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چکیده
منظومۀ ویس و رامین نخستین مثنوی عاشقانه در قلمرو ادبیات فارسی است .همچنین ،از
لحاظ آرایههای ادبی خلقشده در آن ،اثری پیشگام در ادبیات فارسی به شمار میرود .شاعر با
استفاده از عناصر گوناگون مؤفق به آفرینش تصاویر بدیع شده که اصطالحات نجومی از آن جمله
است .به این اعتبار ،در پژوهش حاضر ،موضوعاتی مانند عناصر و احکام نجومی ،اسطورهها و
باورهای عامیانه و تأثیر اجرام در سرنوشت انسانها و اسامی صور فلکی همچون ناهید ،ماه،
خورشید و مشتری و نیز ،اعتقاد به سعد و نحسبودن ستارگان ،پرستش اجرام و یاری خواستن از
آنها ،روز و ساعت نیکو و ...بررسی و کاویده شده است .روش تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی و با
استناد به منابع کتابخانهای است .نتیجۀ پژوهش نشان میدهد که دانش فخرالدین اسعد گرگانی
در زمینۀ نجوم و باورهای عامیانه نسبت به عناصر آسمانی درخور توجه است و قدرت ادبی او در
خلق تصاویر بدیع برجسته به نظر میرسد.
واژههاي کلیدي
ویس و رامین ،نجوم ،ادبیات ،تصویرسازی.
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مقدمه
فخرالدین اسعدگرگانی نخستین شاعر بزرگ اواسط قرن پنجم و از داستانسرایان بزرگ
ادبیات فارسی است .مهمترین اثر او ،ویس و رامین ،نخستین منظومۀ عاشقانه و غنایی در
ادبیات فارسی به شمار میرود و از این لحاظ اهمیت بسیار دارد .این مثنوی از این جهت که
داستان کهن ایرانی است و نیز به دلیل فصاحت و بالغت ،دارای اعتبار و روایی است ،ولیکن
پس از غلبۀ عواطف دینی در ایران و همچنین بعد ازسروده شدن داستانهای منظوم نظامی
گنجوی و مقلدان وی ،از شهرت و رواج داستان ویس و رامین کاسته و نسخههای آن کمیاب
شد؛ چرا که بسیاری از موقعیتها و تصاویر داستان به دور ازموازین اخالقی و اجتماعی محیط
اسالمی بود .با این حال ،منظومۀ مذکور تا اوایل قرن هفتم ،داستانی مشهور و مورد عالقۀ
عموم بوده است .روش فخرالدین اسعدگرگانی در نظم این داستان ـ همانطور که در میان
شاعران قرن چهارم به بعد متداول بود ـ همان است که ناقالن داستانهای قدیم نظم فارسی
داشتند .تصرف شاعران در اینگونه داستانها ،آرایشهای ظاهری و معنوی از قبیل آراستن
معانی به الفاظ زیبا ،تشبیهات بدیع و اوصاف دلانگیز است .متن پهلوی داستان چنانکه
فخرالدین اسعد گفته است بدون آرایشهای لفظی و معنوی بوده است .شاعر این داستان را
خود به نظم درآورده و تشبیهات و استعارات زیبایی را در آن به کاربرده ،که غالباً در ادبیات
فارسی تازگی داشته است .او برای خلق تصاویر بکر ادبی از عناصر بسیاری استفاده کرده که
توجه به اصطالحات نجومی از آن جمله است.
بیان مساله و سواالت تحقیق
در این پژوهش ،تحلیل تصاویر با رویکرد نجومی در منظومۀ ویس ورامین فخرالدین اسعد
گرگانی صورت گرفته است که در نمایاندن ذهن هنری شاعر و قدرت خلق اثر او ،تأثیر
بسزایی دارد .در پژوهش حاضر ،موضوعاتی مانند عناصر و احکام نجومی ،باورهای عامیانه و
تأثیر اجرام در سرنوشت انسانها و اسامی صور فلکی همچون ناهید ،ماه ،خورشید و مشتری و
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نیز ،اعتقاد به سعد و نحس بودن ستارگان ،پرستش اجرام ،روز و ساعت نیکو و ...بررسی و
کاویده شده است.
پرسشهاي تحقیق
مهمترین پرسشهای تحقیق ،عبارت است از:
ـ آیا مضامین رو و شب در خلق تصاویر ادبی در ویس و رامین برجسته بودهاند؟
ـ فخرالدین اسعدگرگانی از کدام آرایهها در ارتباط با اصطالحات نجومی بهره گرفته
است؟
ـ مهمترین کارکردهای اصطالحات نجومی در ویس و رامین چیست؟
اهداف و ضرورت تحقیق
تاکید این تحقیق بر شیوۀ تصویرآفرینی فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین از آن رو
حائز اهمیت است که در غالب پژوهشهایی که پیرامون این منظومه انجام شده ،به وجه غنایی
و مضامین عاشقانۀ آن پرداختهاند ولی پرداختن به وجه و رویکرد نجومی ،با وجود اهمیتی که
دارد ،از قلم افتاده است و اما اهداف اوالٌ ،آشنایی با شمّ واالی هنری فخرالدین اسعدگرگانی
در ایجاد تصاویر زیبای نجومی و ثانیاٌ دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی میتوانند با
بهرهمندی از نتایج این تحقیق ،میزان هنرمندی شاعران را مشخّص کرده ،در مقایسۀ آنان با
یکدیگر به شکلی علمی وبا ترسیم جداول آماری در بارۀ قدرت تصویرآفرینی شاعران نظر
بدهند.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با منظومۀ ویس و رامین پژوهشهایی صورت گرفته است .از این بین ،دکتر
محمدعلی اسالمیندوشن ( )1346در مقالهای در کتاب جام جهاننما و محجوب ( )1377در
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«مقدمهای بر منظومۀ ویس و رامین» به طرح و شرح موضوعاتی در پیوند با این اثر پرداختهاند.
همچنین ،قدمیاری و دلافروز ( )1390در مقالهای با عنوان «کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی
ویس و رامین» ،تاجبخش و حسنپور ( )1390در مقالهای با عنوان «سبکشناسی دهنامۀ ویس
و رامین فخرالدین اسعد گرگانی» و محمدپور ( )1390در مقالهای با عنوان «بررسی داستان
ویس و رامین از لحاظ عناصر داستانی» سعی کردهاند به جنبههایی از ویژگیهای ادبی این اثر
اشاره کنند .پژوهشهای مشابه دیگری در ارتباط با موضوع این منظومه وجود دارد ،اما در هیچ
یک ،به بررسی کاربرد اصطالحات علم نجوم از لحاظ علمی و اسطورهای ،آنهم برای خلق
تصاویر ادبی اشارهای نشده است .در نتیجه ،این بخش از هنر گرگانی آنگونه که باید معرفی و
شناخته نشده است.
فخرالدین اسعد گرگانی و علم نجوم
فخرالدین اسعد گرگانی از جمله ادیبانی است که در زمینۀ نجوم اطالعاتی کافی داشته و از
دانش خود برای تصویرسازیهای بدیع در ویس و رامین استفاده کرده است ،در نگاه
فخرالدین اسعد گرگانی ،سعد و نحس روزگار ناشی از حرکات سیارهها است و اخترشناسان
نقش پررنگی در تعیین زمان میمون و نامیمون وقایع دارند .استعارههای هوشمندانه و تشبیهات
بدیع و زیبا با استفاده از عناصر آسمانی ،عمق دانش نجومی وی و توانایی او در به کارگیری از
آن را بازگو میکند .برای مثال ،در گفتاری که در توصیف شب پرداخته است اصطالحات
علمی نجوم را با دقت تمام برمیشمارد و هر یک از صورتهای فلکی را در جای خود ذکر و
نماد هر یک را ترسیم میکند:
دو پیکـــر بـــاز چـــون دو یـــار در خـــواب

بــــه یکــــدیگر پی یــــده هــــمچــــو دوالب

بـــه پـــای هـــر دو انـــدر خفتـــه خرچنـــ

تـــو گفتــــی بـــیروان گشـــت و بـــیچنـــ

ایســـــتاده

کمــــــانکــــــردار دم بــــــر ســــــر نهــــــاده

اســـــد در یـــــش خرچنـــــ

ز مشــــــری برکشــــــیده طــــــالع ســــــعد

بـــــدان تـــــا بـــــد بـــــود پیونـــــد موبـــــد
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بـــه هـــم گدـــرد آمـــده خورشـــید بـــا مـــاه

چـــو دســـتوری کــــه گویـــدر از بـــا شــــاهد

(فخرالدین اسعدگرگاندی) 89 :1349 ،
در همین بخش ،فلک و حرکات ستارگان تأثیرگذار در موقعیتهای داستانی دانسته شده
است ،به طوری که شاعر از بازیگردانیهای آن اظهار شگفتی میکند:
فلــــک هــــر ســــاعتیســــازی گرفتــــی

بـــــــــر آوردی دگرگونـــــــــه شـــــــــگفتی

مشـــــعبدوار چابـــــک دســـــت بــــــودی

عجایــــــبهــــــای گـــــــوناگون نمــــــودی

اگـــــــر نیکـــــــو بیندیشـــــــی بـــــــدانی

کــــه ایــــن بــــودهســــت کــــار آســــمانی

آبایعلوی 

در این باره باید گفت که منجمان پس از دورۀ ساسانی عموماً طبقات آسمان را هفت
میپنداشتند و هر طبقه به یکی از سیارگان هفتگانه تعلق داشت( .یاحقی )45 :1386 ،این
سیارات عبارت هستند از :کیوان ،بهرام ،ناهید ،اسد ،تیر ،خورشید ،ماه .در ادب فارسی ،این
ترکیب «کنایه از نهفلک یا هفت سیاره» (عفیفی )6/1 :1391 ،است .در این راستا ،گرگانی در
بیت زیر ،از این سیارهها با عنوان اندام آسمان یاد میکند .بنا بر این تفسیر ،هر کدام از سیارهها
به منزلۀ بخشی از بدنۀ آسمان محسوب میشوند و وظیفهای خاص بر عهدۀ آنها نهاده شده
است.
چــــو تــــو گــــویی بگیریــــد آن فــــالن را

بلـــــــرزد هفـــــــت انـــــــدام آســـــــمان را

(فخرالدین اسعد گرگانی)586 :1349 ،
خسوف 

یکی از پدیدههایی که در ارتباط با خورشید و ماه جالب توجه پیشینیان بوده ،خسوف
است .بر اساس افسانهها« ،ماه یا خورشید که میگیرد برای این است که اژدها آن را در دهن
خودش میگیرد .برای اینکه اژدها بترسد و آن را قدی بکند ،باید آتشبازی بکنند ،ساز بزنند،
تیر خالی بکنند ،تشت بزنند ،آن وقت اژدها میترسد و آن را رها میکند»( .هدایت:1390 ،
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 )102از این پدیدۀ نجومی در ویس و رامین هم ،یاد شده است ،به طوری که فخرالدین اسعد
با عنایت به افسانۀ مذکور ،تصویرهای شعری زیبایی آفریده است .در نگاه او ،گاهی «ویس»
ماه است و گاهی هم« ،رامین» و اژدهای ویس« ،شاه موبد» است و اژدهای رامین« ،جدایی از
ویس» .بر این پایه ،زمانیکه شاه موبد به ویس اجازه میدهد به سرزمین ماهآباد برود ،ویس این
خبر خوش را به دایه چنین بشارت میدهد:
همیـــــدون مـــــادرم را مژدگـــــان خـــــواه

کــــه رســــته شــــد ز چنــــ

اژدهــــا ،مــــاه

(فخرالدین اسعد گرگانی)180 :1349 ،
عناصراربعه 

فخرالدین اسعد گرگانی در بخشهای نخست کتاب به بیان حمد و توحید پروردگار،
ستودن نظم خلقت و بازگوکردن اطالعاتی دقیق از مواضع اجرام آسمانی میپردازد و به این
ترتیب ،دانش خود از چگونگی نظم این امور را نشان میدهد .این ابیات تنها بخشی است که
صرفاً به معرفی اجرام آسمانی پرداخته میشود و آرایههای ادبی در آن دخالتی ندارد .فخرالدین
اسعدگرگانی به خوبی از تأثیر ستارگان بر شرایط جوی و حیات گیاهان و جانوران بر روی
زمین آگاه است .همچنین ،به نظر میرسد از طریقۀ حرکت ستارگان در مدارهای مشخص و
دگرگونی عظیمی که در اثر انحراف هرچند کوچک آنها از این مدار ،بر حیات زمین رخ
خواهد داد ،آگاهی دارد« .نیاکان باستانی ما از حدود قرن دوم میالدی از حرکت تقدیمی زمین
آگاهی داشتهاند و میدانستند که محور زمین دارای دوران مالیمی است (یک دور کامل آن
تقریباً  26000سال طول میکشد) .به علت همین حرکت تقدیمی و تغییر در جهت حرکت
محور زمین است که موقعیت زمین نسبت به عهد گذشته کمی تغییرکرده است .یکی از اثرات
مشهود این پدیده آن است که خورشید نسبت به دو هزار سال پیش حدود یک ماه در هر
صورت فلکی زودتر وارد میشود»( .مکلر و همکاران )13 :1387 ،همین رویکرد در شعر زیر
نمود پیدا کرده است .آنجا که شاعر میگوید:
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نــــه یکســــانند هـــــمواره بــــه مقـــــدار

بــــه دیــــدار و بــــه کــــردار و بــــه رفتــــار

اگـــــر بـــــیاخترســـــتی چـــــرخ گـــــردان

نگشــــــتی مختلــــــف اوقــــــات کیهــــــان

نبـــــودی ایـــــن علـــــلهـــــای زمـــــانی

کــــــــزو آیــــــــد نبــــــــاتی زنــــــــدگانی

چــــو ایــــن مایــــه نبــــودی رســــتنی را

نبـــــــــودی جـــــــــانور روی زمـــــــــی را

وگـــــر بـــــیآســـــمان بـــــودی ســـــتاره

جهـــــان پـــــر نــــــور بـــــودی هــــــامواره

فـــــــرو نـــــــور ظلمـــــــت را ز دودی

پــــس ایــــن کــــون و فســــاد مــــا نبــــودی

وگرنــــه کــــرده بــــودی چــــرخ مایــــل

بـــــدین ســـــان لختکـــــی میـــــل معـــــادل

نبـــــودی فصـــــلهـــــای ســـــال گـــــردان

نـــــه تابســـــتان رســـــیدی نـــــه زمســـــتان

( فخرالدین اسعدگرگانی)2-3 :1349 ،
طالعبینی 


طالع در لغت به معنای «برآینده و طلوع کننده ،اختر و برج درجۀ طالع و نیز ،جزیی است
از منطقه البروج که در وقت مفروض در افق شرقی باشد .اگر آن وقت زمان والدت شخصی
بود ،آن را طالع مولود یا طالع آن شخص گویند و اگر در اول سال شمسی باشد آن را طالع
سال گویند و درجۀ آن را درجۀ طالع .طالع مشهورترین واژۀ احکام نجومی است»( .برزگر
خالقی )674-675 :1387 ،طبق باور قدما ،هر کدام از سیارات منظومۀ شمسی ،با توجه به
شکل و ظاهرخود ،مظهری از مظاهر نور ،دوستی ،خشکی ،زیبایی ،عشق و جز اینها بودهاند.
از مجموع نسبت این امور با یکدیگر و تلفیق این حاالت ،باورهایی در بارۀ موقعیت زمانی
سعد و نحس توسط منجم به دست میآید که میتواند روشنگر سرنوشت هر فرد و آیندۀ او
باشد .در این علم ،استنباطها و استخراجات گستردهای بر اساس قدران سیارات طراحیی شده
است که به پیشبینی تولد نوزادی خاص با ویژگیهای منحصر به فرد میپردازد.
ویژگیهایی که میتواند نقشی اساسی در یک امر مهم مانند حکومت داشته باشد .چنان
که در داستانهای قدیم ودر میان اقوام مختلف ،نمونههای فراوانی از آنها به چشم میخورد.
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در بین کواکب برخی از آنها سعد هستند و موجب مبارکی میشوند و برخی نحس هستند
و ناکامی و شومی به بار میآورند .به گفتۀ ابوریحان بیرونی« :زحل و مریخ نحسند علی کل
حال؛ زحل نحس بزرگ و مریخ نحس کوچک .مشتری و زهره سعدند .مشتری سعد بزرگ و
زهره سعد خُرد .مشتری برابر زحل است و برگشادن بندهای او از محنت است .زهره برابر
مریخ اندر؛ و آفتاب هم سعد است و هم نحس .چون از دور بنگرد سعد باشد .نزدیک به هم که
بود ،نحس است .عُطارِد با سعود ،سعد است و با نحوس نحس .دست با آن ستاره دارد که با وی
است و چون تنها باشد به سعادت گرایستهتر و نزدیکتر است .قمر به ذات خویش سعد است و
نهادش از ستارگان زو همی گردد از جهت زودی در حرکتش»( .بیرونی)356 :1358 ،
پدیدههاي نجوم در شعر فخرالدین اسعد گرگانی
فلک 

آسمان یا فلک که در برگیرندۀ ستارگان و منظومههای فلکی است ،در باور قدما اولین
مخلوی داسنته شده است« .در مزدیسنا و روایات اساطیری کهن ،آسمان نخستین مخلوی مرئی
و گیتیایی اهورامزدا است»( .یاحقی )44 :1386 ،در گذشته ،فلک به دلیل حرکت چرخشی به
شکل هندسی دایره تصور میشد« .پارسیان او را آسمان نام کردند ،یعنی مانند (آس = آسیا) از
جهت حرکت»( .همان )43 :از آنجا که باور به کمال دایره در اشکال هندسی وجود داشت،
آسمان کاملترین پدیدۀ هستی به شمار میرفت .حرکت و سیر اجرام سماوی پاینده است .از
این رو ،افالک بر زمین برتری دارد .برتری دیگر آسمان ،روشنی و پرنوری آن است .بدیهی
است که جسم روشن و صاف بهتر و ارزشمندتر از جسم تیره و کدر است .گرگانی با بازتاب
این باور در بخشهای آغازین منظومه ،خود را هم اعتقاد با گذشتگان میداند.
نخســـتین آن ـــه پیـــدا شـــد ملـــک بـــود

وزان پــــس جــــوهری کــــرد آن فلــــک بــــود

و زیشــــان آمــــد ایــــن اجــــرام روشــــن

بســــــان گــــــل میــــــان ســــــبز گلشــــــن

بهــــین شــــکلی اســــت ایشــــان را مــــدور

چنـــــان چـــــون بهتـــــرین لـــــونی منـــــور

(فخرالدین اسعد گرگانی)2 :1349 ،
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توصیفسیارگانوستارگان 
سیارگان 

ابوالفضل مصفّی در فرهن

اصطالحات نجومی در ذیل مدخل سیارگان میگوید« :اجرام

آسمانی که به ترتیب دوری از زمین عبارتند از :ماه ،عطارد ،زهره ،خورشید ،مریخ ،مشتری،
زحل؛ سیارات منظومه شمسی نام داشته ،و رؤیت آنها تنها بر اثر بازتاب نور خورشید صورت
میگیرد؛ چرا که هیچکدام از آنها ـ غیر از خورشید ـ از خود روشنایی ندارند( ».مصفّی،
)425 :1366
در این تحقیق سیارات به ترتیب اهمیّت آنها در نگاه فخرالدین اسعد و کاربرد و بسامد
بیشترشان در ویس و رامین تنظیم شدهاند.
بهرام(مریخ)وکیوان 

در همهجای داستان ویس و رامین مشورت با منجمان جهت تشخیص زمان میمون یا
نامیمون برای صورتگرفتن رخدادی مهم ،انجام میشود .مثالً درخواست شهر و از
اخترشناسان برای تعیین تاریخ سعد جهت مراسم ازدواج ویس ،از آن جمله است:
بپرســـــــــید از شـــــــــمار آســـــــــمانی

کــــزو کــــی ســــود بــــا شــــد کــــی زیــــانی

از اختــــــر کــــــی بــــــود روز گزیــــــده

بـــــــد بهـــــــرام و کیـــــــوان زو بریـــــــده

چــــو دیــــد از مهــــر دختــــر را نکــــو رای

بخوانــــد اختــــرشناســــان را زهــــر جــــای

کـــه بینـــد دختـــرش را شـــوی و پســـر زن

کــــه بهتــــر آن زهــــر شــــوی ایــــن زهــــر زن

همـــــه اخترشـــــناســـــان زیـــــج بردنـــــد

شـــــمار اختـــــران یـــــک یـــــک بکردنـــــد

(فخرالدین اسعد گرگانی)49-50 :1349 ،
همچنین ،در هنگام رویآوردن اقبال و دولت به «شاه موبد» ،حمایت سیارگان سعد مؤثر
دانسته شده است .شاعر در این ابیات به صورتهای فلکی و ویژگیهای هر یک اشاره میکند
و میگوید کیوان در کامروایی و سعد ،اورمزد در وزیری ،بهرام درجنگاوری و تیر در دبیری،
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پشتیبان و یاور شاه موبد هستند .بنا بر این ،این سیارگان نقشی پویا در پیشرفت یا پسرفت
زندگی بشری ایفا میکردند.
شــــده کیــــوان ز هفــــتم چــــرخ یــــارش

بــــه کــــام نیــــک خواهــــان کــــرده کــــارش

ز هشــــتم چــــرخ هــــر مــــزد خجســــته

وزیــــــرش بــــــو د دل در مهــــــر بســــــته

ســـــپهدارش ز پـــــنجم چـــــرخ بهـــــرام

کـــــه تـــــا ایـــــام را بـــــیش او کنـــــد رام

دبیـــــــر او شـــــــده تیـــــــر جهنـــــــده

ازیـــــن شـــــد امـــــر و نهـــــی او رونـــــده

(همان)56-57 :
در جای دیگری از داستان ،مقارنۀ زهره و ماه ،همواره مقارنهای مبارک معرفی شده است:
چـــو بـــر دز رفـــت بـــام دز چنـــان بـــود

کـــه مـــاه و زهـــره را بـــا هـــم قـــران بـــود

(همان)253 :
چـــــو در دز رفـــــت شاهنشـــــاه موبـــــد

بــــه ایــــدون وقــــت و ایــــدون طــــالع بــــد

(همان)10 :
ز هــــر شــــهر آمـــــده اختــــر شناســـــان

حکیمـــــــــان و گزینـــــــــان خراســـــــــان

(همان)91 :
یکـــی گفتـــی قمـــر کـــرد ایـــن بـــه میـــزان

یکـــی گفتـــی زحـــل کـــرد ایـــن بـــه ســـرطان

(همان)354 :
خورشید 

خورشید نخستین و برترین جرم آسمانی بود که انسان آن را شناخت؛ زیرا با ظهور
خورشید در آسمان ،تاریکی و سکون زندگی کنار میرفت و نور روز باعث جریان مجدد
زندگی میشد .به این علت ،ارزشمند و مظهر حیات تلقی به شمار میآمد .این موضوع،
خورشید را به تصویری تأثیرگذار و ماندگار در آثار ادبی بدل کرده است .در این متون ،اگر
شخصی به لحاظ تخلّق به ویژگیهای مثبت با خوشید همپایه دانسته شود ،نشانگر ارزشمندی
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آن فرد است .چنانکه گرگانی در ابیات زیر ،چنین نگرشی را بازتاب داده است:
نــــه مــــادر بــــود گــــویی مشــــرقی بــــود

کــــــــزو خورشــــــــیدتابان روی بنمــــــــود

(همان)74 :
ز کـــــانی کنـــــده و بـــــیبـــــر بمانـــــده

بـــــه کـــــانی در جهـــــان گـــــوهر فشـــــانده

(همان)358 :
در اعتقاد قدما ،خورشید و ماه در هر غروب به چاهی در مغرب فرو میروند و از سوی
دیگر ،از چشمهای در مشری (عینالشمس یا چشمۀ آفتاب) بیرون میآیند« .ملل سامی و از آن
جمله اعراب معتقد بودند که آفتاب به هنگام غروب در چشمۀ گرمی ناپدید میشود و از
چشمۀ حیوان در ظلمات ،که آن را چاه ظلمات و چاه مغرب هم گفتهاند ،هر بامداد بیرون
میآید»( .مصفا)253 :1381 ،
در این زمینه ،گرگانی بیت زیر را سروده است و میتوان تشخیص را در آن که ازنوع
حسی است مشاهده کرد که در صفت شب از آن بهره برده است و شاعر به امور طبیعی و
حسی جان بخشیده است.
تــو گفتــی شــب بــه مغــرب کنــده بــد چــاه

بــــه چــــاه افتــــاده مهــــر از چــــرخ ناگــــاه

(فخرالدین اسعد گرگانی)81 :1349 ،
عطارد(تیر) 

عطارد سیارۀ تیزپای منظومۀ شمسی ،نماد داناییاست ،اما عموماً هنگام تولد یک شخص
بهکار میرود و بر اساس موقعیت آن تفسیرهای گوناگونی مطرح میشود .در منظومۀ ویس و
رامین ،بعد از اینکه طبیبان در تشخیص علت بیماری ویس به نتیجهای نمیرسند ،اوضاع
آسمانی را در پیدایی این وضعیت دخیل میدانند .بودن ماه در میزان در اختربینی و طالعبینی
گذشتگان به معنای اندوه و رنجور بودن بوده و حضور زحل در سرطان باعث بروز مشکالت
و گرفتاریها میشده است .همچنین ،در بخش «برآمدن سلطان ابوطالب طغرلبیک از
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اصفهان» ،شاهد حمایتگری سیارگان و به وجود آوردن زمانی مبارک و خوشیمن هستیم .در
ایجاد این زمان نیک ،سیارههای تمام طبقات هفتگانۀ آسمان مشارکت دارند:
بـــه بـــزم انـــدر چـــو خورشـــید درفشـــان

بـــــه رزم از پیـــــل و از شـــــیران سرافشـــــان

شــــده کیــــوان ز هفــــتم چــــرخ یــــارش

بــــه کــــام نیــــک خواهــــان کــــرده کــــارش

ز هشـــــتم چـــــرخ هرمـــــزد خجســـــته

وزیــــــرش بــــــود دل در مهــــــر بســــــته

ســـــپهدارش ز پـــــنجم چـــــرخ بهـــــرام

کـــــه تـــــا ایـــــام را پـــــیش او کنـــــد رام

جهــــان افــــروز مهــــر از چــــرخ رابــــع

بـــــه هـــــر کـــــاری بـــــدی او را متـــــابع

شــــــده ناهیــــــد رخشــــــانش پرســــــتار

چـــــو روز روشـــــنش کـــــرده شـــــب تـــــار

بـــــه مهـــــرش دل نهـــــاده مهـــــر تابـــــان

بـــــــه کـــــــین دشـــــــمنان او را شـــــــتابان

بـــر مـــاه گـــردون

شــــده همــــت ز مهــــر و مــــاهش افــــزون

جهـــــان یکســـــر شـــــده او را مســـــخر

ز حــــــد اختــــــر تــــــا حــــــد خــــــاور

جهـــــانش نـــــام کـــــرده شـــــاه موبـــــد

کــــه هــــم موبــــد بــــد و هــــم بخــــرد رد

شـــده رایـــش بـــه تـــ

(همان)31-32 :
در زمانی دیگر ،سیارگان نحس گرد هم آمده و با مشارکت یکدیگر ،طالع نامبارکی رقم
میزنند .در ابیات زیر« ،ابتدا اجتماع خورشید و ماه در وتد طالع مطرح است که ماه در حال
اجتماع ،تحتالشعاع خورشید است و منجمان تحتالشعاع را منحوس میدانند .در بیت بعدی،
سخن از وتداالرض است که با عنوان چهارم چرخ طالع از آن یاد شده است که جایگاه زحل
و عطارد است و زحل ،نحس اکبر است و عطارد خنثی است ،اما چون با زحل همراه است به
نحوست میگراید و نحس میگردد .در بیت چهارم ،وتد غارب مطرح است که با عنوان هفتم ـ
خانۀ طالع از آن یاد شده است و مریخ و ذنب درآن جای دارند .این تصویر از مسامحت خالی
نیست؛ چون اخترشناسان معتقد بودند که مریخ از ذنب مسعود گردد»( .ماهیار )893 :1393 ،در
نهایت ،شاعر برآمدن طالع نحس را نشانهای برای بد بودن پیوند موبد میداند و میگوید:
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ز مشـــــری بـــــر کشـــــیده طـــــالع بـــــد

بـــــدان تـــــا بـــــد بـــــود پیونـــــد موبـــــد

بـــه هـــم گـــرد آمـــده خورشـــید بـــا مـــاه

چـــــو دســـــتوری کـــــه گویـــــد راز باشـــــاه

رفیــــق هــــر دو گشــــته تیــــر و کیــــوان

چهـــــارم چـــــرخ طـــــالع جـــــای ایشـــــان

بــــه هفــــتم خانــــه طــــالع را بــــرا بــــر

ذنــــــــب انبــــــــاز بهــــــــرام ســــــــتمگر

میــــــان هــــــر دوان در مانــــــده ناهیــــــد

زکـــــــردار همـــــــایون گشـــــــته نومیـــــــد

نبــــود از داد جویــــان هــــیچ کــــس یــــار

کــــه فــــرخ بــــود پیونــــدش بــــدان کــــار

(فخرالدین گرگانی)90 :1349 ،
با وجود اینکه در داستان ویس و رامین اعتقاد محکمی به قدرت عناصر فلک در
سرنوشت انسان دیده میشود ،گاهی ماجراهایی به تصویر کشیده میشود که گویی از لونی
دیگر است .برای مثال ،در داستان ،ویس دچار چنان حزن و خشمی است که به مقابله با این
عناصر و تهدید آن میپردازد .در بیت نخست ،به داستان ماهی زمین اشاره شده «که جهان بر
پشت اوست ...در شعر فارسی به روایت (ماهی زمین) به همین مضمون اشاره شده است».
(یاحقی )748 :1386 ،گرگانی در دو بیت زیر ،بر آن است بار غم و جنونی را که شخصیت
داستانی تحمل میکند ،به مخاطب خود انتقال دهد و اینگونه نوعی حس همذاتپنداری در او
ایجاد کند:
بــــه اشــــک دل فــــرو شــــویم ســــیاهی

بیاغـــــارم زمـــــین تـــــا پشـــــت مـــــاهی

چنـــــان از حســـــرت دلبـــــر کشـــــم آه

کجــــا ره گــــم کنــــد بــــر اســــمان مــــاه

(فخرالدین اسعدگرگانی)390 :1349 ،
ستارگان 
اسد 1

اسد به معنای شیر ،صورت شمالی منطقه البروج و برجی ثابت( .مصفی)35:
1- Leo
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ایســـــتاده

کمـــــان کـــــردار دم بــــــر ســـــر نهــــــاده

اســـــد در پـــــیش خرچنـــــ

چـــو عاشـــق کـــرده خـــونین هـــر دو دیـــده

ز فـــــر بگشـــــاده چـــــون نـــــار کفیـــــده

(فخرالدین اسعد گرگانی)78 :
برهیاجدی 1

صورت فلکی کمنور جدی در منطقهالبروج ،یکی از نخستین صور فلکی است که از دوران
ماقبل تاریخ شناخته شده است .نمود این صورت فلکی در ادب فارسی خاصه منظومۀ ویس و
رامین برجسته است .گرگانی در ابیات زیر ،به قرینۀ کماندار یا برج قوس 2که پیش از جدی
قرار دارد ،از صورت فلکی جدی یا بزغاله سخن گفته است .صورت فلکی کماندار «به
گونهای در آسمان قرار گرفته است که جهت تیر آن به سمت قلب صورت فلکی عقرب
میباشد»( ،محسننژاد )43 :1384 ،اما در بیت مذکور ،تیر بزغاله را مورد اصابت قرار داده
است .تصویر ترسیمشده توسط گرگانی ،پیشزمینهای از حوادث در حال وقوع است .شاعر
درصدد بیان این مطلب است که موبد (کمانور) به ناگهان بر ویسِ (بزغاله) بیخبر وارد شده
و او را همچون شکاری با خود میبرد.
کمـــــانور را کمـــــان در چنـــ ـ

مانـــــده

دو پـــــای آزرده اســـــت از جنـــــ

مانـــــده

بـــــــره از تیـــــــر او ایمـــــــن نخفتـــــــه

میــــــــان ســــــــبزی و اللــــــــه نهفتــــــــه

ز ناگـــــه بـــــر بـــــره تیـــــری گشـــــاده

بـــــــره خســـــــته ز تیـــــــرش اوفتـــــــاده

( فخرالدین اسعد گرگانی) 89 :
ثور 3

ثور صورت واقع در منطقه البروج در نیمکرۀ شمالی آسمان و دارای چندین مجموعۀ
خوشهای است که پروین یکی از آنها است( .مصفا)151:
1- Capricornus
2- Sagittarius
3- Taurus
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حمـــــل بـــــا ثـــــور کـــــرده روی در روی

ز شـــــــیر آســـــــمانی یافتـــــــه بـــــــوی

(فخرالدین اسعد گرگانی)88 :
حمل 1

حَمَل صورت فلکی کم نوری در منطقهالبروج است که بین برجهای حوت 2و ثور 3جای
دارد .هر سه صور فلکی حمل ،ثور و اسد جزو دوازده صورت فلکی منطقهالبروج هستند.
«ضمن اینکه کرۀ زمین گردش ساالنه را در مدار خود انجام میدهد ،به نظر میرسد که
خورشید مسیری را نسبت به آسمانِ پشت سر خود در درون ستارگان میپیماید .این مسیر
ظاهری را اصطالحاٌ دایرهالبروج یا دایرۀ گرفتگی گویند .بازتاب این مسایل نجومی در منظومۀ
فخرالدین اسعد درخور توجه است .شاعر در ابیات زیر ،شیر سهمگین و ترسانندۀ حمل و اسد
را استعارهای از موبد و ورود او به بارگاه ویس در نظر گرفته است.
حمـــــل بـــــا ثـــــور کـــــرده روی در روی

ز شـــــــیر آســـــــمانی یافتـــــــه بـــــــوی

ز بـــیم شـــیر مانـــده هـــر دو بـــر جــــای

برفتــــــه روشــــــنان از دســــــت و از پــــــای

(فخرالدین اسعد گرگانی)88 :
جوزایادوپیکر 4

این صورت فلکی «مظهر دو برادر دوقلو به نامهای کاستور و پوالکس است»( .محسننژاد،
 )73 :1384این تصویر عاشقانۀ اسطورهای یادآور عشقورزی ویرو و ویس است .گرگانی با
نگرشی خالقانه صحنۀ مصاحبت میان دلدار و دلداده را به نزدیکی صورت فلکی جوزا مانند
کرده است.
دو پیکـــر بـــاز چـــون دو یـــار در خـــواب

بــــــه یکــــــدیگر بپی یــــــده چــــــو دوالب

1- Aries
2- Pisces
3- Taurus
4- Gemini
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دلویاآبکش 1

دلو نماد یازدهمین برج از منطقهالبروج (بهمن) ،برج تأمین بارندگیهای مورد نیاز انسان
است .برج دلو بین بروج جدی و حوت قرار گرفته و به صورت شخصی است که ظرفی
سرازیر در دست دارد .در بیت زیر ،فخرالدین اسعد به این برج اشاره کرده است:
فتـــــــاده آبکــــــش را دلــــــو در چــــــاه

بمانـــــده آبکـــــش خیـــــره چـــــو گمـــــراه

(همان)89 :
سرطانیاخرچنگ 2

خرچن

یا سرطان چهارمین برج از برجهای دوازدهگانه به شمار میرود و مابین

صورتهای فلکی دو پیکر از خاور و شیر از باختر واقع شده است .تصاویر به کار رفته برای
خرچن

و شیر در بیت زیر از فخرالدین اسعد ،با توجه به معنای زمینی و اساطیری این

جانوران مذکور ،نشان از سکوت و سکون این دو و ناتوانی در مقابله با بالی نازل شده دارد.
بـــه پـــای هـــر دو انـــدر خفتـــه خرچنـــ
اســـــد در پـــــیش خرچنـــــ

ایســـــتاده

تـــوگفتی بـــیروان گشـــتهســـت و بـــیچنـــ
کمـــــــــان کـــــــــردار دم برســـــــــرنهاده

(همان)88 :
سنبلهیاخوشه 3

عذرا یا سنبله یک صورت فلکی عظیم در نیمکرۀ شمالی آسمان و دومین صورت فلکی در
آسمان به لحاظ بزرگی است ..در ویس و رامین ،فخرالدین اسعدگرگانی با توجه به جنبههای
زنانۀ این صورت فلکی ،به توصیف حاالت جسمانی یکی از شخصیتهای داستانی پرداخته
است .او در بیت زیر ،با استفاده از واژگان «دوشیزه» و «خوشه» به هر دو ویژگی صورت فلکی
سنبله اشاره کرده است .این امر ،نشان از قدرت باالی علمی و ادبی شاعر دارد.

1- Aquarius
2- Cancer
3- Virgo
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زن دوشــــیزهای دو خوشــــه بــــر دســــت

ز سســتی مانــده بــر یــک جــای چــون مســت

(همان)88 :
میزانیاترازو 1

در اسطوره و ادبیات ،این صورت فلکی «مظهر عدالت ،میزان و احقای حق است».
(محسننژاد ،)23 :1384 ،صورت فلکی میزان یا ترازو تا به امروز نشانۀ تساوی و توازن به
شمار میآید .شکستهشدن ترازو و حالت پریشان آن ،بیانگر آشفتگی شرایط و برهم خوردن
اوضاع به ظاهر آرام شب است .در بیت زیر از منظومۀ ویس و رامین با تکیه بر این باور رایج
در آن سالها ،آبستنی شب به حوادث و نامیمون نامکشوف برای مخاطب و شنونده تبیین شده
است.
تــــــرازو راه مــــــه را رشــــــته گسســــــته

دو پلــــــه مانــــــده و شــــــاهین شکســــــته

(فخرالدین اسعد گرگانی)88 :
تصویرسازي با صور فلکی در داستان ویس و رامین
در ویس و رامین ،شاعر به مدد صور فلکی مؤفق به خلق تصاویر بکر و زیبای ادبی شده
است .او با استفاده از ظرفیتهای هر کدام از این صور و تلفیق آن با قوۀ قدرتمند خیالانگیز
خویش ،به پیشبرد روند داستانی کمک کرده است .فخرالدین اسعدگرگانی در عین در نظر
داشتن موقعیت هر یک از برجها ،با چنان ظرافتی از نام و تصویر نماد آنها بهره برده که گویی
داستانی مصور در پیش روی خوانندۀ کتاب قرار گرفته است.
در این تحقیق صور فلکی به ترتیب اهمیّت آنها در نگاه فخرالدین اسعد و کاربرد و بسامد
بیشترشان در اشعارش تنظیم شدهاند.

1- Libra
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.ارابهران/1مارافسای 2

این صورت مردی را ماند بر پای ایستاده بر یک دست عنانی و بر دست دیگر تازیانه،
کواکب او چهارده هستند و فخرالدین اسعد گرگانی از این صورت با کلمۀ عنان دارد در بیت
نام برده است( .مصفی)752:
یکــــی بــــیاســــب همــــواره عنــــاندار

یکــــی دیگــــر چــــو مارافســــای بــــا مــــار

(فخرالدین اسعد گرگانی)89 :
اژدها 3

نام دیگر اژدهای عنیصورتتنین (هشپهر یا هشتنپر) است و همان اژدهایی است که در
باورهای عامیانۀ هند و ایران ،ماه و خورشید به هنگام کسوف و خسوف به کام او میروند.
«اژدهای چرخ یا اژدهای گردون نیز ،صورتی فلکی است که از مجموعهای از ستارگان ،به
شکل اژدها که به عربی آن را رأس ،ذنب و تنین گویند» (یاحقی )107 :1386 ،تشکیل شده
است« .در اساطیر کهن از اژدها به عنوان نگهبان گنجها یاد میکردند .این صورت فلکی نیز ،به
عنوان نگهبان ستارگان اطراف قطب شمال نامگذاری شد»( .محسننژاد )36 :1384 ،با توجه به
این تعریف ،در بیت زیر ،اژدها استعاره از موبد است که برای به دستآوردن گنج ویس تکاپو
دارد.
نمــــود انــــدر شــــمال خــــویش تنــــین

بـــه گـــرد قطـــب دنبـــالـــش چـــو پـــر چـــین

(فخرالدین اسعد گرگانی)89 :
استوریاستورمردم 4

ترکیب ستور مردم اضافۀ تشبیهی مقلوب و به معنای انسان یا مردم ستورگونه است .نام
1- Auriga
2- Serpens
3- Draco
4- Centaurus
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فارسی این ستاره «قنطورس» است .استور یا سانتوریا وصفی از قنطورس است که نیمی از آن
شبیه به انسان و نیمی همانند چهارپا است .در ابیات زیر ،گرگانی به شکل غیر طبیعی این
صورت فلکی اشاره کرده است.
یکــــــی اســــــتور مــــــردم را خمانــــــا

شـــــکفته بـــــر تـــــنش گـــــلهـــــای زیبـــــا

تـــو پنـــداری بیاشـــفته اســـت چـــون مســـت

گرفتــــه دســــت شــــیری را بــــه دودســــت

(همان)90 :
افسریاتاججنوبی 1

این تصویر نجومی در شعر فخرالدین اسعد نیز ،بازتاب دارد .شاعر افسر را در معنای تاج
با صورت مجمره یا آتشدان ،یک صورت فلکی کوچک در نیمکرۀ جنوبی آسمان ،همراه کرده
و گفته است:
پــــر از اخگــــر یکــــی ســــیمینه مجمــــر

پـــــر از گـــــوهر یکـــــی شـــــاهانه افســـــر

(همان)90 :
امرأهالمسلسله 2

این صورت فلکی ،شبیه به تصویرزنی بسته شده در غل و زنجیر است که به طور
ناخودآگاه داستان تراژیک به زنجیر کشیدهشدن آندرومدا را در مقابل هیوالی دریایی به یاد
میآورد .بنا بر این ،وقتی از این صورت فلکی در یک متن استفاده شود ،هدف اصلی شاعر یا
نویسنده ایجاد فضای دلهره و ترس میباشد .در منظومۀ فخرالدین اسعد گرگانی ،صورت امرأه
السلسله همراه با تصویر مردی بر زانو نشسته آمده است .این مرد نام دیگر صورت هرقل
میباشد .شاعر با استفاده از داستانی اسطورهای ،تصویری بکر از صحنۀ دستگیری ویس توسط
موبد پدید آورده و در ضمن آن اشاره کرده اسارت ویس همانند اسارت آندرومدا در برابر
هیوال ،سهمگین و رهایی او دور از ذهن است.
1- Corona Australis
2- Andromeda
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زنـــــی دیگـــــر بـــــه زنجیـــــری ببســـــته

بـــــه پـــ ـیش مـــــرد بـــــر زانـــ ـو نشســـــته

(همان)89 :
جوی/1ارنب 2

صورت فلکی جوی درست از روبهروی پای شکارچی آسمان ،یعنی صورت فلکی جبار
آغاز میشود .ارنب به معنای خرگوش «در زیر پای صورت فلکی شکارچی و در طرف غرب
س های شکاری قرار دارد .این صورت فلکی ،مظهر حیواناتی است که شکارچی با کمک
س هایش شکار کرده است»( .محسننژاد )74 :1384 ،وقتی در ویس و رامین سیر میکنیم
شاهد بیتهایی هستیم که چنین اندیشهای را انعکاس میدهند .شاعر میگوید:
نمــــود انــــدر جنــــوبش تیــــرهجــــویی

ز بـــس پـــیچ و شـــکن چـــون جعـــد مـــویی

بــــه نــــزد جــــوی خرگوشــــی گــــرازان

در جســـــتن خرگـــــوش تـــــازان

ز بنـــــد آن هـــــردو ســـــ

دو ســـــ

را برگشـــــاده

کمــــــر داری چــــــو شــــــاهی ایســــــتاده

چــــو شــــاخ خیــــزران باریــــک مــــاری

کالغــــــــــی در میــــــــــان مــــــــــر زاری

(فخرالدین اسعد گرگانی)90 :1349 ،
باطیه 3

یکی دیگر از صورتهای فلکی به کار رفته در داستان ویس و رامین ،باطیه است که
ارتباط ویژهای با کال دارد .روایتی از داستان شکلگیری صورت فلکی کال وجود دارد که
میگوید :کال «فرستاده شد تا جامی از آب برای آپولو بیاورد .او در این راه کوتاهی کرد و در
نتیجه او را به آسمان راندند و تبعید نمودند .در نتیجه ،او در کنار جام یا پیاله نشانده شد بدون
آنکه بتواند از آن آبی بنوشد»( .مکلر و همکاران )86 :1387 ،در بیت زیر از ویس و رامین،
شکل ظاهری این صورت فلکی مشابه کاسه یا پیاله ذکر شده است .همچنین ،مقصود از ژاله،
1- Eridanus
2- Lepus
3- Crater
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ستارگان داخل صورت فلکی میباشد .شاعر با استناد به روایتهای اسطورهای شب را به
زیبایی و هنرمندانه توصیف کرده است.
نهـــــــاده پـــــــیش او زریـــــــن پیالـــــــه

بــــــه جــــــای مــــــیدرا افکنــــــده ژالــــــه

(فخرالدین اسعد گرگانی)90 :1349 ،
پروین

خوشۀ پروین در فاصله حدود  400سال نوری از زمین و در صورت فلکی گاو 1قرار
دارد ..در شعر فارسی پروین به اشک و دندان ،گوهر و گوشواره و خوشۀ انگور ،شکوفه ،نظم
در مقابل نثر ،گردنبند و تسبیح ،قطرۀ باران و تیغۀ شمشیر و ...مانند کردهاند و به رعایت
تناسب ،آن را به همراه برخی از ستارگان و صورتهای فلکی در شعر آوردهاند .برای مثال
میتوان به «اشک چون پروین»« ،پروین و بدر»« ،پروین و بناتالنعش»« ،پروین و خوشه» و
«پروین و دندان» اشاره کرد .فخرالدین اسعد هم ،از پروین در بیت زیر یاد کرده است:
چــــو مــــاه نــــو بــــر اوگســــترده پــــروین

چــــو طــــوی افکنــــده انــــدر ســــرو ســــیمین

(همان)76 :
دباکبر2ودباصغر 3

صورت فلکی دب اکبر «در بسیاری از تمدنها بیان شده است ،ولی با اشکالی متفاوت.. .
معروفترین آنها ،این صورت فلکی را به عنوان یک خرس بزرگ در نظر میگیرد که
شکارچی ،همراه با س هایش در پی او حرکت میکند»( .محسننژاد )26 :1384 ،گرگانی هم،
در توصیف این صورت فلکی ،ضمن نظرداشت ویژگیهای مذکور ،میسراید:
غنــــــوده ازپــــــس او خــــــرس مهتــــــر

چـــــو ب ـــــه پـــــیش او از خـــــرس کهتـــــر

(فخرالدین اسعد گرگانی)89 :
1- Taurus
2- Ursa Major
3- Ursa Minor
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دجاجه 

صورتی در نیمکرۀ شمالی و در کهکشان راه شیری است« .ابوریحان بیرونی در وصف
دجاجه آورده است« :چون بطی است گردن دراز کرده و هر دو پر گشاده بر کردار پرندگان».
(بیرونی )92 :1358 ،فخرالدین اسعدگرگانی از این صورت فلکی را به همراه صورت حوت
در بیت زیر همگام ساخته است .حوت در نقشهها به صورت دو ماهی ترسیم شده است که با
طنابی به هم متصل هستند .بط در بیت زیر ،استعاره از موبد و ویس ماهی اسیر در دام و ناکام
در رهایی است.
دو مــاهی راســت چــون دو خیــک پــر بــاد

یکــــی بـــــط گـــــردنش چـــــون ســـــرو آزاد

بمانــــده مـــــاهی از رفـــــتن بـــــه ناکـــــام

تــــو گفتــــی مــــاهی اســــت افتــــاده در دام

(فخرالدین اسعد گرگانی)89 :
ذاتالکرسی 1

ذاتالکرسی (کاسوپیا) مادر امرأهالسلسله (آندرومدا) است .خدای دریا ،کاسوپیا را «به
صندلیش زنجیر کرد تا در چرخش ظاهری آسمان ،تا ابد به دور ستارۀ قطبی ب رخد».
(محسننژاد .)52 :1384 ،ذاتالکرسی در منظومۀ گرگانی ،تداعیگر شهرو و فریفتگی وی به
جاه و قدرت است .همچنین ،علت گرفتاری ویس ،شهرو است،
یکـــــی بـــــر کرســـــی ایمـــــن نشســـــته

ســـــــتوری پـــــــیش او از بنـــــــد رســـــــته

یکـــــی برکـــــف ســـــر دیـــــوی نهـــــاده

کلـــــــه داری بـــــــه پیشـــــــش ایســـــــتاده

(فخرالدین اسعد گرگانی)89-90 :1349 ،
عطارد 2

عطارد ،پیکان یا تیر ،صورتی در نیمکرۀ شمالی در کهکشان وزیرپای منبر کائنات است.
1- Cassiopeia
2- Sagitta
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اختر دانش ،کاتب گردون ،مستوفی گردون ،دبیر انجم ،کاتب علوی ،منشی دیوان ثانی و
مستنوفی دیوان اعالء ،بخشی از مهمترین القابی هستند که به عطارد نسبت داده میشود .در
بیت زیر ،فخرالدین اسعد آن را با منبر طایر یا دجاجه 1همراه کرده است.
بـــــراز او کرکســـــی پـــــر بـــــر نهـــــاده

دو پـــــای خـــــویش بـــــر تیـــــری نهـــــاده

(فخرالدین اسعد گرگانی)89 :
ماهیزرین 2

ماهی زرین یا طالیی یکی از صور فلکی جنوبی است که در ماههای بهمن ،دی و اسفند
در ایران دیده میشود .در نامۀ ویس به رامین ،به این صورت فلکی اشاره شده است.
ز مــــــاهی در محــــــای مهــــــر پنهــــــان

بــــــه مــــــاهی در ســــــپهر کــــــام تابــــــان

(همان)358 :
یکـــــی پیکـــــر بســـــان مـــــاهی شـــــیم

پشــــیزه بــــر تــــنش چــــون کوکــــب ســــیم

(همان)90:

1- Cygnus
2- Dorado
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نتیجه
فخرالدین اسعد گرگانی در منظومۀ ویس و رامین در عین توجه به بعد ادبی و زیبایی
کالم ،صحت اطالعات علمی نجومی چون توصیف دقیق احوال و مواضع سیارهها و صور
فلکی را نیز ،در نظر دارد .از سوی دیگر ،با توجه به نفوذ بُعد عامیانۀ نجوم در اعتقادات مردم،
باورهای خرافی در این اثر به کرات مشاهده میشود .منظومۀ ویس و رامین از این جهت که
نشاندهندۀ تصور قدما دربارۀ تأثیر صورتهای فلکی و سیارگان و ...است ،اهمیت بسیاری
دارد .شاعر عمدتاً برای شرح و تبیین حوادثی که پیرامون شخصیتهای داستانی در شرف
وقوع بوده و یا روی داده بود ،از صورتهای فلکی و افسانههایی که در بارۀ آنها وجود دارد،
استفاده کرده است .گرگانی بر آن بوده تا با بهرهگیری از اصطالحات نجومی ،هم اطالعات
علمی خود را به رخ دیگران بکشد و هم ،بر غنای اثر خود بیفزاید .او با این روش بر پی یدگی
ماجراهایی که وصف کرده ،افزوده و آن را از سادگی صرف درآورده است .گرگانی با تکیه بر
صور فلکی و بروج دوازدهگانه ،استعارهها و تشبیهات نابیخلق کرده که در متون دیگر کمتر
دیده شده است.
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