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  چكيده
هـاي ادب پارسـي      حكيم نظامي از شاعران بزرگ قرن ششم و يكـي از قلّـه            

سرايي را بعد از خود ايجـاد         جرياني از خمسه    خويش، ةاست كه با سرايش خمس    
ابــل بررســي اســت؛ از جملــه از ديــدگاه خمــسه از جوانــب گونــاگون ق. كــرد

هـاي   پديـده . اخترشناسي قديم و اطالعات نجومي كه در آن به كار رفته است           
اند وسبب ساخت مضامين و معاني بلنـد         نجومي از ديرباز در آثار ادبي راه يافته       

 نجومي كه بازتاب وسـيعي    ةدر اين مقاله ماه، به عنوان يك پديد       . اند ادبي شده 
 حكـيم   ة داشته، انتخاب شده است تا كاربرد آن در خمـس          ذهن بشر در زندگي و    

هاي نظامي، اصـطالحات نجـومي بـه      در مثنوي.نظامي مورد ارزيابي قرار گيرد  
بـه مـاه و تـصاوير آن         در كـلّ خمـسه ،     بـسامد ابيـاتي كـه       . شود وفور ديده مي  

ـ      اه، اختصاص يافته است، باالست و در صور خيالي كه شاعر ايجاد كرده اسـت، م
 مرحوم وحيد ة نظامي بر اساس نسخ    ةروش كار، واكاوي خمس   . سهم بسزايي دارد  
  .دستگردي است
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  .نظامي، خمسه، ماه، كاربرد ادبي: واژه هاي كليدي

  مقدمه -1
اي  هاي طبيعي بازتاب گـسترده     پديدهزبان، زبان تشبيه و استعاره است،     در آثار ادبي كه     

هـاي خـود از زبـان معيـار          بيـان احـساسات و انديـشه       شاعران بـراي     ، به عبارت ديگر   ؛دارند
كنند و براي ايـن كـار از      هاي ادبي آن را بيان مي      كنند بلكه در پوششي از آرايه     استفاده نمي 

      از  ،آسـمان و اجـرام آن     . اري كـالم ادبـي اسـت      ذايـن رمـز تأثيرگـ     . گيرنـد طبيعت الهام مي  
ه بوده است و از اين ميان، نيرين، ماه و      هايي است كه همواره در رأس توج       ترين پديده  مهم

 شمسي است كـه     ةماه يكي از سيارات منظوم    . هستند از باالترين اهميت برخوردار      ،خورشيد
تـوجهي بـه آن     اهميت نزد مردم قرار دارد اما اين به معني كـم         دوم ةبعد از خورشيد در رتبـ    

 نيز از ايزدان محـسوب  ماه .  بوده استها، مد نظر    فرهنگ ةبلكه ماه، همواره و در هم      نيست
شـدنش در روزهـايي     تغيير شكـل آن و پنهـان    . گرفت شد و مـورد نــيــايش قــرار مي      مي

ها  طور افسانه  شد؛ همين  دليـل توجــه بيشتر و در نتيجه بررسي بيشتر حاالت آن مي          خاص،
 زمـين كـه    تـابع ة سـيار ،)رقم(ماه  " كه  آن وجود داشت، در حالي     ةو باورهاي فراواني دربار   

  زمين است و جرم آن   ة برابر شعـاع كر   60 كيلومتر، يعني  383170 متوسط آن از زمين      ةفاصل
 به عّلت حركت    ، اوج و حضيض ماه    ة نقط  .... است ي زمـيـن   الچگ ،جرم زمين وچگالي آن     

 دقيقـه  42 سـاعت و  7 روز و 27،دور ماه در بروج و منازل خـود  ...  معين نشده است   سريع او 
  )678: 1388مصفّي،  (".است

تـوان در آثـار ادبـي مـورد ارزيـابي        ماه را با توجه به جوانب گوناگون مربوط به آن مي          
 تعريـف خـاص خـودش را        ،به جز اينكه ماه يكي از سيارات است و در دنياي علم           . قرار داد 

) خرافـي (رهـايي  در نزد عـوام باو     . تصاويري ديگر دارد   ،هاي ملل مختلف   دارد، در اسطوره  
تـوان نـشان آن را يافـت و حتـي در           در اديـان هـم مـي        و گرفته است  پيرامون آن شكل مي   

 شاعران هـم كـه آيينـه      .شود نجوم قديم هم اعتقاداتي آميخته با خرافه در مورد آن ديده مي           

 جوانـب يـك   ةاي براي انعكاس باورها و عقايد زمان خود هستند، با آگـاهي نـسبت بـه همـ      
اي ديگـر بيـان     پيچيدند و به گونـه     اي از خيال مي    ه ماه در اينجا، آن را در هاله       ويژپديده، ب 

  .كردند مي
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  بيان مسئله-1-1
 سعي بر اين است كه چگونگي تصويرسازي حكـيم نظـامي از مـاه مـورد                 ، در اين مقاله  

زبـان تـصويري و     .   از جوانـب گونـاگون، قابــل بررســي اسـت             نظامي ةخمس.  شود بررسي
 هنـوز هـم بـراي تحقيـق و تفحـص جـاي          وهاي ادبـي اسـت       عر آكنده از زيبايي   دلنشين شا 
بـه ايـن    . ه اسـت  وهش انتخـاب شـد     وي بـراي ايـن پـژ       ة خمـس  ، به همين خـاطر    .زيادي دارد 

 و حاصـل كـار تحـت        هآوري گرديـد    تمام خمسه مطــالعه و ابيـات مـرتبط، جمـع           ،منظـور
 قرار است كه ابتدا      از اين  ،دن پژوهش  انجام دا  ةنحو. ه است عناويني با ذكر شاهد آورده شد     

.   به بررسي آن در اشعار نظامي پرداخته شده است         ،مختصري پيرامون ماه بحث شده و سپس      
 ةنشاني ابيات خمسه، به اين ترتيب است كه ابتدا عالمـت اختـصاري مربـوط بـه هـر منظومـ                    

 عالمـت . ه اسـت  بيت از منبع مورد اسـتفاده، آمـد  ة شمار، صفحه و بعدة شمار،نظامي، سپس 

االسـرار،    مخـزن ة، نـشان )م(حـرف  : ها از ايـن قـرار اسـت    هاي اختصاري هر يك از مثنوي   
  هفـت ة، نشان)هـ( ليلي و مجنون، حرف ة، نشان)ل ( خسرو و شيرين، حرف ة، نشان )خ(حرف  

   . نظامي استةنام  اقبالة، نشــان)ق(نامه و حرف   شرفة، نشان)ش(پيكر، حرف 
  ت تحقيق ضرورت و اهمي -1-2

نظامي از شاعراني است كه اشعارش آميختـه بـا اصـطالحات نجـومي اسـت، وقتـي ايـن             
    آميـزد،  فهـم درسـت اشـعارش را دچـار ابهـام              مفاهيم با صور خيال و تخـيالت شـعري مـي          

 بررسي عناصر نجومي، ضمن آشكار ساختن نبـوغ شـاعر در تركيـب ايـن                ،كند؛ بنابراين مي
   اي شـبهات در معنـي و مفهـوم اصـلي شـاعر، رفـع ابهـام                ري، از پاره  مفاهيم با معاني بلند شع    

  . الزم و ضروري است، انجام اين مقاله و امثال آن،از اين نظر. كندمي
   تحقيقةپيشين -1-3

. هايي انجـام يافتـه اسـت        پژوهش ، نجومي و كاربرد آن در ادبيات فارسي        مسائل ةدربار
 بـه چـشم     ، ماه و كـاربردش در خمـسه پرداختـه باشـد            به ،اي كه مستقيم    مقاله ،در اين مورد  

  .نخورد
  بحث -2

 بـه خـود مـاه       ،بخـش نخـست   .  كـرد  تقـسيم تـوان بـه دو بخـش اصـلي           اين مقاله را مـي    
اختصاص دارد و مختصري به جايگـاهش در اسـاطير و در قـرآن و احاديـث پرداختـه شـده           
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تلـف بررسـي و در      هـاي مخ    ابيـات مربـوط بـه مـاه در خمـسه از جنبـه              ، بخش دوم  در.است
 ، مقالـه  ابيـات در ةالزم به يـادآوري است كه نقـل همـ     . شود  بحث آورده مي   ة نتيجـ ،نهايت

  .ه است شد ابيات خوددارية بنابراين از ذكر هم؛افزود بر حجم كار مي
   ماه  -2-1

البتـه مطالـب    . شود  نگاهي به ماه در اساطير و در آيات قرآن انداخته مي           ،در اين قسمت  
  . در حد گنجايش مقاله است،شدهآورده 

  ماه در اساطير -2-1-1
 چيستي دنيا و آنچه بـرايش  ةاساطير، پاسخي است كه بشر نخستين به ابهامات خود دربار     

در ايـن   . هـاي مهـم اسـت      هاي قـديم از اسـطوره      ماه هم در تمدن   . ، داده است  ناشناخته بود 
  . است ماه آورده شدهةدربارهاي ايراني، هندي و يوناني   مختصري از اسطوره،قسمت

  :، از ايزدان استاساطير ايرانماه در 
و هفتمـين يـشت بـه او    .  پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان اسـت ، ماه، در آيين زرتشتي  "

: 1386يـاحقّي،     (".انـد  ناميده روز مي  اختصاص دارد و روز دوازدهم هر ماه شمسي را ماه         
744 (  

جمله هاللي شدن آن وهمچنين ارتباط مـاه بـا جـزر و       از   ،حاالت مختلف ماه در آسمان    
  :شود گونه تعبير مي مد در اساطير ما، اين

 پـانزده روز  .بخش جهان است و پانزده روز بيفزايد و نيكي به جهانيان بخـشد              فره ، ماه "
چنـين گويـد كـه    . كاهش يابد كه كـار كرفـه از جهانيـان پـذيرد و بـه گـنج ايـزدان بـسپارد         

 از ؛خواننـد )) اندرماه((زيــرا از آغــاز تا پنجم را كه افــزايد،   )) ماه و ويشَفتَس  اندرماه، پر ((
پـنجم كاهـد كـه       و خوانـده شـود، از بيـستم تـا بيـست          ))پرماه  ((دهـم تا پانــزدهـم افزايد و    

از آنجا  .  بدان يك پنجه، كرفه پذيرد     ؛بدان يك پنجه، فره بخشد    . خوانده شود )) ويشَفتَس((
 گونـه كـه بـه چـشم     ها بر افزايند، همان  آبةه پيوند دارد، بدان يك پنجه، همكه آب به ما  

 قلـي  (".هـا بيـشتر رسـند     بهتـر بروينـد و ميـوه     ،ديد پيـدا اسـت و درختـان نيـز بـدان هنگـام             

  )376: 1388زاده،
دانند كه گـاوي   اي مي گويد كه ايرانيان، ماه را داري گردونه     ماه، مي  ةابوريحان دربار 

در دهمـين شـب از مـاه دي، ايـن     . كـشد  اي، آن را مـي  اليـي و ده پـاي نقـره       با دو شـاخ ط    
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هر كس موّفق به ديـدن آن شـود،         . شود گردونه در آسمان به مدت يك ساعت، نمايان مي        
  )112:،1358باجالن فرخّي، . (شود  برآورده مي آرزوهايش

نام ) suma(سومه  در اين اساطير، ماه،     . ، اساطير جالبي در مورد ماه وجود دارد        هند در
  .شود واگذار مي) Chandra(دارد كه بعدها نقش آن به چندره 

 طعام و شير خــالــص ،گرفتنـد و بعد از طلوع مـاه  در هنـد نصـف هر مـاه را روزه مي       "
مـصفّي،   (".خواستند  به ماه نگريسته، حوائج خود را از آن مي         ،خوردند و در اين حالت     مي

  )679: ،ص1388
  : است جالب  محاق ماه همةيان دربار هندةاسطور
» روهينـي «نـام     هـا بـه   يكي از آن    ، تنها به   در اين اسطوره، ماه هفت زن دارد و از اين ميان           "

برنـد و او   پدر شـكايت مـي    به،اند)) دكشه((همسران ديگر ماه كه همه دختران    . التفات دارد 
 همـين دختـران، پـدر، نفـرين         خـواهش   شود و باز به     كند و ماه زايل مي      دامادش را نفرين مي   

. شـود    تنها پانزده شب ديده مـي      ،گيرد و از آن هنگام است كه ماه در هر ماه            خود را پس مي   
يا ماه براي آن كـه از نفـرين پـدرزن خـالص شـود و صـاحب فرزنـد گـردد، فديـه                    » سومه«

ه ايـن معنـي كـ        بـه  ؛زنـد   دهد اما پيش از آن كه خالص شود، خطاي ديگري از او سر مي               مي
دزدد و بـدين گونـه دسـتخوش خـشم      ، زن آموزگار خدايان و فرزانه بزرگ را مي       ))تارته((

كنـد و از   دو نـيم مـي   اش بـه  آيد، شيوا، ماه را با نيزه  شود و در نبردي كه پيش مي        خدايان مي 
بـاجالن فرّخـي،     (".شـود ¬ نيمي از ماه ديده مـي      ،بعد است كه در هر پانزده روز        آن زمان به  

1358  :110(  
  : استيونان، نام ماه در اساطير )selena(سلنه 
اسـت و   )) هليـوس (( او خـواهر     .نـام دارد  )) منـه ((و نيـز    )) سـلن ((،ماه در اساطير يونان   "

نـشيند و راهـي آسـمان     مـي اي گردونـه   سـلن، هـر شـامگاه بـه      . روشنائي شب از تاج اوسـت     
 و گـاه، ورزائـي درخـشان     تري را تنها اسب يـا اسـ   اوة اراب،ها شود و در برخي از اسطوره   مي
زئـوس در اسـاطير ايـن       .  دختر هليوس يا زئوس اسـت      ،او گاه خواهر هليوس، گاه    . كشد  مي
 در يكـي از  ،در اسـطوره ديگـري  . شـود   عاشق سلن است و از او صاحب سه فرزند مي        ،ديار
تـه   خـواب رف    خسته از شـكار روزانـه در كـوه بـه          ،)) اليس(( پادشاه   ،))اديميون((ي كه   يشبها

برد و هم از آن زمان        خوابي جاودانه فرو مي     زئوس، اديميون را به   . بوسد  است، سلن او را مي    
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شـود تـا جهـان خفتگـان و مردگـان را روشـن        است كه سلن، هر شب در آسمان نمايان مـي        
  )117:  1358باجالن فرّخي،  (".كند
  ماه در قرآن  -2-1-2

اي از قرآن به نام قمـر اسـت         ¬كه سوره  در مورد جايگاه ماه در قرآن كريم، همين بس          
و مانند خورشيد و ديگر اجرام سماوي، به تدبر در خلقت آن توصيه شـده و بـه آن سـوگند             

  .ياد شده است
 بـار   27اين كلمه   . 2: رعد)) و سخَّرَ الشَّمس و الَقمرَُكلٌّ يجرِي ِلاَجلٍ مسمي       . ((ماه: قمر"

قرشـي،   (".راد از همه، قمر معلوم است نه اقمار كرات ديگر         كار رفته و م   ¬در قرآن مجيد به   
1378 :33 (  

اره شـده اسـت؛      قمـر بـه آن اشـ       ةالقمر است كه در سـور     ¬از معجزات پيامبر اسالم، شقّ    
  .دهند¬و فروپاشي ماه نسبت مي  اين آيه را به روز رستاخيز،هرچند برخي

آن سـاعت   ))  يرَوا آيةً يعرِضُوا و يقُولُوا ِسـحرٌ مـسَتِمرٌّ         واِن. اِقَترَبتِ الساعةُ و انَشقَّ الَقمرَ    ((
آيتـي و معجـزي ببيننـد، بـاز اعـراض           ¬نزديك آمد و ماه شكافته شد و اگر كافران، بزرگ         

  )1-2: قمر. (كرده و گويند كه اين سحري كامل است
: گفتنـد ) ص(مشــركـان بـه رسـول خـدا    :  است  از ابـن عبـاس نقـل شــده     ،در مجـمـع "

آوريـد؟   اگـر چنـين كـنم، ايمـان مـي     : فرمود. گويي، ماه را براي ما دو تكّه كن اگر راست 
  )35: همان (".آن حضرت از خدا خواست تا ماه را دو تكّه كرد. آري: گفتند

 ة بـار كلمـ  27دو آيه از قرآن به منازل ماه اشاره كرده است؛ در ضـمن، اينكـه        ،همچنين  
  .كند  ماه را در نظر تداعي ميةگان هفت و ازل بيستقمر در قرآن آمده است، من

)) نِينَ والــس دــدــوا عنــازِلَ لَِتعَلمم هرَقــد ــرَ ُنــوراً والَقم و ِضــياء ــلَ الــشَّمسعالَّــذي ج ــوه
ابن كـرد تـا                ...)) الِحسآفــتاب را رخشان و ماه تابان را فرمود و سير ماه را در منـازلي مــعي
  )5: يونس (. سنوات و حساب ايام را بدانيدةيله شماروس بدين
و نيز گـردش مـاه را كـه در منـازل     ))  و الَقمرَ َقدرنَه منازِلَ حتَّي عاد َكالعرجونِ الَقديمِ    ((

  )39: يس. ( خرما باز گرديدةمعين مقتدر كرديم تا مانند شاخ
  : وجود دارد آياتي هم مربوط به هالل ماه
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هـاى مـاه از تـو       ¬ هـالل  ةدربـار : وَنك عنِ األِهلَّةِ ُقلْ ِهـي مواقِيـت ِللنَّـاسِ والْحـج           يسأَُل((
  )189: بقره.)) ( است حج] موسم[شمارى براى مردم و  گاه] شاخص[پرسند، بگو آنها  مى

  ماه در خمسه -2-1-3
و مثـال  ابيـاتي كـه شـاهد    . شـود  در اين قسمت، ماه در ذهن و شعر نظـامي ارزيـابي مـي         

عنـاوين مهـم،    . انـد  بندي شده و تحـت عنـاوين مربـوط بـه خـود آورده شـده                هستند، دسته 
 بديهي اسـت كـه آوردن تمـام      .اشارات نجومي، باورهاي خرافي و كاربردهاي ادبي، هستند       

تر، ذكر شـود و     هاي برجسته   سعي شده است، نمونه    ،افزود؛ بنابراين  ابيات بر حجم كار مي    
  . طلب ادا شود حقّ م،در عين حال

  اشارات نجومي  -2-1-3-1
پيرامون ماه كه شاعر به آنهـا، اشـاره   ) نجوم قديم(در اين بخش، به برخي مسائل نجومي   

  .شود كرده است، پرداخته مي
  خسوف -

 اش روي مـــاه مـي      گيـرد و سـايه     وقـتـي كه زميـن بيـن مـاه و خـورشيــد، قـــرار مـي           

  . ظامي به اين رخداد اشاره كرده استن. دهد گرفتگي رخ مي افـتد، مـاه
      به هرمزد داد تخت پـــــادشـــاهي  كه چون شد ماه كسري در سيـاهي 

  )2، ب 146 : خ(
   رستــــه گردد زخــــمة    از عقــــد  بيني كه چو مـــــه شكستــه گردد 

  )126، ب468 : خ( 
  :رفته است¬ كسوف و خسوف در يك معني به كار مي،در گذشته

                            دور كـــــرد از كســوف مـاهي را از جهــــودي رهـاند شـــــاهي را 
  )247، ب733 : هـ(

   منازل ماه-
 ســتاره. گــردد  روز، يـك دور در مــدار خــودش مـي  28مـاه، بــه طـور تقريبــي، در هــر   

انـد و بـراي      ده بخش قسمت كـر    28 يا   27 ماه در مدارش را به       ةشناسان، مسير گردش ماهان   
شـود، منـزل مـاه     هر قسمتي كه هر شب، ماه در آن ديده مي      . نده ا  نامي تعيين نمود   ،هر يك 
  .نام دارد
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البـروج، از شـمال و جنـوب         در گردش ماه بـه دور زمـين، فلـك آن نـسبت بـه فلـك                "
 43 ســاعت و  7 روز و 27، متمايل  اسـت و مـاه دور فلـك خـود را در      17 و 5 و 5انــدكي،  
ــه ت ــيدقيق ـــام م ــن دوره را دور ـم ــد و اي ــاه دوري   ةكن ــا م ــاه نجــومي ي ــا م ــاه ي                 نجــومي م

هـاي    يك دوران كامـل اسـت، بـه شـب          ةشصت درجه را كه انداز     و اگر سيصد ...نامند مي
 درجـه از    13 هر شبي نزديك بـه       ،شود كه ماه   گانه تقسيم كنيم، مـعـلوم مي     هشت و بيست

وهشت مجموعه از ستارگان آسـمان را كـه نزديـك             بيست ،پس. ..پيمايد فلك خود را مي   
هـايي بـراي راه قـمــر در       البروج و فلك قمر قرار داشت، برگزيدند تا همچون نـشانه           فلك

 ".يا منازل قمر ناميدند   )) االخذ نجوم((اي را    هاي ستاره  و ايـن مـجمـوعه  ... آسـمـان باشـد 
  )752: 1388مصفّي، (

 به درگاه خدا، شـاعر طـي ابيـاتي، بـه            نون، در بخش نيايش مجنون     ليلي و مج   ةدر منظوم 
 در بين اين ابيات، چندين بيت، به منازل ماه اختـصاص            .زيبايي، شب را توصيف كرده است     

  :اين ابيات در زير آورده شده است. دارد و شاعر به هركدام شخصيت بخشيده است
         افتــــــاده سپــــــــــــهر، در زالزل            از شكــــل بروج و از مـنــــــازل 

  )22، ب539 :ل(
ـِـــه نشسته، گــوش در گوش  پوش   هقِعـــه، چو كواعب قـصب      با هنع

     انداختـــه، ناخــــــن سبـــاعـــــي    خرچنگ به چنــــگل ذراعــــي 
  گر، زرافشــــــان  َطرفــــه، طرفي د    نثــره به نثــــار، گوهــرافـشـــان 
    افروخته صد چــــــراغ در پـيـــش    جبــــهه ز فروع جبهت خـويش 

    چون آتش عــــــود، عــودسـوزان    االسد از اســـــد فروزان ¬قلـــب
  اي صـرف¬بي صرفـــه نكرد دانـــه    عــــذرا رخ سنبله در آن طـرف 

  ن يتيمـاةـــه به كاســـــــ  سه قرصــ     كـريمـــــان  انگيخته غَفر چون
     بگشـــــاده زبانــــــه بـا زبـانــــــا    ـرد دانا ـميـــــــزان چـو زبان مــ

    تازي سگ خويش، رانـده بـر شيـر    چ شمشيــــــر ـعوا ز سماكِ هـي
     عقـــــرب بـه كمـان خـــراج داده    ل به قلـــــب تــــــاج داده ــاكلي

     بلـــده دو سه دست، كـرده قايـــم    ـايــــــــم ــدر و وارد نعبا صــــا
  ه سـربــــــزي شـنيـــــدة  كه افـسان    ده ــجـــدي سر خـود چو بز بريـ
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    سعـد اَخبيــــــه را عـنـــان گرفـتـه    ه ـــذابـــــح ز خـطر دهــان گرفت
  بح چـرا دو دسـت بنـمــــود   در ص    ود ـــبلـــــع ار نه دعاي بلعـمـي ب

     خامـوش لب از دهـــن پـرآبـــــي    هاي آفتابــي ¬دلــــو از كلــــــه
  كاين هست مّقــدم، آن مؤّخــــــر       تـه دو بيــت زيــــرش از زر بنوش

  الحــــــوت در عــمـــــاري با بطن       داري  خـاتـون رشا ز ناقــــــــه
  )26 - 42، ب539ص (

هقعه، هنعه، ذراع، نثره، طرفه، جبهه، صرفه، سماك اعزل، اكليـل و قلـب، نعـايم، بلـده،             
ذابح، سعد، اخبيه، بلع، از منازل ماه، هـستند و غفـر هـم از سـه سـتاره تـشكيل شـده كـه در                          

، در دو  اسـت زبانا نيز كـه از دو سـتاره تـشكيل شـده      . صورت فلكي سنبله يا عذرا قرار دارد      
الفـرس،   الفرس و جناح   مـّقـدم و مـؤّخـر كه عبـارتند از مـنكب      . ن جاي دارد   ميزا  برج ةكّف

هـشتم مـــاه     و رشا هم منـزل بيـست     .  هستند  هفتم ماه  و ششـم و بيـسـت   و مــنـزل بيـسـت 
 اين نكته شايان ذكر است كه در ترتيب و نام         . گويند الحــــوت، مي   بطــن ،است كه به آن   

  )755:  1388مصفّي، . ( ايرانيان و اعراب، اختالفاتي وجود داردگذاري منازل ماه در ميان
اش،  نظيـر خـود و دانـش نجـومي        شود، نظامي با هنرمندي بي     طور كه ديده مي      همان

  .در چندين بيت جمع كرده است،منازل ماه را همراه با ساير اصطالحات نجومي 
   هالل و بدر ماه-

پـردازي   ك ماه قمري هـم ابـزاري بـراي خيـال    دو حالت هالل و بدر بودن ماه در طي ي    
  : نظامي آن در اشعارة اينك نمون؛شاعران است

                           نشكنـــــم، ار بشكنـــم افزون شوم من به صفت چون مه گردون شوم 
  )36، ب87ص: م(

  رسد، نقصان پذيرد                        چــــو در بدري   مـــــه نو تا به بدري نـــــور گيرد
  )158، ب330ص: خ(

                        ز نقــــــص كمـــــالش، نجاتي دهد دگر مـــــــاه نـــــو را براتي دهد 
  )19، ب935ص: ش(
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   عقده يا گره ماه-
 ةعقـد . شود، عقدتين گوينـد    اي راكه ماه در مدارش با دايرةالبروج متقاطع مي         دو نقطه 
 1388مـصفّي،  . ( هـستند  هاي مـاه   نام اين به اصطالح، گره جوزهرين، ذنب ياةرأس و عقد  

  : در بيت زير مشخّص است، نظامي به اين رخدادةاشار). 523:
     نه  در عقــــــده، مه نــــو را گرفتن  كه نتوان راه خســـــــرو را گرفتن  

  )13، ب169: خ(
   ِقران ماه با خورشيد-

ارهاي خود، به يك درجه در يك بـرج برسـند، قـران يـا               وقتي كه ماه و خورشيد در مد      
 حالـت   ،نظـامي . گويند به اين حالت اجتماع يا اتصال مي      . گيرد اتصال بين آنها صورت مي    

  : گونه به تصوير كشيده است  اين دو عاشق را
  زانبـــــا¬                     قران كرده به بـــرج عشــق  مـــه و خـــورشيد را ديدند نازان 

  )20، ب188 : خ(
    شرف ماهة خان-

گانه در  اي از مــيـــان بـروج دوازده  خانه ، بـراي هر يك از سيارات     ، در نجـوم قـديـم  
  سياره به درجه   ، يعني ؛ شرف بودند  ةكردند و نيز هر كدام داراي خان       البروج تعيين مي   فلك

 و عكـس آن را هبـوط   يابـد   رخشندگي و قوت مي   ،رسد كه در آن    اي از برجي خاص مي    
  نظـامي هـم بـه    . بـرج عقـرب اسـت   ، هبـوط آن ة برج ثور  و خان شرف ماه، ةخان. گفتند مي

  :  اشاره كرده است شرف ماه
                          اوج مرّيـــــــــخ در اسـد پيـــــــدا  مــــاه در ثــــــور و تير در جوزا

  )15، ب645 : هـ(
                          مـــــــاه در بـــــرج گاو، يابد قــدر  ــه بدر پيش آن ماه رفت، چون مـ

  )60، ب680 : هـ(
  ه ماةباورهاي خرافي دربار -2-1-3-2

 ،در افـواه مـردم   سري باورهايي كه شـايد پايـه و اسـاس علمـي هـم نداشـته باشـد،              يك
باورهـا، زيـاد وجـود     مـاه هـم از ايـن قبيـل         ةدربار. هاي طبيعي ، جاري است     پيرامون پديده 

  . شود ند، پرداخته ميه ا به اين باورها كه از زبان نظامي، بيان شد،در اين قسمت. دارد
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  ماه وقصب -
نظامي بـا علـم   ). 1008: 1377شميسا، . (پوساند هاي كتاني را مي  قصب يا جامه ،نور ماه 

  : به اين نكته، از آن به زيبايي در اشعارش استفاده كرده است
       خــــرمن مــه را چو قصب سوختــه    آن مـــــاه قصب دوختـهةفتنـــــــ

  )3، ب28 : م(
  پوش      چو ماهي، گر بود مـاهي، قصب  چــو سروي، گر بود در دامنش نور 

  )51، ب326 : خ(
  اي از قـــــصب تنيـــــده      پيرايـــــــه  مـــــه ِگرد پــــــــرند  زر كشيده 

  )12، ب538 : ل(
   رنگرزي ماه- 

ها، تـأثير دارد؛ بـراي همـين بـه مــاه صـباغ               ها و ميوه   تر كردن گل   تابش ماه در رنگين   
  :بيتي از خمسه در اين مورد). 1007: همان،ص. (گويند فلك مي

  د مهتــــــاب شة       رنــــگرزي، پيشــــ  گــــازركاري صفــــــت آب شد 
  )28، ب46: م(

  ته  ماه وشيف-
گونـه   نظامي اين). 1005: همان. (شود¬تر مي¬ديوانه يا صرعي، با ديدن نور ماه، آشفته 
  :از اين باور در اشعارش استفاده كرده است

ـِــــه، َگر، بــه تواَم نمي            ديوانـــــه و مــــاه نــــــو، نســــــازند  نـــوازند ¬بـ
  )72، ب481 : ل(

   مــــاه نـــو ديد         تو گفتـــــي ديو ديده   اه نو ديد دلخوةملك چون جلــــو
  )74، ب327 : خ(

   بنشينــــد          برجـــــهد گـــــاه و گــــاه  يا چـــو صرعــــي كه مــاه نو بيند
  )120، ب779  :  هـ(

   ماه و اژدها- 
 عوام ،را ببلعد؛ بنابراين  گرفتگي، تصور بر اين بود كه اژدهايي قصد دارد، ماه            هنگام ماه 

كوبيدند تا اژدها از صداي آن بترسد و مـاه را          رفتند و بر طشت مسي مي      ها مي  بام به پشت 
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 از آن در شعرش اسـتفاده  ،اين مورد هم از مواردي است كه شاعر  ). 1007:  همان. (رها كند 
  : كرده است

   رسواش نكردي چنين طشــــت تــــو          مـــــه كه سيه روي شدي در زمـيـن 
  )16، ب54 : م(

   چــــون مـــه بــــه دهان اژدهــــا بود         گرچه گــــــهري گرانبـــــــها بود 
  )13، ب567 : ل(

    چون به كــــام دو اژدها، يك مـــــــاه        تــــــاج زر، در ميـــان شيــــــر سياه 
          نه بــــــه طشت تهي، بـه طشت و به تيغ غ مــــــه به آواز طشت، رسته ز ميـــــ

  )7 و8، ب668 : هـ(
          بدين اژدها، مــــاه خـواهم گـــــــرفت به تيغ افســـــــر و گاه خواهم گرفت 

  )23، ب995 : ش(
   ماه دور ماه و رنگ سبز منسوب بهة هال-

 ؛دانـستند  اي مـي  را داراي هالهدادند و نيز ماه       رنگ سبز را به ماه نسبت مي       ،در گذشته 
: ،ص1388مـصفّي،  (".شـود  اي است كه شبانگاه از بخار، گرد ماه ديده مـي   حلقه يا دايره  "

832(  
 ،مـاه .  سـبز بـودن آن دارد       مـاه و   ةدان زبرجد بودن ماه، اشاره به هالـ         در بيت زير، نگين   

  .، انگشتري آن است)صلَّ اهللا عليه(نگيني است كه مهر نبوت پيامبر
ـُـــهر محمــد شده است  دان زبرجد شده است مــــه كه نگين         خاتـــــم او م

  )7، ب6:  م(
  . استعاره از ماه است، شامةخليف.  از اثر شمايل پيامبر در شب معراج است،سرسبزي ماه

  ــش                  داد سرسبــــزي از شمايــل خويـــ  مـــاه را در خط حمــايل خـــــويش 
  پوشي گذاشت بـــــر بهــــرام   ســــرخ                  شـــامةسبــــز پوشيد چـــــون خليف

  )43و 47، ب625 : هـ (
  . اشاره دارد اين بيت هم، به اختصاص رنگ سبز به ماه

                     چتـــــر سر سبــــــز بر كشيد به مـــــاه  كه روز دوشنبه آمد شـــــاهچون 
  )1، ب724 : هـ(
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  ه ماة  لّك-
 مـاه   ةآلـودش را بـر چهـر       قدما معتقد بودند كه خورشيد از روي حـسادت، دسـت گـل            

  )254: 1383هينلز، . ( روي ماه لكّه دارد،كشيده است و براي همين
دانـد و در بيـت ديگـر،          آن را در اثر عشق ماه بـه خـال سـياهي مـي              ،شاعر در يك بيت   

اي در رويـش نـدارد و از    كند اما او مثل ماه، لّكـه    ، تصوير مي  زيبارويي راكه مثل ماه است    
  .  برتر است ماه هم

   روي مــاه تن خـــال شده،ة                       جمـــــل    خــال سيــــــاهةاز غــــم آن دان
  )13، ب28: م(

  اي بر رخ نيابي  رخنــه     چو مــــاهش    زماهش صد قصب را رخنه يابي 
  )42، ب153: خ(

  )قاصدان(  ماه صاحب طالع پيكان-2-2-7
گونـه بيـان      اين را اين   ،و نظامي ) 1009: ،ص1377شميسا،(بريد يا پيك فلك است      ماه،  

  :كرده است
  طــــالع پيكان، بــود ماه¬        كه صاحب    شــاهةخان¬چنين خواندم ز طالـــع

            چو پيكان پــــاي از آن در راه دارم                 من آن پيـــكم كه طالع مـاه دارم 
  )16 و 17، ب315 : خ(

    ماه راهنماي مسافران-2-2-8
 ماه راه خـود     ةپيمودند، در شب به وسيل     ها را مي    مسافراني كه بيابان   ،هاي دور  در زمان 
از هـايي    نمونه. اي داشت  ماه از اين ديدگاه، در نزد اعراب جايگاه ويژه        . كردند را پيدا مي  

  : خمسه در اين مورد
                        يــــاوگيـــــــان عجمـــــي را تو راه  راهـــــــروان عربي را تو مــــــــاه

  )3، ب10 : م(
                        مـــــاه سفرساز و غريبـــــش تـــويي  عقـــــل شفاجوي و طبيبــش تويي 

  )32، ب1 : م(
  تري  مهتاب و خاصيت -

  :گويد ابوريحان در اين باره مي
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ش گـاه بـر سـردي        ا كـه َتـرّي     و نيز َتـر اسـت؛ چنـان          سرد است نه به غايت     ،و اما قمر  "
ابياتي كه حـاكي از ايـن اعتقـاد    ). 355:  1362بيروني،ابوريحان   (".افزوني دارد و گاه ندارد    

  : در خمسه هستند
                نيـــارد ريختــن، بر دست مــن آب            بدين ترّي كه دارد، طبع مــهتــاب 

  )43، ب287 : خ(
                            ز ترّي، نكتـــــه بر مهتــــاب گيرد  بر آن عارض كزو چشم آب گيرد 

  ) 24، ب314  : خ(
  كاربردهاي ادبي ماه در خمسه-2-1-3-3

 از چنـدين  ، و گاه يـك بيـت  ند ادر خمسه، ابيات زيادي هستند كه آميخته با صور خيال  
  ماننـد تركيبـات    ؛ نظامي اسـت   ةپردازي هنرمندان  صنعت تشكيل شده است كه نشان از نقش       

 ، طــشت)27، ب34 : م(، كـــيمخت مــاه)26، ب7 : م(، نعـــل مــــه)21، ب4 : م( مــــه ةحّقــ
 : خ(، مـيخ مـاه    )69، ب 444 : ل(، طاسـك مـاه    )2، ب 220 : خ(، ترنج مه  )89، ب 718 : هـ(مه

، مه  )1، ب 216 : خ(افروز دل ، ماه )3، ب 28: م(دوخته ، براي مــاه و ماه قصب     )18، ب 263
 گلچينـي از ابيـات      ،در اين بخـش   . ، به صورت استعاري از اشخاص     )25، ب 221 : خ(چوبينه

تـرين صـنايع و     برجـسته ه تـا  البتـه سـعي شـد     ؛ آورده شده است    زيباي نظامي با موضوع ماه    
  .ابيات آورده شود

  ه استعار-
  .ند ا استعاره از ستارگان،ها بره گرد، استعاره از ماه و آهو  در ابيات زير، آهوي ختن
  ز ناف مشك خود خود را رسن كـرد                    گرد  شباهنـــــگام كĤهـــوي ختـن

  گه گيــــــر                   بر اين سبــــزه شدند آرام  ها پر از شير  هزار آهـــوبره لب
  )1و2، ب301:  خ(

 استعاره از رخـسار و    ،پرند ماه .  ابيات زير آمده است     در ، شيرين ةتوصيف زيبايي از گري   
بستن چشم شيرين، هنگام گريه، مثل اين بـود كـه بـا            . استپروين، استعاره از قطرات اشك      

  .دوخت سوزن مژگانش، چشمانش را بر صورت چون ماهش مي
  پرند مـــــاه را پرويــــــــــن برآمـود                      شك پالود دل خود را چو شمع از ا

  سوخت  مه، عــود مية                   مگر بر مجموع  دوخت  به مژگان ديده را بر ماه مي
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  )30و31، ب321 : خ(
  :گونه توصيف كرده است  اين ،شاعر در اين بيت، بازگشتن پيامبر از معراج 

                         هــــــــاللي رفت و بدري بود كĤمد Ĥمد گلي شد، سرو قـــــدي بود ك
  )41، ب358 : خ(

   تشبيه -
 بـه شـبنم تـشبيه شـده و در           ، به طـور پوشـيده     ،بار چهره به گل و عرق      يك،در اين بيت    

 پـروين كـه از چنـد سـتاره     ةهاي عرق، به خوش¬مصرع بعد نيز بار ديگر، چهره به ماه و دانه      
 پـروين،   ةخـرمن مـه، اسـتعاره از رخ و خوشـ          . طور مضمر، تشبيه شده است     به   تشكيل شده، 

  . استاستعاره از خوي
   پرويــن شدهة                          خرمن مـــــه، خوش  خَوي به رخِ چون گل و نسرين شده 

  )46، ب31 : م(
  :شيرين در ميان نديمانش، مثل ماه است در ميان ستارگان پروين

            چو ماهـــي بود، ِگرد مــاه پروين  ان، رخسار شيــرين درآن شيرين لب
  )27، ب158 : خ(

تني به خود بست، مثل ايـن بـود كـه مـاه از چـرخ       حصار كبودي كه شيرين، هنگام آب 
  .نيلي طالع شده است

                             ز چـــرخ نيلگون سر برزد آن مـاه  حصارش نيل شد يعني شبـــانگاه 
  )76، ب168 : خ(

  .بيت تشخيص دارد. هالل ماه در شب، انگار گوشواره اي بر گوش شب است
                           نهاد از ماه زرين حلقـه در گـــوش چو شب زلف سياه افكند بر دوش 

  )9، ب236 : خ(
  .تشبيه مشروط اين بيت هم زيبا است
                 چنان بود، اگر مـــه بـه افـــزون بـود          به شب مــــاه ناكاسته چـون بـود 

  )26، ب1163 : ش(
ليلي هم ماه است و جاي شگفت نيـست         . ماه در شب مثل مسافري، هميشه در سفر است        

  .افزايد  بر زيبايي اين تشبيه مي،تكرار لفظ غريب. اگر مثل آن، هميشه غريب باشد
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  از مـــه نه غريب، اگر غريب است              ات نصيب است   چون ماه غريبي
  )98، ب573: ل(

  تلميح به آيات قرآني -
) بـراي هـدايت مـردم     ( اشاره به داستان حضرت ابراهيم دارد كه بـا ديـدن مـاه               ،اين بيت 

گفت كه اين خداي من است و با آمدن روز و ناپديد شدن ماه، گفت كه افول كنندگان را                    
  . ابراهيم، تعبير كرده است آن را به گمراهي،و شاعر. دوست ندارم

َفَلما رءا الَقمرَ بازِغاً، قالَ هذا ربِّي، َفَلما أََفلَ قالَ لَئِن لَّم يهدِني ربـي َلـأَكونَنَّ ِمـنَ الُقـومِ                     ((
اين خداي من است؛ وقتي كه آن هم نـابود   :  باز گفت  ، پس چون ماه تابان را ديد      :))الضَّالِينَ

.  را هـدايت نكنـد، همانـا مـن از گـروه گمراهـان خـواهم بـود                 اگر خداي من، م   : شد، گفت 
  )77: انعام(

  اهللا است                        غــــول رهِ عشـــــقِ خليل كاين مه زرين كه در اين خرگه است 
  )62، ب66 : م(

   ايهام- 
  . ايهام دارد  به خسوف،))گرفته((در اين بيت، ماه، استعاره از شيرين است و لفظ 

                             كه گر مه شد گرفته هست معذور  نهان در گوش خســرو گفــت شاپور 
  )10، ب321 : خ(

  كنايه- 
 مهتاب، كنايه از رفتن طراوت جواني است؛ ضـمن در نظـر داشـتن             ةسردي گرفتن چشم  

  .خاصيت تري و سردي مهتاب
   زردي گــــرفت سيــــراب توة    الل                        ـــاب تو سردي گرفت  مهتةچشم

  )8، ب46  : م(
  . در بر گرفتن، كنايه از كار غيرممكن است ماه را، ماه و به افسونةكمند افكندن بر قلع

  چه بايد چون نيابي بر فـلـــــك راه   ـاهـ مـةكمند افكندنت بر قلعــــــــ
   را در بر نگيــريبه افســـــون مـــاه  بازي فلــــك را درنگيـري  به شب

  )25و26، ب290 : خ(



69  ي نظامةماه وكاربردهاي ادبي آن در خمس               92پاييز و زمستان 

اي بوده اسـت      رسم ديرينه  ،جو براي هالل ماه شوال و نشان دادن آن با انگشت           و جست
انگـشت كـش شـدن، كنايـه از شـهرت      .  هنري كـرده اسـت  ةشاعر از اين منظره هم استفاد    . 

  .است
  كــش چــــو مـــاه نوام                     كني انگشت  گر نيوشـــي چو زهره راه نـــــوام 

  )153، ب635 : هـ(
  كش گشته زانگشت او                     مــــه انگشت  ستــــــون خـــــرد، مسند پشت او 

  )12، ب918 : ش(
 در ويرانه افتادن مهتاب، كنايه از تباه كردن چيز ارزشـمندي            ، بيت اول   در ، زير در ابيات 

ت دوم، خيمه در خرابـي زدن مـاه، كنـايــه از رونــق               در بي   و ارزش است  در قبال چيزي بي   
  .ارزش است دادن به چيـز كم

  در آن ويرانه افتادن چـــو مهتـــــاب                      نـّقـاب بايد اي سالـــــوك  چرا مي
  )35، ب367  : خ(

   در خرابـــــي بزناي                     چو مـــه، خيمه  درِ خانـــه بگشــــــا و آبــــي بزن 
  )12، ب1094 : ش(

  
    بازي لفظي با ماه-2-1-3-4

 ماه و كلمات ماهي، ميغ و برج، بازي لفظي زيبايي ايجاد كـرده              ةنظامي با استفاده از واژ    
  .شود  قسمت به اين ابيات ، به عنوان حسن ختام بحث ماه، پرداخته ميدر اين. است
  
   ماهي تا ماه- 

 روي سـر  ،روي شـاخ گـاوي قـرار دارد و آن گـاو    ، ت كه زمين ها آمده اس  در اسطوره 
سـازي اسـتفاده شـده     اين ماهي، زياد بـراي مـضمون    از،در ادبيات. يك ماهي ايستاده است   
 بـه كـار بـرده     راكنايه از كـلّ هـستي و همـه چيـز      )) از ماهي تا ماه   ((است و نظامي، تركيب     

  :است
                       طلسمي بر سر گنـــج الــهي است        نموداري كه از مه تا به ماهي است 

  )13، ب126 : خ(
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                            نــــام بهــــرام، در شهـــنشــــاهي  چــــــون برآمد ز مـــاه تا مــــاهي 
  )1، ب682  : هـ(

  ايت زمـــاهـي زمـاه                         برافــــراخت ر  بدين ســـازمنـدي جهانـگيــر شــاه
  )43، ب1394 : ق(

    ماه و ميغ-
  :پوشد، تصوير مناسبي براي استعاره و تشبيه است¬ ابري كه روي ماه را مي

                         بســــا مه را كه پوشد، چهره در ميغ  به سرهنگي، حمــــايل كـردن تيغ 
  )50، ب222: خ(

                         بـــــه گوهر زباني درآمــــد چو تيغ  مـــــه روي پوشيــــده در زير ميغ 
  )139، ب1099: ش(

    ماه و برج-
ج، اسـتفاده كـرده      نجـومي مـاه و بـر       ةشاعر در ضمن استعاره از تناسب بـين ايـن دو واژ           

  :است
  بزن                         وي گـــل نو، شـــــاخ كهن را   كي مـــه نو، بـــــرج كهن را بكن 

  )45، ب74: م(
                           كه پنهان دارمش چون لعل در درج  بيار آن ماه را يك شب در اين برج 

  )2، ب228: خ(
  گيري نتيجه -3

مـاه فقـط   . اي در ادبيـات دارنـد    بازتاب گـسترده   ،هاي نجومي  ماه و به طور كلّي پديده     
 بلكـه بـا    شيد در گردش است، نيـست  شمسي گرداگرد خورةيكي از سياراتي كه در منظوم 
هـايي را پيرامـون خـود      در زندگي مـردم دارد، باورهـا و افـسانه          توجه به نقش و اهميتي كه     

شـده و وظـايفي    ماه از اساطير جهـاني اسـت كـه از ايـزدان محـسوب مـي             . شكل داده است  
ايي و  زيبـ .  گرفـت   آن شـكل   ة دربـار  ،   باورهايي هرچند خرافـي      ،بعدها.  خاص داشته است  

هايي كه در طــي ماه قمــري بــه خـود            ها در ميان ستارگان و حالت      درخشش آن در شب   
انگيخـت و ابـزاري  بـراي بيــان عــواطف و              هـا را بـــرمي     گرفـت، اعجـــاب انـســان      مي

 بيـتِ خمـسه، از مـاه و مظـاهر آن اسـتفاده شـده       600در بيش از  . شد احساسات شاعران مي  
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مـاه  . پيكـر، اختـصاص دارد    خسرو و شيرين و پس از آن به هفـت         به ،كه بيشترين آن  . است
شاعر از دانش نجومي خود نـسبت بـه مـاه در    .  استعاره از زن زيبا رويي است   ،در اكثر موارد  

 اغلب در خمـسه بـه كـار رفتـه            باورهاي رايج در مورد ماه هم     . اشعارش استفاده كرده است   
هـاي كتـاني، ناسـازگاري مـاه و ديوانگـان،          هاست، از جمله ارتباط نور ماه و پوسـيدن جامـ          

  ايـن مـوارد را در خـدمت شـعر خـويش گرفتـه و توصـيفات و                  ةشاعر هم ... رنگرزي ماه و    
نظيري با استفاده از ماه، در خمـسه بـه وجـود آورده اسـت كـه در                   تشبيهات و استعارات بي   

تـوان از    نظـامي مـي    از زيبا ترين تصاوير مـاه در اشـعار        .  بيشتري دارد  ة جلو ،خسرو وشيرين 
ابياتي نام برد كه شاعر با استادي تمام به ذكر منازل ماه ، آن هم با زبـان تخييلـي بـسيار زيبـا                      

 بـا موضـوع نيـايش    ، ليلـي و مجنـون  ة ابيـات مّتـصلي كـه در منظومـ          در ويژه؛ ب پرداخته است 
  . استمجنون به درگاه خدا آمده
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