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1-مقدمه
ادبیات غنایی بازتاب عشق و احساس است و عنصر احساس، مهم ترین جای گاه را در 
ساختار این ادبیات داراست. در میان عواملی که بر سرشت انسان تاثیر می گذارند و او را به 
تالش و حرکت وا می دارند، عشق نیرومندترین چیزی است که محور اصلی ادبّیات غنایی 
جهان را تشکیل می دهد، چرا که داستان های عاشقانه در میان هر قوم و ملتی از جای گاه 
خاصی برخوردارند. »"غنا" در لغت به معنی "سرود"، "نغمه" و "آواز خوش طرب انگیز" است و 
"ادبیات غنایی"، به اشعاری گفته می شود که شاعر، اندیشه ها و احساسات و عواطف شخصی 
خود را با آن بیان کند به طوری که محتوای این احساسات را مسائلی چون عشق، مذهب، 
فلسفه، روانی یا اجتماعی تشکیل می دهد. لفظ لیریک )Lyric( در یونان باستان، به شعر های 
کوتاهی گفته می شود که هم راه با نوعی ساز )لیر( خوانده می شده است و گرچه اصطالحات 
شعر تغّزلی و بزمی را نیز معادل  های دیگر آن می دانند، ولی اصطالح شعر غنایی برای آن 

بیش تر کاربرد یافته است.« )رزمجو، 1382، 83(
 یکی از مهم ترین آثار غنایی در ادبیات فارسی، منظومه ویس و رامین است. »منظومه 
دلکش ویس و رامین را فخرالدین گرگانی حدود سال )446 ه.ق( یا پس از آن در بحر هزج 
مسدس مقصور یا محذوف سروده است. در باور  آن ها، این مثنوی از لحاظ قدمت، سومین 
مثنوی موجود و نخستین منظومه عشقی است که از گزند روزگار ایمن مانده و به تمامی به 
دست ما رسیده است. شاعر جوان گرگانی با آن زبان سخن گوی و طبع توانا، تصویر خویش 
را در وجود رامین منعکس یافته و خود را به جای او گذاشته و کامروایی ها و ناکامی  های 
او را با چنان صداقتی در دفتر آورده که گویی شخص رامین در گوش ویس سرود عشق را 

زمزمه می کند یا از دوری او فریاد حسرت بر می آورد.«  )محجوب، 1337، 24( 
 تصویری که از عّشاق و شیوه عاشقی  آن ها در این منظومه غنایی آفریده شده، کم 
نظیر است. سرآغاز این عاشقی از زماني است که ویس در خوزیان به دایه سپرده مي شود 
و رامین برادر خردسال موبد شاه نیز نزد همان دایه پرورش مي یابد و این دو با هم در یک 

مکان پرورش می یابند:
چو در یک باغ آذرگون و نسرین به هم بودند آن جا ویس و رامین  
به هم بودند روز و شب به بازي به هم رستند آن جا دو نیازي  

 )گرگانی، 1392، 87(
به این ترتیب در وجود رامین و ویس از کودکي عشقي سرشته مي شود که با شیر عجین 
شده است. هرچند رامین از ده سالگي از ویس جدا مي شود و تا زمان ازدواج ویس با موبد 

او را نمی بیند. تا این که یک بار دیگر دل باخته او می شود و طاقت از کف می دهد.
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دل رامین شد از دیدنش برده رخ ویسه پدید آمد ز پرده  
به یک دیدار جان از تن ربودش تو گفتی جادوی چهره نبودش  
نه زخم آن بدین سان زود بودی اگر پیکان زهرآلود بودی   

تو گفتی خورد بر دل تیر ناگاه کجا چون دید رامین روی آن ماه  
چو برگی کز درختش بفگند باد ز پشت اسِپ که پیکر بیفتاد  

 )همان، 73(
عشق در ویس و رامین با زندگی پیوند خورده است. انگیز ه ای است برای زنده ماندن و 
شادابی. در ویس و رامین نیروی عشق از دختری افسرده که قصد خودکشی دارد زنی فعال 
و مبارز و از پسری خوش گذران و بی هدف شاهی خردمند و عدالت گستر می سازد. در این 
مقاله جای گاه تصویر اندام عشاق که نشانه ای از این طراوات و شادابی است مورد بررسی 

قرار می گیرد. مهم ترین سؤاالت تحقیق، عبارت است از:
1- تصاویری که شاعردر این منظومه ازعشاق و اندام آفریده است چه اهمیتی دارند؟

2- فخرالدین اسعد گرگانی از کدام آرایه ها در ارتباط با تصاویر بهره گرفته است؟
3- هدف از پیوند عشق و زندگی در این منظومه ی غنایی چیست؟

در ارتباط با منظومه ی ویس و رامین پژوهش هایی صورت گرفته است. از این بین، اسالمی 
ندوشن )1346( در مقاله ای در کتاب جام جهان نما و محجوب )1377( در مقدم های بر 
منظومه ی ویس ورامین به طرح و شرح موضوعاتی در پیوند با این اثر پرداخته اند. هم چنین، 
قدمیاری و دل افروز )1390( در مقاله ای با عنوان کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی ویس 
و رامین، تاج بخش و حسن پور )1390( در مقاله ای با عنوان سبک شناسی ده نامه ی ویس 
و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و محمدپور )1390( در مقاله ای با عنوان بررسی داستان 
ویس و رامین از لحاظ عناصر داستانی سعی کرده اند به جنبه هایی از ویژگی  های ادبی این 
اثر اشاره کنند. پژوهش های مشابه دیگری در ارتباط با موضوع این منظومه وجود دارد، اما 
در هیچ یک به بررسی وتحلیل تصاویرعشاق آن هم برای خلق تصاویر ادبی اشار های نشده 

است. در نتیجه، این بخش از هنر گرگانی آن گونه که باید معرفی و شناخته نشده است.

2-بحث و بررسی
2-1-تصویرگری در شعر فارسی:

با اندکي تامل مي توان دریافت ارتباط و معناي شعر در زبان فارسي در همه ا نواع شعر 
یکسان نیست در پاره اي اشعار گویا توصیف و تصویرگری مستقل از اندیشه هستند و بدون 
آن نیز اندیشه نقصي ندارد، در برخي اشعار، تصاویر معناي شعر را موثرتر جلوه مي دهند. اما 
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در نمونه  های عالی و ناب ِ شعر، اندیشه و توصیف چنان با هم پیوند خورده اند که جدا شدن 
این دو از یک دیگر غیر ممکن است و گویا ا ندیشه تنها در همین تصاویر مي تواند مؤثر و 
قابل بیان باشد. در عام ترین مفهوم، تصویر بر کل زبان مجازی اطالق می شود؛ »یعنی آن 
بخش از کاربرد های خالقه و هنری زبان که از ره گذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود 
می آید یعنی عکسی که از کلمات حاصل می شود.« )فتوحی، 1385، 41( یا رابط و شیره ی 

بار های عاطفی کلمات که درهم می جوشند و تصاویر نویی را به وجود می آورند.
باید در نظر داشت که نخستین نشانه ی ادبّیت متن، اندیشیدن با تصویر است. شکلوفسکی 
در مقاله ی هنر به مثابه ی فن به نقل از پوتِب نیاـ  که گفته است: »هنر، فکر کردن با تصاویر 
است چنین روشی را نوعی اقتضا در کوشش ذهنی معرفی می کند و می افزاید حس زیبایی 

شناختی، واکنشی است در برابر این اقتضا.« )شکلوفسکی، 1388، 25( 
در هر صورت یک تصویر شعري نباید تنها یک تصویر عیني صرف به حساب آید، زیرا 
در این جا بحث شعر است و بي گمان باید هم راه عاطفه باشد. »همیشه به کیفیت حسي 
تصویر اهمیت بیش تر از حد داده اند، آن چه تصویر را مؤثر مي کند بیش تر خصلت آن است 
به عنوان واقعه اي ذهني که به نحوه عجیبي با احساس ارتباط یافته است تا وضوح آن.« 

)ولک، 1373، 209(
تا حدودی  نوگرا  شاعران  با  تصویرگری  از  شاعران کالسیک  تلقی  فارسی،  شعر  »در 
متفاوت است. به عنوان مثال نیمایوشیج در تبیین نظریه شعری خود از عامل وصف به 
عنوان یکی از ارکان اساسی بوطیقای شعری خود در کنار سه عنصر شعری دیگر یعنی ؛ 
استغراق، ا بژکتیویته و روایت.« ) جورکش، 1383، 62-70( نام می برد و در توضیح آن از 

دو نوع کلی توصیف یعنی: "توصیف بدلی" و "توصیف اصلی" سخن می گوید. 
عالوه بر این نقش و میزان تصویرگری در بین شعر شاعران کالسیک فارسی نیز یک سان 
نیست به عنوان مثال شعر عنصری برعکس معاصرانش، توصیف اندک است. آن مقدار که 
هست، وصف طبیعت است یا وصف معشوق، در توصیف های اوــ که تشخیص نیز در  آن ها 
هست ــ تحرک ضعیف است، بلکه نوعی ایستایی بر توصیف هایش حاکم است، به همین 
سبب خواننده از خواندن شعر او، احساس حرکت نمی کند.شیوه تصویرگری عنصری در 
هروی،  ازرقی  چون  شاعرانی  و  داشته  بسیار  هواداران  و ششم  پنجم  قرن  شاعران  میان 
به  گرگانی  اسعد  فخرالدین  و  مختاری  رونی،  ابوالفرج  خاقانی، مسعود سعد،  ناصرخسرو، 

شیوه ی او نظر داشته اند.
2-2-تصویر اندام عّشاق در ویس و رامین:

2-2-1-ابرو:
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اگر چه ابرو را مي توان بخشي از چهره به شمار آورد اما آن چه که این بخش چهره را 
متمایز مي سازد نگاه ویژه به این بخش از اندام عشاق در تصویرگری و مخصوصا تشبیه ابرو 
به کمان و تیراندازي معشوق از این طریق به سمت عاشق از ترفند هاي رایج در شعر غنایی 
ناب ترین لحظه  هاي عاشقانه دست  با مدد آن به خلق  است که در برخي موارد شاعران 

یافته اند. گرگانی خم ابروي یار را به کمان تشبیه کرده است: 
به تیر غمزه جانم را خلیده کمان ابروت بر من کشیده  

) گرگانی، 1392، 314(
.ابروی زیبای یار همواره سیاه، کمانی، بلند و گاه، وسمه کشیده است و معموالً نسبت 
بودن  و محرابي شکل  آن کمانی، هاللی  ویژگی های  از  دارد.  اخم کرده  عاشق حالت  به 
است. ابرو در شعر و ادب فارسي، به ویژه در ویس و رامین، جاي گاه ویژه اي دارد. معموالً 
زیبایي  هاي معشوق با اصطالحات نظامي بیان شده است، این منظومه اگرچه غنایی است 
ولی چون برسر تصاحب معشوقه ای در مواردی بین طرفین جنگ هایی صورت گرفته است، 
شمایلی چون ابرو به کمان و نگاه به تیرو زلف را به کمند تشبیه کرده اند. در زیبایي شناسي 
قدیم ابروي به هم پیوسته، یکي از نشانه  هاي زیبایي بوده است و شاعران در این زمینه اشعار 

بسیاری نیز سروده اند.گرگانی از ابروی گره بسته معشوق نیز سخن گفته است: 
ز خون دیدگان شسته رخان را گره بسته میان ابروان را  

 )همان، 224(
2-2-2-تن:

در شعر سنتی فارسی، معشوق همواره سیم تن و سیم ساق بوده است. سیم تن بودن 
»معشوق  است.  می رفته  کار  به  بودن  قد  سرو  ویژگی  با  هم راه  زیادی  موارد  در  معشوق 
زیباي مطلق است و چهار چیز معشوق باید سفید باشد: دندان، بدن، سفیده چشم و ناخن. 
اندام معشوق هم چون سیم و نقره سفیداست و از این رو بدن معشوق را سیمین گفته اند.« 

)شمیسا، 1378، 47(
در منظومه ی ویس و رامین تصاویرگوناگونی از تن عشاق است که از زیباترین  آن ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تشبیه تن معشوق به آب: 

تنش آب است و شیر و می رخانش همی  دو انگبین است آن لبانش  
)همان، 48(

تشبیه تن معشوق به دیبا: 
تنش دیبا و درپوشیده دیبا رخش زیبا و بنگاریده زیبا  
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 )همان، 238(
تشبیه تن معشوق به سیم: 

چو قامت برکشید آن سرو آزاد که بودش تن ز سیم و دل ز پوالد  
)گرگانی، 1392، 44(

تشبیه تن معشوق به انار:
که اندامش چو ناری شد کفیده و زو چون ناردانه خون چکیده  

)همان، 55(
2-2-3-چشم )دیده(: 

صورت  و   )cashm( واژه  این  پهلوی  صورت  است.  اصیل  فارسي  واژه  یک  چشم 
اوستایی اش)cashman( بوده است. »چشم معشوق همواره در شعر غنایی جاي گاه خاصي 
و  به عنوان صفات  از جادو، میگون، شوخ، خمار، مست، دلفریب  داشته است و مي توان 

اضافه هایي که هم راه با چشم آورده شده است نام برد.« )شمیسا، 1378، 49( مانند:
تو گفتی هست جادویی به نیرنگ دو چشم نرگسین از فتنه و رنگ  

)همان، 44(
 چشم نیز در شعر وادب فارسي از ویژگي هایي برخوردار است که کم تر عضوي از دید 
جمال آرایي مي تواند با آن مقابله و برابري نماید. در نظر تیز بین و زیبا پسند فخرالدین 
اسعدگرگانی، نرگس همه شیوه  هاي مستي را از چشم محبوب به وام مي گیرد. شاعر هم 
چشم مست و میگون را مي ستاید و هم چشم مخمور و بیمار را، هم چشم فتان و آهوانه و 

شیرگیر را مي پسندد و هم چشم پر نیرنگ و دلفریب را. 
در میان اعضاي چهره، عالي ترین و مّهم ترین عضو چشم است و به همین دلیل آخرین 

مرحله از مراحل نظر نیز لحظه اي است که چشم عاشق به چشم معشوق مي افتد. 
در ادبیات کالسیک چشم ها همه به رنگ سیاه می باشند؛ زیرا همان طور که قباًل گفته 
شد،. در شعر فارسی برای چشم معشوق ویژگی هایی از قبیل فتان بودن، سحار بودن، جادو 
فریبی، خواب آلودگی، سرمه کشیدگی و تشبیهاتی چون بادام چشم، نرگس چشم و آهو 

چشمی را بر شمرده اند. 
- تصویر چشمان زرد و خمار آلود و در عین حال اشکبار معشوق به مراتب زیباتر از 
نرگسی است که در روی آب افتاده باشد. شاعر از تشبیه تفضیل نیز در این شعر استفاده 

کرده است: 
نکوتر بود از نرگس که در آب در آب چشم او دو چشم بی خواب  

)همان، 106(
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چو ابر نوبهاران سیل بار است همان چشمش که چون نرگس به بارست   
 )همان، 108(

تو گفتی چشم او بود ابر نوروز    همی بارید بر راغ دل افروز 
)همان، 252(

تشبیه چشم به انواع ابر در تصویرگری گریه عشاق نیز قابل توجه است:
ابر بارنده:

فتاده بر دلم صد گونه اندوه دو چشمم ابر بارنده ست بر کوه  
)همان، 196(

ابر نو بهاران:
 چشمان معشوق در فراق یار خود هم چون ابر نو بهاران است که گویا با گریه ی خود 
جریان سیل به راه انداخته است .شاعردر این بیت به اغراق شاعرانه نیزتوجه داشته است .

چو ابر نو بهاران سیل بار است  همان چشمش که چون نرگس به بارست  
 )همان، 108(

ابر نوروزی: 
همی بارید بر راغ دل افروز  تو گفتی چشم او بود ابر نوروز  

 )همان، 252(
ارغوان: 

شدت گریه ی معشوق به حدی زیاد است که چشمان اندوه بارش به رنگ ارغوانی شده 
است .بر اثرگریه ی زیاد چشمان از رنگ عادی خود خارج شده و قرمز می شوند.

به زردی روی او چون زعفران شد به سرخی چشم او چون ارغوان شد  
)همان، 282(

پیاله:
دلش ساقی و دو دیده پیاله    رخش می خوار بر خیری و الله

 )همان، 216(
تیرافکن ابخاز:

به زلف آورده جراره ز اهواز  به چشم آورده تیرافکن ز ابخار   
 )همان، 237(

جوی: 
چمن گه بر کنار جوی من جوی  تو سرو جویباری چشم من جوی   

 )همان، 266(
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جیحون: 
بیا تا چشم بینی هم چو جیحون    جهان از هر دو جیحونم پر از خون

 )همان، 354(
چشم آهو: 

اگر چه بود مویش زنگیانه               چنان چون بود چشمش آهوانه 
 )همان، 244(

2-2-4- خال:
معشوق شعر غنایی خط و خال دارد. نه در معني عامیانه ي امروزي اش. خط و خال در 
معناي زیور و زینت معشوق است و در معناي خط چشم و خال لب وي. خط و خال معشوق 
وي را از سایرین متمایز مي سازد. گاهي نیز تنها صحبت از خال است. خالي که بر گوشه ی 
لب معشوق قرار دارد و زیبایي اش را دو چندان نموده است و بسیار مورد ستایش عاشق 
قرار مي گیرد. نقطه ی سیاه یا لکه اي که روي پوست بدن یا چیزي دیگر ظاهر شود جمع آن 
خیالن است. )معین، ذیل خال(. در آثار ادبی گذشته، معشوق زیبا دارای خالی سیاه است 
که بر رخسار سفید او خودنمایی می کند و این خال به سان دامی برای عاشق است. در بیت 

زیر تصویر زیبایی از خال دل کش معشوق مشاهده می شود: 
به مجمر در رخان ویس آتش بر آن آتش عبیر آن خال دل کش  

)همان، 89(
2-2-5-دندان:

از دیگر ویژگی های معشوق داشتن دند آن های زیبا و براق و درخشنده است که به ُدر، 
لؤلؤ و مرجان تشبیه شده است، در سنت شعري شاعران دندان را به اعتبار سفید بودن به 
دّر و مروارید تشبیه مي کنند. گرگانی در تصویر دندان معشوق را به مروارید و گوهر سفید 

تشبیه شده است: 
سخن چون گوهر آلوده به شکر لبان از شکر و دندان ز گوهر  

)همان، 247(
در تصویر دیگری از تعبیر درخوشاب برای دندان استفاده می کند: 

همان دندان او دّر خوشابست تنش سیم است و لب یاقوت نابست  
 )همان، 108(

تشبیه دندان ها به اختران روشن )ستاره(:
شاعر در تصویر زیر روشنی و سفیدی دند آن ها را به اختران روشن همانند می کند.

هزاران گل شکفته بر رخانش نهفته سي ستاره در دهانش  
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)همان، 108(
 صدف برای دهان و در برای دند ان ها: 

چه لختی هوش بازآمد به جانش   صدف شد در دندان را دهانش 
 )همان، 86(
 رشته ی پروین تشبیه زیبایی است برای دندان ها و در بیت بعد دندان به عقیقی همانند 

شده است که در جام زرین دهان خودنمایی می کند: 
مهش از تاج و مهر از روی تابان سهیل از گردن و پروین ز دندان  

چو یاقوتش ز پروین گشته خندان عقیق از جام زرین گشته رخشان    
 )همان، 56(

2-2-6- دهان:
فخرالدین اسعدگرگانی برای دهان معشوق ویژگی  های زیادی را برشمرده است؛ ازجمله: 
شیرین دهانی، خوش بویی دهان، شکر افشا نی، مستی، خندان و صدف و تشبیهاتی چون 
دهان غنچه ای، گالب خوش بوی، پسته دهان و تنگ شکر و شمیم عقیق و.. به تصویرکشیده 

است.
در بیت زیر دهان به غنچه ی گل نا شکفته ای تشبیه شده است که سی ودو لوءلوء 

)دند آن ها( را در خود جای داده است:
دهان چون غنچه ی گل ناشکفته    بدو در سي و دو لؤلؤ نهفته 

 )همان، 56(
سخن از دهان تنگ معشوق و توصیف آن در شعر فارسي بسیار است. دهان و لب و 
دندان معشوق همواره به غنچه ی نشکفته اي تشبیه مي شود که با خندیدن معشوق گل 
مي دهد. دهان معشوق نیز مانند لب همواره قند مکرر است و سخنان وي چندان پر مغز 
که پسته ترجیح مي دهد دهان بسته بماند. در تصویر زیر دهان تنگ به میم عقیق تشبیه 

شده است: 
دهان تنگ چون میمی عقیقین   درو دندان بسان سین سیمین

)همان، 238(
همچنین به گالب خوشبوی تشبیه شده است: 

لبش خندان چو یاقوت سخن گوی دهانش تنگ چون گالب خوش بوی
 )همان، 108(

2-2-7-روي )رخسار(:
تصویرگری چهره عّشاق در این منظومه بسیار گسترده است. گرگانی به هنگام صحبت 
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از رخسار، روي، رخ و یا چهره ی معشوق آن را به ماه، مهر، خورشید، گل و ... تشبیه مي کند. 
به طور کلي هر چهار اصطالح نامبرده در توصیف زیبایي و شادابي صورت معشوق به کار 
برده مي شود. که بسته به زبان و صنعتي که در شعر به کار رفته است یکي از  آن ها مورد 
استفاده قرار مي گیرد. هم چنین در بررسي شواهد شعري مربوط به این چهار اصطالح تفاوت 

معنا داري در استفاده از  آن ها مالحظه نگردید.
اگردل، برده ی صورت زیبا مي شود در حقیقت به نیاز طبیعي خود پاسخ داده است در 
زمینه ی حسن و زیبایي چهره و رخسار که باعث جذابیت و عاشق شدن مي شود شاعران و 

نویسندگان زیادي به این امر پرداخته اند. 
معشوق همواره سرخ رو است. شاعر برای بیان این ویژگی صورت معشوق را به دیبایی 
بر آتش از جهت لظافت و سرخی همانند کرده است. چهره ی معشوق در درخشندگی مثل 

آتش است و درخشش چهره ی او باعث سوزش وجود عاشق می شود:
به رویی هم چو دیبای منقش ز رویی هم چو دیبایی بر آتش  
بنفشه رسته و خیري و سنبل شکفته بر رخانش الله و گل  

رخش دیبا و اندامش حریرست   دو زلفش غالیه گیسو عبیرست
)همان، 86(
در اد بیات غنایی این منظومه، روشنایي جهان ریشه در رخ نمایي معشوق دارد. خورشید 
و ماه یا روشنایي شان را از چهره ی معشوق وام گرفته اند یا این که روشنایي و زیبایي شان 

در مقابل روشنایي و زیبایي چهره ی معشوق ناچیز و اندک است: 
مرا دیدار او کامست و امید مرا رخسار او ماهست و خورشید  
بت خورشید چهره ماه سیما    بدو گفت ای نگار سرو باال

)همان، 117(
این که  مگر  است  و حقیر  ناچیز  معشوق  زیبایي چهره ی  مقابل  در  همواره  نیز  گل   .

شباهت آن به چهره ی معشوق باعث ارزش مندي اش در نزد عشاق گردد: 
نهفته سی ستاره در دهانش    هزاران گل شکفته بر رخانش
فلک بارید بر تاجش ستاره    چو گل بنمود رخ را، هامواره

)همان، 247(
رخسار زیبای معشوق آن چنان درخشان است که ماه و خورشید نیز از نور  آن ها وام 
می گیرند. شاعر در زیبایی، معشوق خود را برتر از ماه و خورشید می داند و حتی ستاره ی 
تیر و ناهید نیز نور خود را از نور پیشانی معشوق به وام گرفته اند. شاعرمعشوق خودرا به 
با بوی خوش  خورشیدی تصویرمی کندکه چون خودی نشان دهد سلسله ی گیسوانش 
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و مالیمی برصورتش گسترانده می شود و به یارخود یادآور می شود چنان چه روی زیبا و 
خورشید مانندت را ببینم تمام غم های من پایان می یابد شاعر از تشبیه خورشید روی نیز 

در این ابیات بهره جسته است: 
دلش استاد گشته جادوی را رخش خورشید گشته نیکوی را  

بخورده رنگ خون زنجیر مویش نهفته ابر گل خورشید رویش  
شب تیمار و رنج من سرآید اگر خورشید روی تو بر آید  

 )همان، 108(
شاعر رخسار زیبا و باطراوت معشوق را چون الله ای زیبا و آبدار در بهار به تصویر کشیده 

است که هر لحظه به عاشق خود جانی تازه می بخشد: 
همی گویم تویی رخسار جانان    ببوسم الله را در ماه نیسان

)همان، 328(
ایرانیان مظهر زیبایی و  در شعر فارسی سرزمین چین و تبت و فرخار همیشه برای 
سر سبزی بوده است به طوری که زیبارویان چینی نیز نماد و زمینه ساز آن بوده اند. شاعر 

چهره ی معشوق را به زیباروی بت چینی همانندکرده است: 
تو از رخسار چون چینی نگاری   تو ا ز دیدار چون خرم بهاری

)همان، 92(
2-2-8-زلف:

درباره ي ریشه لغوي »زلف« نظرات متفاوتي بیان شده است. »زلف از ریشه زبان  هاي 
ایراني بوده و در اوستایي به صورت)zafran( به کار مي رفته است، این کلمه سپس به اشکال 
گوناگون زفرین، زوفرین، زورفرین و زلفین رواج یافته است. زرفین یا زلفین حلقه اي بوده 
است که بر چهار چوب در نصب مي کرده اند و زنجیر در را بر آن مي افکندند.«)خلف تبریزي، 
1379، ذیل زلف( در فرهنگ فارسي معین در مورد زلف آمده است که »موی مخصوص 
قریب گوش را زلف گفتند و صاحب کشف نیز نوشته که زلف جمع زلفه ی است و زلف پاره 
شب را گویند و بهمین مناسبت در فارسی موی مخصوص قریب گوش را زلف گویند، چرا 

که هر دو سیاه می باشند.« )معین، 1380(
صفاتی که اکثر شاعران ایرانی برای موی زیبا برشمرده اند، بلند، مشکین، اژد های جان 
ستان، خوش بو، عنبرافشان، زنجیردلبر، موی آشفته و پریشان، بنفشه زلف و تشبیهاتی مثل 

چوگان، ابر مشکین و سیه و لف زنجیر و زلف هندو و... است. 
فخرالدین  است.  یافته  فراوان  کاربرد  آن  مترادف  هاي  و  زلف  واژه  رامین  و  ویس  در 
اسعدگرگانی، با هنرمندي ویژه اي دست همه واژه ها را در گردن هم انداخته و چون زلف، 
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بافته و پاي  آن ها را در هم پیچیده و  آن ها را در به گزیني و پیوند واژگان به حمایت از یک 
دیگر وا داشته است: نمای زلف یار را در تصاویر زیر می بینیم.

گرگانی به مدد این تعبیر که معشوق موهایش را مي بافته است و چون پیچ پیچ و بلند 
بوده، تصویر کمند را ساخته است که خالصي عاشق از آن ممکن نیست زیرا به دام افتاده ی 

زلف معشوق است هم چنین از ترکیب تشبیهی کمندین گیسوان نیز بهره برده است:
شد آگنده بلورین بازوانش چو یازنده کمند گیسوانش  

همیدانی که من چون مستمندم به دل در بند آن مشکین کمندم  
پرندین جامه ها از بر فگنده کمندین گیسوان از سر بکنده  

کشید آن اژدهای جان ستانش گرفت آن گه کمندین گیسوانش  
که دید از مشک و از عنبر کمندی  که دید از آب و از آهن پرندی؟

)همان، 247(
زلف از نظر خمیدگي در شبکه ی خیالي گرگانی نقش خاصي یافته است و هم چون دال 

وچوگان به نظر مي رسد: 
زنخدان گوي کرده، زلف چوگان             گهي کرده درو خوبي گل افشان

هنوزش بود کافوري زنخدان دو زلفش بود چون مشکین دو چوگان  
)همان، 328(

عاشق در سر زلف معشوق گرفتار مي آید و چه بسا روزگارش به مانند زلف معشوق 
سیاه مي گردد. هم چنین زلف معشوق یکي از ابزارهاي وي در فریب عاشق به شمار مي آید 
.در ابیات زیر، زلف را از نظر سیاهي به شب و روي را از نظر روشني به روز و صبح تشبیه 

کرده است: 
شبي تاریک هم چون جان مهجور   ز مشکین ابر او بارنده کافور

گه از زلف سیه سنبل همي کند   گه از روي نگارین گل همي کند
)همان، 117(

زلف سیاه معشوق به خوشه  های ا نگوری تصویرشده است که از انبوهی تمام چهره اش 
راپوشانده است:

سیه زلفینش انگوری ببار است   زنخ سیب و دو پستانش دو نار است
)همان، 117(

زلف به سبب سیاهی وخوش بویی به مشک تشبیه شده و به طورکلی زلف سیاه معشوق 
که برگونه  های سفیدش افتاده است چون زاغ سیاه و مرده ای است که بر روی برف افتاده 

باشد .شاعرتصویر بسیار زیبایی با این واسطه ساخته است:
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چو زاغي اوفتاده کشته بر برف دو زلفش مشک و رخ کافور و شنگرف  
 )همان، 108(
تصویر زلف سیاه هم چون هندوبه کیوان بدآیین تشییه شده است .در شعر فارسی هند 
و رمز و سمبل سیاهی مطلق است از آن جهت که این بردگان زنگی را ازهند به ایران 
تآثیرات  انسان ها  از سیاره  های نحس هستند که در سرنوشت  بهرام  می آورده اند.کیوان و 
ناگواری گذاشته اند و چشمان جادویی یار با غمزه اش مانند بهرام، جنگاور فلک است که با 

عاشقان خود سر ستیزه دارد. 
چو کیوان بد آیین زلف هندوش چو بهرام ستم گر چشم جادوش  

 )همان، 328(
2-2-9-زنخدان:

معشوق  مثبت  ویژگی  از  زنخدان  داشتن  و  بوده  زنخدان  دارای  زیبا  یار  گذشته  در   
محسوب می شده است و از آن به عناوینی چون سیب زنخدان، چاه زنخدان و کافور زنخدان، 

زنخدان خوشاب یاد شده است.
شادروان علي اکبر دهخدا در لغت نامه ذیل واژه زنخدان با نقل شواهدي معتقد است 
که گویا زنخدان با زنخ فرق دارد و به معني فک یا فک اسفل است. )دهخدا، ذیل زنخدان(

سیب برای زنخدان:
سیه زلفینش انگور ببار است   زنخ سیب و دو پستانش دو نار است

)همان، 117(
زنخدان کافوری:

دو زلفش بود چون مشکین دو چوگان    هنوزش بود کافوري زنخدان
 )همان، 92(

2-2-10- قد)باال – قامت(
در سنت شعري و عرف عام و نظم و نثر فارسي آن چه رایج است این است که قد باید 
تشبیه  به سرو  قد معشوق  موارد،  اتّفاق  به  قریب  اکثر  در  بنابراین،  باشد.  و کشیده  بلند 
می شود و دلیل آن نشان دادن شکوه و تمامیت معشوق است. البّته فخرالدین گرگانی در 
البالي اشعارش در جاهایی قد معشوق را عالوه بر سرو، به شمشاد و صنوبر و سرو جویباری 

و سرو روان و بهشتی سرو هم تشبیه کرده است.
بالیدن سرو را  قد سرو در ویس و رامین از جاي گاه بلندي برخورداراست، چنان که 

هم چون بالیدن قد یار دانسته است: 
قد چون سرو )سروآزاد(: 
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به باال سرو بار سرو خورشید   به لب یاقوت و در یاقوت ناهید
به باال هریکي چون سرو آزاد   به جعد زلف هم چون مورد و شمشاد

که بودش تن ز سیم و دل ز پوالد چو قامت برکشید آن سرو آزاد  
)همان، 247(

شاعر در بیت زیر حتی قامت بر افرشته ی سرو را در مقابل قد و قامت یار آفتی می داند 
که یارای همسا نی با آن را ندارد:

چو قدش آفت سرو سهي شد                  دو هفته ماه، رویش را رهي شد
ز پشت رخش رسته چون سهي سرو    مرو را روي بر من پشت بر مرو
 )همان، 92(

درخت سرو از این که همیشه درکنارجوی از آب تغذیه می کند تازه و سرسبز و شاداب 
است و وجود عاشق و معشوق را درکنار هم باعث شکفتگی و خرمی چهره ی آنان می داند. 

به باال هم چو سرو جویباري    به چهره هم چو باغ نوبهاري
 )همان، 117(
عاشق و معشوق به سرو و شمشادی سر سبز تشبیه شده اندکه با وصال هم، به نشاط و 

خرمی چون خرمی و طراوت بهار دست یازیده اند. 
چنانک اندر بهاران سرو و شمشاد شده هر دو به روی یک دگر شاد    

 )همان، 86(
شاعر از قامت یار خود به سروی یاد می کندکه روی زیبایی همانند سمن دارد اما بوی 

وجود یار در مقایسه با بوی سمن بیش تر است. 
که ندهد هم چو بوی او سمن بوی درود از من بدان سرو سمن روی  

)همان، 92(
شاعر، باالی راست معشوق را همانند سرو تازه رسته ای به تصویرکشیده است و چهره ی 
سرخ و آتشین او را یادآور می شود. بین باال و سرو و راست قامتی آرایه ی تناسب نیز دیده 

می شود.
به باال راست چون سرو جوانه   ز سرو آتش بر آهخته زبانه

 )همان، 247(
در بیت زیر چون رامین بعد از مدت ها دوری از ویس به کشور مرو قدم می گذارد وب 
رای دیدن ویس تاب و تحمل خود را از دست داده است، هر گیاهی را که می بیند از نظر او 

همانند قامت بلند و زیبای ویس است. 
چو رامین آمد اندر کشور مرو   به چشمش هر گیاهی بود چون سرو
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)همان، 117(
شاعر قامت خمیده و الم مانند خود را با قامت راست و الف مانند یار مقایسه کرده است 

و از تصویر آفرینی در حروف نیز استفاده کرده است .
مرا چون الم نامه قد دو تاست             ترا هم چون الف ها قامت راست

 )همان، 92(
قد و قامت یار به صنوبر تشبیه شده است و وقتی صنوبر را با راست قامتی و زیبایی در 

باغ  می بیند قامت زیبای یار خود را به یاد می آورد.
اگر بینم به باغ اندر صنوبر     همی گویم زهی باالی دلبر

 )همان، 86(
2-2-11-کمر )میان(:

شاعران پارسي گوي از دیرباز تا کنون کمر باریک را زیبا شمرده اند. میان به تاری باریک 
و پرنیانی یاد شده است که کمربند کیانی بر آن بسته است.

 کناغ پرنیانی:
میانی چون کناغ پرنیانی              برو بسته کمربند کیانی

 )همان، 117(
 میان به رخشان ستاره: 

یکی را بر میان رخشان ستاره            یکی را بر کران مشکین جراره
 )همان، 108(

شاعر در بیت زیر کمر را از نظر باریکی به ماری چوب خورده تشبیه کرده است.
به شب تا روز پیچان و نوانم چو ماری چوب خورده در میا نم  

)همان، 247(
2-2-12-لب:

 لب خاست گاه بوسه است و بوسه در شعر غنایی بسیار نثار مي شود. در ادبیات غنایی 
برای معشوق، لب زیبا، سرخ و کوچک را به تصویر کشیده اند و اشاره به شیرینی و جان بخشی 
آن نیز کرده اند. از دیگر ویژگی هایی که برای لب معشوق برشمرده اند، می توان به نوشین 
بودن و.... اشاره کرد. هم چنین زیبایی، سرخی و ارزش مندی آن را مد نظر داشته اند و از 

این رو لب را به لعل و یاقوت نیزتشبیه کرده اند. 
تصویر نوش برای لب: بیت دوم زیرمربوط به لحظه ای است که رامین درکنارگل نشسته 
و»لب« و» بر« او را با ویس مقایسه کرده و  آن ها را چون سیبی می داند که به دو نیم نصف 
کرده باشند و با این سخنان »گل« آزرده خاطر و رامین را ازخود دورکرده و بدین  وسیله 
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رامین قصد بازگشت به سوی ویس رامی کند.
تن از سیم و لب از نوش و رخ از ماه           سهی نام و سهی باال زن شاه

تو چون ویسی لب از نوش و بر از سیم          تو گویی کرده شد سیبی به دو نیم
)همان، 328(

داروی روان بخش:
نکوتر بود و خوش تر شهربانو به چشم و لب روان را درد و دارو    

 )همان، 247(
یاقوت از نظر سرخی:

به لب یا قوت و در یاقوت ناهید         به باال سرو و بار سرو خورشید
تنش سیم است و لب یاقوت ناب است    همان دندان او دّر خوشاب است

سیه زلفین بت یاقوت لب را                 بهار خرمی باغ طرب را
)همان، 86(

لب میگون:
چو زان رخسار و لب بوی می و گل   مرا زلفش بهار و بوی سنبل

 )همان، 117(

3-نتیجه گیری
 در مجموع در این مقاله 303 تصویر از اندام عّشاق در منظومه ویس و رامین مورد 
بررسی قرار گرفته است که بسامد آن به تفکیک در نمودار شماره یک ارائه شده است. بنابر 
این نمودار می توان نتیجه گرفت که در این منظومه به ترتیب تصویر روی ) رخسار(، زلف، 

چشم و قد و قامت بیش ترین کاربرد را داشته است.
 هم چنین یافته  های این مقاله نشان می دهد ذائقه و سلیقه ی ایرانی برای هر یک از اعضا 
و اندام معشوق ویژگی خاصی را می پسندد و این مسئله در شعر کهن فارسی به صورت یک 
قاعده کلی ارائه شده و گرگانی نیز در تصویر اندام عشاق از آن پیروی کرده است. عنصر 
ایرانی برای قد، چشم، زلف و... معیارهایی دارد و پسندهایی که توصیف  آن ها به خوبی در 
زبان فارسی آشکار است. شعر فارسي به ویژه نوع غنایي آن از نظر تصاویر معشوق و وصف 
شمایل او غني است.گرگانی که در اثر عاشقانه ی ویس و رامین، استادي خویش را به اثبات 
رسانده است همانند دیگر شاعران فارسي گوي از حیث خلق تصاویر معشوق و وصف شمایل 
او سروده هایي دارد که جای گاه او را در شعر فارسی بدون در نظرگرفتن تعصبات آشکار 
می سازد. گرگانی در این منظومه اندام عّشاق را به زیبایی در شعرش ترسیم کرده و تصاویر 
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زیبایی آفریده که شایسته تحسین است. در اثر او، نمادهایی که او برای زیبایی می آفریند 
متنوع اند؛ نتیجه ی کار این است که از طریق همین نمادها می توان دریافت که به فرض 
در زمان شاعر، قد، می بایست بلند و کشیده، مو تافته و پریشان و عنبرین، صورت سفید و 

دارای خال سیاه، کمر باریک و لطیف، ناخن خضاب و باشد.
نمودار شماره یک: بسامد تصاویر اندام در منظومه ویس و رامین:
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