و بوی دينی دارند .از اين رو عجبی نیست اگر تلمیح ماه نخشب با داستان بیژن و منیژه و
چاه بیژن همراه شود و علیرغم همانندیهای بسیار بین آنها که میتوانست تصاوير بکری پديد آورد،
تصاويری از آمیختگی اين دو واقعه شکل نگرفته است .شايد اين نکته بتواند نقش کم رنگ تلمیحات
ملّی را در فضای شعر فارسی،آنگاه که با صبغهيدينی همراه میشود ،آشکار سازد.
د-تناسب
نکته بالغی ديگری که همراه و همگام با بهره گیری از ماه نخشب در شعر فارسی بروز کرده،
ظرفیتهای تناسبسازی است که در اين واقعه نهفته است .به اين معنی که از يک سو «ماه» میتواند،
اجرام آسمانی و اصطالحات نجومی را در عرصه شعر وارد کند و از سوی ديگر «چاه» نیز طیفی از
واژگان متناسب را به همراه آورد .از اين رو برخی تناسب های شاعرانه همگام با طرح اين واقعه شکل
گرفته و بر ظرافتهای هنری شعر فارسی افزوده است .بهعنوان نمونه ،تناسب بین «چشمه ،دهن،
سیراب شدن ،سبزه ،خط ،رستن ،لب»در اين بیت در اين راستاست:
چشمه زندگی آمد دهن آن مه نخشب  /بهر سیراب شدن سبزهء خط رسته به آن لب
(امیر علیشیر نوايی)
و يا تناسب بین «ماه ،جبهه و اکلیل» به عنوان اصطالحاتی نجومی و همچنین تناسب بین «ماه و مهر»
در اين ابیات از اين نوعند:
بتی رعنا و کش ماه مقنّع  /چو مه بر جبهه اکلیلش مرصّع (سلمان ساوجی)
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مهر نبود ماهی ار در چاهسار نخشب است  /سدره نبود سروی ار در جويبار کشمر است (فتحعلیخان
صبا)
ه -ايهام
از جمله کلماتی که در اين واقعه تاريخی ،ظرفیت ايهام سازی دارد ،کلمهی«کش» است که نام
شهری در نزديکی نخشب است و به همین جهت گاه به جای ماه نخشب از ماه کش استفاده میشود:
نوردل و شمع بیان ،ماه کش و سرو روان  /ازمن جدا شد ناگهان برمن جهان شد چون قفس
(سنايی غزنوی)
از آنجا که کلمه «کش» در لغت به معنای «خوش» و «نیک» است ،گاه به گونهای استعمال شده که
معنای شهر کش رانیز فراياد خواننده میآورد و از اين راه ايهام تناسب لطیفی شکل میگیرد که در
نمونههای زير به چشم میخورد:
چاه نخشب ماه نخشب هر دو دارد کش بود  /ماه نخشب بر عذار و چاه نخشب در ذقن (قاآنی)
بتی رعنا و کش ماه مقنّع  /چو مه بر جبهه اکلیلش مرصّع (سلمان ساوجی)
بدون ترديد ،کش در دو بیت فوق به معنای «خوش» و «نیک» است امّا با توجه به «چاه نخشب» و
«ماه نخشب» در بیت اول و «ماه مقنّع» در بیت دوم می تواند يادآور شهر کش باشد و به اين معنا نیز
ايهامی داشته باشد.
«کش» در معنای «آغوش» نیز میتواند با «کش» در معنای «شهر کش» ايهام تناسبی بسازد که در
اين بیت اينگونه است :
ماهی به کش درکش چو سیمین ستون  /جامی به کف بر نه چو زرين لگن (فرخی)
و البته گاه با توجه به برخی از عناصر دخیل در اين واقعه نیز ،ايهامهايی شکل گرفته که جالب توجه
است .مانند ايهام در کلمه «آب» در دو معنای «مايع نوشیدنی» و «آبرو» که با توجه به «چاه نخشب»
يا «چاه مقنّع» شکل گرفته :
برده مهش به مقنع عیدی و چاه سیم  /آب چه مقنّع و ماه مزوّرش (خاقانی)
از عکس گونههايت در تاب ماه نخشب  /و زسحر چشمهايت بیآب چاه بابل (سلمان ساوجی)
به توجه به نمونههايی که در ذيل عنوان «جلوههای بالغی» ماه نخشب ارائه شده است ،میتوان گفت
که شاعران فارسی گوی نه تنها از اجزا و عناصر مرتبط با اين واقعهی تاريخی ،جهت ايجاد ظرافتهای
هنری بهره گرفتند بلکه چنان هنرمندانه از جزء جزء اين واقعه سود جستند که از اين راه قدرت و توان
زبان فارسی را در خلق مضامین شاعرانه آشکار ساختند و بر غنای اين زبان شیرين افزودند.
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نتيجه
ماه نخشب که يادآور ظهور پیامبران دروغین در سدههای اوّل و دوّم هجری است از سويی
گستردگی قلمرو جغرافیايی زبان و فرهنگ ايرانی را به ياد میآورد و از سوی ديگر جوالن تخیّل
شاعران و نويسندگان فارسی زبان را به تصوير می کشد که از تمامی اتّفاقات و حوادث رخ داده در اين
پهنه پهناور ،جهت خلق آثاری ماندگار بهره گرفتند.شاعران و اديبان ايرانی همگام با تحوّالت بی شمار
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ايرانی در گسترهی تاريخ،از زوايای متعدد به اين حادثه
پرداختند.گاه سکوت معناداری در پیش گرفتند و از طرح اين حادثه به خاطر تنگناهای مذهبی دوری
جستند و گاه نیز با نامهای متعدد که هر يک بیانگر جنبههايی از اين حادثه تاريخی است،چونان
مورّخی تیزبین ،جزء جزء اين واقعه تاريخی را در دل آثار ادبی و دواوين شعری ثبت و ضبط کرده
اند.هر چه هست ماه نخشب دست مايه شاعران و اديبان بیشماری قرار گرفته و در عرصه ادب
غنايی،تعلیمی ومديحههای فارسی ،زمینه طرح هنری انديشههای نابی را فراهم آورده است.بی ترديد
ظرفیتهای نهفته در اين واقعه در شکل گیری تصاوير خیالی و گاه بازسازی تصاوير تکراری نقش
بسیاری داشته و در تقويت شاعرانه های ادب فارسی جايگاهی ويژه يافته است.
پينوشتها
 -1مجموعهءشعر دکتر شفیعی کدکنی است که مشخصات آن در بخش منابع آمده است.
 -2اشاره به بیتی از مثنوی مولوی :نبض او برحال خود بد بی گزند تا بپرسید ا ز سمرقند چو قند
کس فرستاد به سرّ اندر عیّار مرا که مکن ياد به شعر اندر بسیار مرا
 -9تضمین شعر رودکی است:
-4آثار الباقیه ،ص 915
 -5تاريخ بخارا ،ص ،77به نقل از لغت نامه ذيل «المقنع»
 -3تاريخ ادبیات در ايران ،ج ،1ص91
 -7حبیب السیر ،ج ،2ص221
 -1تاريخ بخارا ،ص ،77به نقل از لغت نامه ذيل «المقنّع»
 -3آثار الباقیه،ص913
 - 12ج ،1ص291
 - 11ج ،1ص31
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