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چکیده
هدف شناساندن اشخاص داستانی منظومه ویس و رامین متعلق به قرن پنجم به قلم فخرالدین گرگانی که یادگار روزگار
اشکانیان است در کنار کالم شاعر به واژه هایی چون خویشکاری ،شمن ،گوسان و خنیاگر هم اشاره دارد که هر یک سهمی در
جذابیت و موسیقی روح نواز مجموعه داستان دارند؛ گوسان و خنیاگر ،همان حال و هوای عاشقانه و وصال روایی عشق کهن را
بر فضای داستان حاکم می سازند ،که دیگر نقش آفرینان .پر بسامدترین قسمت اثرگذار داستان ،شمن بودن آدمی در دانایی
اوست که به عدالت و ایثار و فرمانروایی بالمنازع تقدیر جهان و آبادی جهان سرک می کشد .سرودگویی یعنی لحن نامه ها،
مناظره ،سرزنش یکدیگر ،دشنام و اوقات تلخی یکی بر دیگری ،پرسش و پاسخ ،تشویق و تحریک ،پند و اندرز است و هم
تحسین یکدیگر ،چون گله و شکایت که محور وقایع واقع گرایانه است .خویشکاری در آزادگی ،سخنوری و بخشندگی ،در کنار
شادی ،نیکنامی ،خوشبختی ،رفاه ،اعتقاد به قضا و قدر و نبرد درونی و برونی بشر ،کنار رفتن ابرهای تیره دوران کهولت
فرمانروایی شاه موبد و بر اریکه قدرت نشستن رامین و فرارسیدن دوران زندگی آرام مردمان ایران ،نکات ارزشمند داستان
است.
واژههای کلیدی :موبد ،شهرو ،ویس ،رامین ،خویشکاری
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 .1مقدمه
منظومه ویس و رامین بیشتر نامه است ،چه معما ،سرود و خواب و اوصاف زندگی و خرد را هم در نهاد خود ذخیره دارد .نامه ها
از انواع ادبی در مقوله تغزل و ادب غنایی است که به منظور بیان عواطف و احساسات عاشق و معشوق به صورت محاوره گونه و
عاشقانه سروده می شود .این نوع منظومه که از منظومه های غنایی شعر فارسی است ،در قالب مثنوی به صورت داستان با وزن
و اسلوب هرچه سادهتر و در شرح عشق و عاشقی در قرن هشتم هجری رواج فراوانی یافت .از هفت منظومه ای که هم اکنون به
نام ده نامه شناخته و در دست است ،شش منظومه در قرن هشتم و یکی از آنها در قرن نهم سروده شده است .ششش منظومشه
متعلق به قرن هشتم در بحرهزج و یک منظومه مربوط به قرن نهم در بحر خفیف است «.ده نامههایی که تا کنون شناخته شده
اند عبارتند از :ده نامه موسوم به منطقالعشاق اوحدی مراغه ای ،ده نامه موسوم به تحفهالعشاق رکن صاین هروی ،ده نامشه یشا
محبت نامه از ابن نصوح فارسی ،ده نامه خواجه عماد فقیه کرمانی ،عشاق نامه فخرالدین عراقشی ،ده نامشه موسشوم بشه رو شه
المحبین ابن عماد شیرازی ،ده نامه عارفی هروی ،عشاق نامه عبید زاکانی ،رو ه العاشقین عزیز بخاری ،صشحبت نامشه همشام
تبریزی ،محبوب القلوب یا ده نامه حریری ،ده نامه موسوم به روحالعاشقین شاه شجاع کرمانی .سابقه ده نامه نویسی حداقل به
هجده قرن پیش می رسد .گویند آبشخور ده نامه های قرن هشتم به بعد ،نامه های ده گانه ای است که فخر الدین گرگانی در
منظومه ویس و رامین آورده است ( ».نوش آذر ،برگ  ) 22در کهن الگوی داستان ویس و رامین ،الگوی مثبشت مشادر ،کمتشر از
جنبه منفی و اهریمنی است ،چون فضای کل ی و محتوای غریزی و نفسانی نیمه نخست داستان بیشتر است .بخش دوم داستان
که از ده نامه ویس به رامین آغاز می شود شروع تحول رامین و پایان داستان ،رسیدن به شناخت خویشتن خشویش اوسشت؛ و
این نکته بارز باعث می شود به کمک فضای روحانی که در انتهای داستان حاکم می شود کهن الگوی منفی کم رنگ جلوه گر
شود .ویس از همه جهات در این داستان عاشقانه تحت جبر خودخواهانه مادر است ،مادر با اقدام نشامعقول خشویش سرنوششت
ویس را پیش از زاده شدن تعیین کرد .ویس به حکم فرمانبری از مادر و با عهدی که مادر با شاه موبد بسته ،به جای زیستن در
کنار شوهر جوان و مرد مورد عالقه اش ،در بدترین احوال هنگامی که پدرش را کشته و او را از حجله زفاف بیرون کشیده و به
دست مردی فرتوت سپرده اند به زناشویی با این مرد تن در نمی دهد و از دایه اش کمک می گیرد تا از طرف شاه یک سال به
او مهلت داده شود غم از دست دادن پدر را از دوش بردارد و به بازیاب ی روحیه اش بپردازد و این درخواسشت منجشر بشه بسشتن
مردی شاه موبد به دایه می سرانجامد ،بی آنکه خود در این سرنوشت نامیمون کوچکترین شرکتشی داشته باشد .داستان چنین
است  :شاه موبد منیکان در جشنی که به مناسبت بهار برگزار کرده است عاشق بانویی زیبا به نام شهرو می ششود ،ششهرو کشه
دارای همسر و چند پسر است ،درخواست ازدواج شاه را قبول نمی کند در عوض به او قول می دهد اگر در آینشده دختشری بشه
دنیا آورد به همسری او در آورد .پس از گذشت سالها از این اتفاق شهرو صاحب دختری می شود که نام او را ویس می گشذارد.
رامین ب رادر کوچک شاه موبد و ویس عاشق همدیگر می شوند ،از طرفی شاه موبد که اکنون پیر شده است می خواهد با ویس
ازدواج کند که این مو وع باعث حوادث زیادی می شود .سرانجام شاه موبد به وسیله گرازی که به او حمله می کند کشته می
شود و این واقعه باعث می گردد رامین جانشین شاه موبد شود و با ویس زندگی مشترک را تا پایان عمر بگذراند .رام در اوستا
رامَ یا رامن آمده و در پهلوی رامشن گفته اند؛ معنی آن همان ا ست که در فارسی دارد یعنی صلح و سازش و آسایش و خوشی
و شادمانی ،چنانکه فردوسی گفته است:
برین گونه خواهد گذشتن سپهر

نخواهد شدن رام با من به مهر

معین در فرهنگ فارسی اعالم در معرفی رام معشوق ویس آورده است :رام را نام شخصی دانسته اند که وا ع چنگ بوده است.
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بر فلک بر داشته خورشید جام وانگهی

بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین

(عبدالواسع جبلی)

رامین ساز نده و نوازنده چنگی مخصوص بود و چنگ را به نام او رامنین می گفته اند .من این که ویس هم نوازنشدگی بلشد
بوده است .فخرالدین اسعد گرگانی آورده است :موبد ،شاه ایران در جشنی بهاری که برگزار کرده است از زنشی زیبشارو بشه نشام
شهرو که از همدان به مهمانی جشن او آمده است ،و از زنان دیگر مدعو ،به سبب موقعیت و ملکشه بشودنش در همشدان ،مشورد
توجه قرار دارد ،خواستگاری میکند .شهرو که شوهر دارد و خزان زندگی را در خود میبیند درخواست شاه را رد میکند .ششاه
از او دختری میخواهد ،اما شهرو تنها پسرانی دارد .شاه از او میخواهد که اگر زمانی صاحب دختری شد ،دختشر را بشه ازدواج او
درآورد و شهرو که فکر نمی کرد ،دوباره کودکی باردار شود ،با شاه پیمان میبندد که چنین پیمانی را به یاد داشته باشد .سالی
دیگر شهرو فرزند دختری به دنیا می آورد و نامش را ویس می گذارد .شهرو پیمان با موبد را تا روز ازدواج ویس با برادرش ویرو
به فراموشی میسپارد  .روز ازدواج فرستادهای از سوی مؤبد به گوران ،نزد شهرو میآید و پیمانش با موبد را به او یادآور میشود
و می گوید شاه گفته است همسر آینده مرا به نزد من بفرست .ویس با شنیدن خبر بر سر مادر فریاد میکشد که وی چگونشه
دختر متولد نشدهاش را به عقد شاه درآورده و به فرستاده می گوید که وی اکنون شوهر دارد و مؤبد پیر و احمق است و همسر
جوانی نباید طلب کند .مو بد به شاهان اطراف از پیمانشکنی شهرو می نویسد و سپاه جمع میکند تا در این راه جنگی بپا کند
و ویس را به اجبار به سرای خود آورد .باری ،جنگی میان آنان درگیر می شود که با وجود کشته شدن قارن پدر ویشس ،سشپاه
ویرو در جنگ پیروز میشود .پیش از آنکه سپاهیان تازه نفس که در راه بودند به جنگ بپیوندند ،مو بد کارزار را رها میکند و به
سوی گوران ،جایگاه ویس میراند .مو بد متوجه میشود که ویس حا ر نیست با او بیاید ،بنابراین برای شهرو نامهای می نویسد
و از پیمانش یاد می کند و نیز هدایای بسیاری برای شهرو میفرستد .شهرو هدایا را می پذیرد و شبانه دروازه قصشر ویشس را بشر
موبد می گشاید .پیش از آنکه ویرو به گوران بازگردد ،مو بد ویس را به سوی مرو می برد .با بازگشت ویرو ،شهرو وی را از تعقیب
مو بد بازمیدارد .در میان راه به سوی بلخ پرده کالسکه ویس به کنار میرود و رامین ،برادر شاه موبد ،با دیدن ویس زیبا بشه او
دل میبازد .با ربوده شدن ویس ،دایه اش باخبر می شود و با شنیدن احوال ویس برای یاری او به مرو میرود .ویس که می داند
دایه جادوگری بلد است از او میخواهد تا بوسیله جادویی توان جنسی مو بد را برای یکسال از بین ببرد .دایه طلسمی میسازد
و آن را کنار رودی زیر خاک می کند ،تا پس از یکسال آن را بیرون آورده و توان جنسی را به موبد به او برگرداند ،اما بر اثر سیل
و طوفان طلسم برای همیشه گم می شود .بنابراین ویس که دو بار ازدواج کرده است ،همچنان باکره میماند .رامین که دلباخته
ویس شده است دست به دامان دایه میشود تا زمینه دیدار آ نها را فراهم کند .ابتدا دایه خواست رامین را نمی پذیرد ،تشا آنکشه
رامین با دایه همبستر میشود و پس از همآغوشی مهر رامین بر دل دایه می نشیند و دایه پس از مدتی که در گشوش ویشس از
رامین می گوید ،سرانجام او را را ی به دیدار رامین میکند .ویس نیز به رامین دل می بازد .در ابتدا از پادافراه (مکافات) وحشت
دارد ،اما در زمانی که مو بد به سفر میرود ،دایه دو دلباخته را به هم میرساند .تصویر این هم آغوشی از سوی گرگشانی یکشی از
زیباترین صحنههای اروتیک ادبیات جهان محسوب میگردد.
ز تنگی دوست را دربرگرفتن

دو تن بودند در بستر چو یک تن

اگر باران بر آن هر دو سمنبر

بب اریدی نگشتی سینهشان تر

( برگ ) 125

موبد از راز دیدار ویس و رامین آگاه می شود ،تهدید میکند که ویس را کور میکند ،اما ویس به تندی به موبد پاسخ میدهد
که مرا از مجازات نترسان و هر چه میخواهی با من بکن ،من تا زندهام دل از رامین برنمیدارم.
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وگر تیغ تو از من جان ستاند
که جان بسپرد ویس از بهرِ رامین

مرا این نام جاویدان بماند
به صدجان میخرم من نام چونین ( برگ ) 133

پس از کشمکشهای فراوان ،فرستادن ویس به گوراب و بازگرداندن او و یکبار زندانی کردن او در قلعه و دور کردن رامین از
مرو و حتی ازدواج کوتاهمدت رامین با گلنار ( گل) باز هم ویس و رامین به رابطه خود ادامه میدهند ،تا سرانجام با پند دایه،
ویس تصمیم میگیرد که در هنگام شکار و نبودن موبد علیه شاه قیام کند و حکومت و تخت را به رامین محول کند .ویس با
ز نان مهتران و نامداران به آتشگاه خورشید می رود و گوسفندانی قربانی کرده و به مستمندان می بخشد .بعد در بازگشت ویس و
رامین با چهل تن فرد جنگی در لباس زنانه از آتشگاه به دژ می روند و در هنگام تاریکی با شمشیر و آتش زدن دژ ،مردان موبد
را و حتی برادر شاه را هم می کشند و گنج را برداشته و از مرو به سوی گیالن و دیلم می گریزند .در آنجا رامین سپاهی دور خود
گرد می کند و چون تمام گنج با اوست شاهان دیگر نیز به فرمان او میآیند .از سوی دیگر موبد در زمان آماده شدن برای جنگ
با رامین بوسیله گرازی کشته میشود ،و رامین بر تخت شاهنشاهی تکیه می زند .یس و رامین ازدواج می کنند و صاحب دو
فرزند به نام های خورشید و جمشید میشوند .ویس در سن هشتاد و یک سالگی میمیرد .رامین نیز پس از مرگ ویس
پادشاهی را به پسر خود میسپارد و تا روز مرگ به آتشگاه میرود .پس از سه سال رامین نیز میمیرد ،جسد او را در کنار ویس
به خاک میسپارند و تن آنان در این جهان و روان آنان در مینو به یکدیگر می پیوندند.تنش را هم به پیش ویس بردند .دو
خاک نامور را جفت کردند.
روان هشششردوان در هشششم رسشششیدند

بشششه مینشششو جشششان یکشششدیگر بدیدنشششد

( بشششرگ ) 322

رب المثل ها و اصطالحات و نکات پند آموز بسیاری در منظومه ویس و رامین ،به کمک اندیشه و قلم فخر گرگانی به یادگار
مانده است .مانند :بار کج به منزل نخواهد رسید  .که بیش از همه در مورد شخص شاه موبد نمود داشته است .موفقیت انسان در
آن است که پا را از حد خود فراتر نگذارد و بر اساس عقل و طبیعت انسانی ،که راه میانه روی را ارایه می دهد و مقبشول همشه
است ،رفتار کند؛ پس باید پندار و رفتار و کردار عاقالنه و عادالنه باشد .حیله گری و مکر زمانه ،شگفتی کار جهشان ،دگرگونشه
بودن تقدیر برکار جهان ،مراحل سخت عشق و دلدادگی ،از شگر دهای رفتاری داستان ویس و رامین است که شاعر با توانایی و
قوت و قدرت تمام به آن پرداخته و داستانی جذاب را از دوران بسیار دور روزگار گذشته به یادگار گذاشته است .موبد منیکشان
که فرمانروا و حاکم بالمنازع وسعت پهناوری از کشور است نباید خواسته نامعقول داشته باشد ،آن هم در دوران پیری و تجربه
و پختگی ،به خود اجازه دهد که از زنی که در ظاهر امر نشان می دهشد توانشایی فرزنشد دار ششدن را نشدارد دختشر نشازادهای را
خواستگاری کند ،اگرچه مادر دختر قبول وعده کند .خرد حکم می کند از فرمانروا انتظار بیشتری برود  .سرانجام بر اثشر حشرف
ناسنجیده و پیمان غیرعاقالنه ،موبد ،همه چیز حتی جانش را از دست میدهد.
جهان را رنگ و شکل بیشمار است

خشرد را با آفشرینش کشار زار است

زمششانششه بشنششدهشا دانشد نشهشادن

کشه نتشوانشد خشرد آن را گشششادن

نگشر کاین دام طرفه چون نهشادست

که چونان خسروی در وی فتادست
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زاده شدن ویس از شهشرو ،مادری که انتظار بچه دارشدن را نداشت ،به علت پیر و سالخورده بودن ،از شگفتی کار جهان است.
زمشانشه دستشبشرد خشویشش بنمشود
بشه پیشری بشارور ششد شهشربشانشو

شگفشتی بشر شگفشتی بشر بیشفشزود
تشو گف شتی در صدف افتشاد لشؤلشؤ ( برگ ) 22

دعوت موبد از سران کشور برای مهمانی و دیدار با شهرو و بعد از آن تولد ویس و مهمتر از همه کنار رفتن روبند از چهره ویس
و افتادن نگاه رامین به ویس ،نشان از دگرگونه ساختن و دگرگونه بودن تقدیر برکار جهان و زندگی دو برادر است.
نگشر تشا در دلت نشاری گشمشانشی
اگر خواهد به من دادن تو را بخت
قضشا رفت و قشلم بنشوشت فرمشان

کشه کشوشی بشا قشضشای آسمشانشی
چه سود آید تو را از کوشش سخت
تشو را جز صبر کشردن نیست درمان ( برگ ) 29

مراحل سخت عشق و دلدادگی ،از نگاه نخست تا پا یان ززندگی دو دلباخته ،به اندیشه و قلم فخرالدین ااسعد گرگانی مجذوب
کننده و دلپذیر است.
ز عشاششق زار تشر زاری نبشاششد

ز کشار او بَشتَشر کشاری نشبشاششد

کسی را کش تبی باششد بپرسنشد

و زان مشایه تپش بر وی بتشرسنشد

دل عاششق در آتشش سال تا سال

نپرسد هیچ کس وی را از آن حال ( برگ ) 59

طبق عناصر داستانی ،زاویه دید اغلب به صورت سوم شخص می باشد و نویسنده چون گویندهای اعمال و رفتار شخصشیتهای
داستان را به خواننده گزارش میدهد  .پیوند بخش های داستان ،به وجود آمدن گره ها در کار و بازشدن گره ها ،کشمکش میان
شخصیت های داستان ،انتظار کشیدن ،داستان را با شاخ و برگ های عجیب و غریب و اتفاقات و تصادفات غیرعادی پشر و بشال
دادن ،همه از هنر هنر آفرین شاعر است .شخصیتها ساختگی اند و در دنیای ساختگی وجود دارند؛ اما امور گوناگونی را تجربشه
میکنند که همه انسانی بوده و واکنشی بر همدلی موجب می شوند .اوصاف و عناوین برای پیشبرد داستان اسشت .مجموعشه
خصایص ظاهری قهرمانان مانند :سن ،مقام ،ظاهر و جزئیات سیما و ظاهر افراد نمایانگر شده است .شخصیتها یشا قهرمانشان
اصلی داستان ویس و رامین در دو منطقه ماه ( بلخ) و مرو ( همدان) جای دارند  :موبد و بستگانش در بلخ و ویس و بستگانش در
همدان .مادر رامین نام خاصی ندارد و نقش چندانی در داستان ایفا نمی کند ،جز یکی دو مورد که آن هم خیلی کمرنگ است.
همی تا ششاه رفتشه بود و رامیشن

همیششه اشک مشادر بشود خونیشن

گهی بر روی خشون دیده رانشدی

گشهی از درد دل فشریشاد خشواندی
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زرد از مادری هندو زاده شده بود و برادر ناتنی موبد و رامین بوده است .او همیشه به موبد وفادار ماند و بر اثر همشین وفشاداری
هم به دست رامین کشته شد و در شخصیت او ابهام و پیچیدگی وجود ندارد.
شنیشدستشم که از هنشدو گهشر بشود ( برگ ) 211

وز ایششان زرد را مشادر دگشر بشود

در داستان ویس و رامین ،موبد که شاه و فرمانروای مملکت است موجودی سزاوار ترحم معرفی می ششود .او شخصشیتی عشادی
است نکته مثبت او حفظ حریم خانوادگی اش است در کنار موارد منفی که از او سرمی زند ،او بیاراده و سست رای ،بی عقل و
منطق و زورگو و مستبد است و شاید برای همین است که دست تقدیر ،در زمانی که انتظارش را نداشت ،مجازاتش کرد.
چشو بشنیشد این سخن موبد دگشر بار

فشزود از غم دلشش را بشار بشر بشار

گهی چشون مشار سشر خستشه بپیچیشد

گهی چشون خم پشر شیشره بجشوشیشد

( برگ ) 223

رامین برادر اصلی موبد است  .عاشق ویس است و برای رسیدن به دلبر به هر کاری تن در میدهد ولی همین عاشق بیقرار ،بشا
دیدن اندکی بیمهری از ویس و با راهنمایی دوستش با گل ازدواج میکند و پس از مدتی پشیمان میشود و به سوی و یس بر
می گردد .رامین اگر چه دارای شخصیتی ساده و آشناست ،ولی پویایی و تغییر و تحول در شخصیتش وا ح و آشکار اسشت .او
در سال های پادشاهی اش مردم را به رفاه می رساند.
چشو رامین چنشد گه بر بشام نشست

شب تشاریک بشا سشرمشا پیشوست

نبشود او را زیشان از بشرف و بشاران

که انشدر جانش آتش بود سشوزان ( برگ ) 229

پدر ویس و ویرو ،قارن نام دارد و با این که بزرگ خاندان ماه است در داستان نقش زیادی ندارد و در جایی به نام خسرو از او
یاد شده است.
تشو را خسرو پدر ،بانشوست مشادر

نشدانم در خشورست ششویی به کششور

( برگ ) 25

قارن در لشکرکشی موبد به همدان که برای نبرد با ویرو آمده بود ،کشته شد .زن قارن و مادر ویس و ویرو ،زنی زیبارو است که
مورد توجه شاه موبد قرار می گیرد و شهرو نام دارد  .بزرگترین گناه شهرو این است که به شاه موبد وعده می دهد اگشر فرزنشد
دختری به دنیا آورد او را به موبد بدهد.
چشو مشادر دید ویشس دلستشان را

به گشونه خشوار کشرده گلشستشان را

بدو گفت ای همه خوبی و فرهنگ

جهان را از تو پیرایه است و او رنگ

( برگ ) 29

فرزند شهرو و قارن ،ویرو نام دارد که برادر ویس است .بعد از بلوغ ویس ،مادر او را شایسشته ویشس مشیدانشد .بعشد از ازدواج
ناموفق آن دو با هم و حمله موبد و کشته شدن قارن ،او به جانشینی پدر منسوب میشود .او در کل شخصیت مثبت و عشاقلی
دارد و کاری خالف عقل و اخالق از او سر میزند.
در ایشران نیست جفتی با تشو همسشر

مگشر ویشرو که هستت خشود بشرادر ( برگ ) 25
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خواهر ویرو و دختر شهرو و قارن ،ویس معشوقه و همسر دوران طوالنی زندگی رامین است .او ابتدا تصمیم دارد با ویشرو ازدواج
کند ،اما به زور ،زن موبد میشود .عاشق برادر شوهر خود رامین میگردد و با او عشقبازی میکند .ویس هر چند در حق موبد،
خائن و ستمکار است ،امّا برای رامین ،دلدادهای بی همتاست .ویس در آخر داستان ،تبدیل به زنی پخته و با وفا برای ششوهرش،
رامین میشود .او یک هدف را با تمام وجود آن را دنبال میکند .از بین شخصیتهای داستان ،دایه نمود بشارزی دارد  .او رابش
بین عاشق و معشوق و پنهان کار و عاقل است.
چو دایه دیشد وی را زار و گریشان

( برگ ) 111

دلش بر آتشش غشم گششت بشریشان

فضای عاشقانه که بر سرتاسر داستان حاکم است .شاعر به افسانههای (یهشودی و اسشالمی و مسشیحی) و سشلیمان و بلقشیس و
یوسف و لیلی و مجنون و نوح و قارن اشاره میکند و آداب و رسشوم آنهشا را جشزو آداب و رسشوم زرتششتی مشیآورد ،خواننشده
متوجه میشود که عقاید اسالمی در ویس و رامین فضا و رنگ خاصی ایجاد کرده است.
گنشه کشرد آدم انشدر پشاک میشنشو

هشر آییشنشه مشنشم از گشوهشر او

به گوه شر نه خشدایی نشه فشرشتشه

یکی ای همچشو ما از گل سرشته

دل رام آنگشهی بشکیشبد از ویشس

که از کشردار بشراشکیشبد ابلیشس

( برگ ) 195

توصیف ،نقش عمدهای در موفقیت داستان بازی می کند ،و توصیف چیزی است که صحنه ،گفتگو ،شخصیت ،و همه حشاالت و
مقتضیات آن را به تصویر میکشد.
چشو قامت بشرکشیشد آن سشرو آزاد

که بشودش تن ز سیم و دل ز پشوالد

خشرد در روی او خشیشره بمشانشدی

نشدانستی که آن بت را چه خوانشدی

گهی گفشتی که ایشن باغ بهشار است

کشه در وی اللشههشای آبشدار است

بنفشه زلف و نرگس چشمکان است

چو نسرین عارض و الله رخان است

( برگ ) 23

از منظر موقعیت جغرافیایی داستان ویس و رامین در ایران شمالی جریان می یابد .میدان وقوع حوادث از خراسان شرقی تا ماد
( همدان) و دقیق تر از مرو تا همدان است .از جنوب ،جز اشارات منی به فارس و شیراز و ک رمان نامی نیست و تنهشا خانشدان
ماد است که با جنوب پیوستگی بیشتری دارد .تختگاه شاه ،مرو شایگان یا شاهجان است.
.2خویشکاری ها
واژه خویشکاری معادل  functionو ع شده است .در کتاب ریخت شناسی قصه های پریشان نوششته والدیمیشر پشرار ترجمشه
فریدون بدره ای؛ در فرهنگ آکسفورد به معنی ایفای کار کردن  ،طرزکار ،کارایى  ،فعالیت  ،تابع  ،کشار ویش ه  ،پیششه  ،مقشام
،ماموریت  ،ایفاء،عمل کردن ،کارکردن  ،وظیفه داشتن  ،آ یین رسمى آمده است .خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اششخاص
قصه که از نقطه نظر اهمیتی و کارکرد و وظیفه ای که در جریان عملیات قصه دارد ،تعریف می شود .خویشکاری شاه موبد ،شاه
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موبد از سرزمین شرق کشور ،مرو ( واقع در خراسان بزرگ) بوده است .بی اراده و بی منطق و زورگشو و مسشتبد اسشت .او قابشل
ترحم است .چهره ای منفی دارد .از جانب تقدیر مجازات می شود .ننگ را نمی پذیرد .معتقد به آیین ه ا و باور های گذشتگان
است ( آزمایش ور ) عشق خودخواهانه به ویس دارد .خویشکاری زرد :زرد برادر ناتنی شاه موبد و رامین است .وفادار بشه بشرادر
است .شخصیتی راستین و ساده دارد کاری بر خالف شاه انجام نمی دهد .شعور و درک از جامعه دارد .ایجاد ارتباط با دیگشران
برقرار می کند .حفاظت از منافع دیگران دارد .بر خالف رامین که برادر را رها می کند تا پایان عمر وفادار به بشرادر مشی مانشد.
خویشکاری رامین ،رامین برادر شاه موبد و برادر ناتنی زرد است .او یکی از این سه برادراست که به اوج خدمت رسانی به مردم
نایل می شود .عاشق ویس است .همسر گل ( گل دختر رفیدا ،از بزرگان ) است .پویا و متغیر است .فرزنشدش خورششید را بشه
تخت شاهی می نشاند و کشور را به آرامش می رساند .خویشکاری شهرو ،شهرو از سرزمین غرب کشور یعنی همدان بوده است.
.همسر قارن است .او مادر ویس و ویرو است .گناهش قول و قرار با شاه موبد است ک ه قبل از تولد فرزند سرنوشت او را رقم می
زند .شهرو چهره منفی دارد( قول دادنش به شاه موبد و فریفته شدنش به مال و منال) .در پایان شخصیت مثبت و عاقلی دارد،
آنجا که بر قسمتی از کشور حکمرانی دارد .خویشکاری ویس ،ویس دختر قارن و شهرو است .او خواهر ویرو است که در ا بتدا به
فرمان مادرش به عقد برادر در می آید؛ و همسر قانونی شاه موبد و عاشق رامین است .او در حق شاه موبد بدی می کند بشه او
خیانت و ستمکاری می کند .در نهایت زنی باتجربه و وفادار به شوهر دلخواهش می شود .ویس هم بر بخشی از کشور حکمرانی
دارد .خویشکاری قارن پدر ویس و ویرو و همسر شهرو است که در حمله شاه موبد به پایگاه ویرو کشته می شود .خویششکاری
دایه از سرزمین خوزان بوده است .چاره جو است .زیرک و کاردان است .پیام رسان است .افسونگر است.آموزگار است .فشالگوش
است .رنگ آمیز (حیله گر) است .جاهایی هم دیو خوانده شده است.

.3واژه های داستان
تفسیر متن ،کشف سخن گوینده از درون متن است و هر آنچه را می خواهد انتقال دهد .ابزار و ادوات برداششت از مشتن نگشاه و
فهم خواننده است که گاه علم مطلب را دنبال می کند و گاه حواشی و زواید یعنی نکات منفی داستان را می جوید .هنشر ایشن
است از روش هاى صحیح براى فهم کامل متن کمک بگیرد و از این طریق به مقصد و یا مقاصد نویسنده برسد .دانشى را دنبال
کند که به شیوه فهم و مکانیزم تفسیر متن کمک می کند .واژه های شمن ،گوسان ،خنیشاگر هشر یشک خویششکاری خشویش را
بردوش می کشند .یکی از دانایی می گوید که توانایی بار م ی آورد ،دیگری از سخن و سخنوری و شرط شفاهی کالم می گوید
و امانت داری را کلید ادای حق مطلب در دست و نگاه تعادل به متن می نهد و بعدی به وجد آوردن روح و روان هر آنکه را با
سرو کار دارد؛ چه از طبیعت نشأت می گیرد و به درمان سالمت تن می پردازد که لذت زیستن است.
صورت صنع تو آمد ساعتی در بتکده

گه شمن بت می شد آن دم ،گاه بت می شد شمن

شمن در اصل به معنی دانا است .برخی از زبان سانسکریت به معنی پارسا گرفته اند .کاربرد واژه شمن در فارسی به گذششته
های دور می رس د و در سرودههای بزرگان شعر پارسی نمونهها متعددی از کاربرد آن دیده میشود .ششمن بشاوری ،کهنتشرین
رسوم انسان برای درمان و پزشکی است .روشهای شمنی در دوران دیرینهسنگی یعنی حدود دو بیست و پنج هزار سال پیش
در میان شکارچیان ساکن در آسیای مرکزی پدید آمد .سشنت های ششمنی در میشان مردمشان گونشاگونی از جملشه اسشکیموها،
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سرخ پوستان ،قبایل آفریقا ،و اقوام ترکتبار و مغول وجود داشته اسشت  .بشوداگرایی تبتشی نیشز یکشی از منشابع و ماخشذ سشترگ
شمنیسم است .پ یروان شمنیسم بر این باورند که شمنها می توانند به حالت خلسه روحی دست پیدا کنند و از این طریق بشه
بُعدهای دیگر واقعیت سفر کنند .شمن ها معتقدند که همه آفریدهها ،از جمله سنگ و درخت و کوهها زندهاند .در بشاور خشود؛
آن ها برای رسیدن به مقصود خود با این نیروهای طبیعی نیز کار میکنند .برای رسیدن به خلسه ،شمنها از راههای گوناگون از
جمله رقص و حرک تکراری ،تلقین به خود ،تمرکز بر یک ریتم مکرر و استفاده از مواد روانگردان استفاده میکننشد .گوسشانان
وظیفه انتقال تمام فرهنگ شفاهی ایران را بر عهده داشتند که بعد ها با شکل گیری جامعه متمدن شهری ایشن وظشایف بشین
دیگران تقسیم شد و تنها نقالی و داستان پردازی بر عهده گوسانان باقی ماند گوسانان ،نخستین راویان فرهنگ شفاهی ایشران
بودند و انتقال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های شفاهی را ،بر دوش کشیدند  .دوران گوسان هشا زمشانی بشود کشه تمشدن از نظشر
ساختاری به آن پیچیدگی نرسیده بود که مسایل تجزیه و تحلیل شوند و هر کدام به طور جداگانه راوی داشته باشند ،اما بعد از
آن خنیاگران جایگز ین آنها شدند و تنها کم کم در کنار آنها کسانی مثل نوروز خوان ها ،شاهنامه خشوان هشا وظیفشه نقشالی و
داستان پردازی را برعهده گرفتند .برخوان ها ،منقبت خوان ها ،تعزیه خوان ها ،مداحان و نوحه خوان هشا ،انتقشال بخشش هشای
دیگری از این فرهنگ شفاهی را به عهده داشتند ،تا جایی که اجرای نقل های آیینی ،مذهبی ،روایشی ،نقشالی ،غنشایی ،هسشتی
شناسی ،حکمی ،اوراد و جادویی ،حماسی و غیره هر کدام بر عهده صنف خاصی قرار گرفت .هنر گوسان ها به ایجاد نمشایش
های ملی هم مربوط است .از این رو مورد کم مهری و آزار مقامات مذهبی زمان خود میی ششده انشد .گوسشان هشا گشروه واحشد
مستقل داشتند ،ولی هرکسی می توانست به گروه آنها وارد شود  ،به شرط پذیرش روش های زنشدگی معمشول آن ،یعنشی دوره
گردی ،شب بیداری و رقص و آهنگ زندگی آنها ،یعنی کولی وار زندگی کردن ،خانه به دوش بودن  .مجموعه یافته ها نشان می
دهد که گوسان در زندگانی دوران ساسانیان و قبل از آن در دوران پارتها و همسایگان آن ها نقش داشته اند .اینان چون قلمرو
معین و مشخصی نداشتند و در حال کوچ بودند ،خبر او اع مردم هر ناحیه را به نواحی دیگر انتقال می دادند .آنها بشرای رفشع
نیازهای مادی خود ،مردم و حتی بزرگان و وزرا و شاهان را ب ا هنرنمایی های زیرکانه سرگرم می کردند  ،در بزم و رزم و شادی
و سوگ حضور پیدا می کردند .خالصه اینکه ،آنان انتقال دهنده قسمتی از سنت های مردمان و داستان گو و نوازنده و شاعر و
نگهدارنده دستاوردهای قدیم و بیان کننده موقعیت زمانه خود بوده اند  .هنرمند گوسانی که عالوه بر موسیقی دانی ،ششعر هم
می دانسته است ،گاه تکنواز و گاه سرپرست گروهی از نوازندگان بوده  ،و به دعوت حاکمان شهر و روستاها در جشن های آنان،
با توجه به شرای آن ناحیه ،مردمان و اداره کنندگان منطقه را مسرور و گرم باش می ساخته است .گروه دیگر ،خنیاگران بوده
اند ،که هنرشان هم نزد پارت ها و هم مادها و همچنین در دوره هخامنشیان ،حرفه و ممر کسب درآمد گذر زندگیشان بشوده
است .بسیاری از داستان های اساطیری عهدهای قدیمی تر از هخامنشی ،توس سنت خنیانگری دوره هخامنششی بشاقی مانشده
است .به جای خنیانگر ،در نوشته های قرن های بعد ،نواگر و چامه گو و رامشگر به کار رفته است .نوازنده و خواننده پارسشی را
هونیانگر می خوانده اند .گروه هایی از آنها که در مناطق کوهستانی و انبوه داروهای گیاهی زندگی داشتند ،چنان با طبیعت و
خلق و خوی آن ،انس گرفته بودند که آموخته بودند چگونه از گیاهان طبیع ی برای درمشان دردهشا و تسشکین آالم خشویش و
همنوعان خود استفاده کنند .اینان گیاهان خشک کرده شده مناطق سردسیری را به نواحی گرمسیری و بالعکس انتقشال مشی
داند و از این را مخارج زندگی و دیگر مایحتاج نیاز خود را برآورده می ساختند .سنت خنیشاگری غیشر حرفشه ای نشزد ایرانیشان
باستان ،چنان نیک بوده است که بسیاری افراد از طبقه اشراف  ،برای سرگرمی این کار را انجام می دادند .چنشگ نشوازی و آواز
خوانی شاهزادگان در آثاری چون یادگار زریران و شاهنامه خردمند طوس و ویس و رامین ،گویای عالقه مندی هنردوستان بشه
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شعر و موسیقی بوده است .خنیاگری به عنوان یک هنر در خدمت زندگی و افزودن به خوشی های گذر عمر بوده و اختصاص به
طبقه خاصی ن داشته ،بلکه هنر ،هنرمند را پیدا و هنرمند ،هنرش را نمایان می سازد از گفته های دوران الالیی های مادران در
بدو تولد فرزندان به ارث ایرانیان رسیده است .نمونه صحت گفتار منظومه درخت آسوریگ است که بازمانده ای از نوعی ششعر
شفاهی است که نقش خنیاگران ،در کنار کاهنان قرار دارد .با پیدا شدن بسیاری از نوشته هشای ششعری فارسشی دوره میانشه ،و
بازماندن آثاری ادبی و روش های پیشرفته نوشتن نشان می دهد شیوه های نوین شعر سازی و شعر گذاری بشه موسشیقی زیشر
نفوذ فرهنگ عربی شعر خنیاگری عهد باستان را بی رونق کرد و کم کم از بین برد و ایرانیان بعد از تسل اعراب ،کم کشم بشه
زبان عربی شعر گفتند و وزن های ملی خود را بر اساس این خواسته های جدیشد ششکل بخششیدند و تنهشا مشیهن دوسشتان و
زرتشتیان دنباله کار را ادامه دادند و این میراث شعری را حفظ کردند .با مرور زمان چون توجشه و پشرورش ثروتمنشدان جامعشه
برای پرورش خنیانگر و شعر خنیایی بسیار کم و اندک و حتی نابود شد ،این سنت باستانی نیز خیلی زود رو به نابودی رفت.

 .4عادات و رسوم و فرهنگ عامه مردم درمنظومه ویس و رامین
نبرد درونی بشر
مرا این راه بد جز دیو ننمود
ببرد از ره دلم را دیو و تندی

( برگ ) 333

پشیمانم بر آن کِم دیو فرمود

( برگ ) 321

به مهر اندر پدید آورد کندی

اشاره به هفت طبقه آسمان
چو تو گویی بگیرد آن فالن را

بلرزد هفت اندام آسمان را ( برگ ) 329

اعتقاد به مذکر بودن خورشید و مادینگی ماه دارد.
تو بانو باش تا او شاه باشد

به هم با تو چو حور با ماه باشد

( برگ ) 391

عقیده به این که زمین روی شاخ گاو و گاو روی ماهی قراردارد.
چو بر رامین مقرر گشت شاهی

زدادش گشت پر مه تا به ماهی

( برگ ) 399

اعتقاد به قضا و قدر و تعیین سرنوشت از قبل
سیه سر را گنه بر سر نبشتست

گنهکاریش در گوهر سرشتست

( برگ ) 312

ندانم بر سر من چه نبشتست

که کار بخت با من سخت زشتست

( برگ ) 391

اشاره به سیمرغ و کیمیا
مگر سایه شب از فرّ همایست

چو نور روز از فرّ خدایست

112

( برگ ) 322

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،15مرداد 1318

وفای تو چو سیمرغست نایاب

که دل بی رحم داری ،چشم پرآب

( برگ ) 339

زجود تو همیشه شاد و مستم

تو گویی کیمیا آمد به دس تم

( برگ ) 329

آذین بستن هنگام جشن و شادی
چهل فرسنگ آذین ها ببستند

همه جایی به می خوردن نشستند

( برگ ) 222

خراسان سر به سر آذین ببستند

پری رویان بر آذین ها نشستند

( برگ ) 392

نفرین کردن :دعای خوب یا بد در حق کسی
که روزش نحس باد و طالعش بد ( برگ ) 329

به گرگان رفت خواهد شاه موبد

سرت پیروز رنگ و بخت پیروز

شب تو روز باد و روز نوروز

( برگ ) 329

در دوره شاهی رامین که  93سال طول می کشد ،دنیا نمونه ای از دوره آخر زمان می شود.
یکی رنج و دوم درد و سوم غم

به فرش گشته سه چیز از جهان کم

( برگ ) 399

توجه به اصطالح" بند از باال نبرد" بند از طرف خدا قطع نمی شود.
ندیم خرمی با تو نشسته

طناب عمر تو تا حشر بسته

( برگ ) 329

.5چند مثل و اصطالح
ره انجام :تیز رفتار ،تیز پا
نهی رخشا همی بر چشم من گام

دگر ره گفت با رخش ره انجام

( برگ ) 311

گناه از کوچک و بخشش از بزرگ
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر

اگر پوزش نکو باشد ز کهتر

( برگ ) 313

دستان نهادن  :ترفند زدن ،فریب دادن
هزاران داغمان بر جان نهادی

هم او را هم مرا دستان نهادی

( برگ ) 312

نو که آمد به بازار کهنه می شه دل آزار
درم هرگه که نو آید به بازار

کهن را کم شود در شهر مقدار
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یکی را به ده راه نمی دادند ،سراغ خانه کدخدا را می گرفت
توی رانده چو از ده روستایی

که آن ده را سگالد کدخدایی

( برگ ) 321

کور از خدا چه می خواهد ،دو چشم بینا
چه خواهد کور جز دو چشم بینا

من آن خواهم که تو باشی شکیبا

( برگ ) 329

باالتر از سیاهی رنگی نیست
سیاهی را زپس رنگی دگر نیست

به عشق اندر بالیی زین بتر نیست

( برگ ) 321

طبل میان تهی :کنایه از سرو صدا
ولیکن در میانت باد پاکست

تو چون طبلی که بانگت سهمناکست

( برگ ) 329

نکات و دقایق قابل توجه در منظومه ویس و رامین:
گِل به بیل داشتن :شایستگی داشتن
تو این گفتار را حاصل نداری

به بیل صبر ترسم گِل نداری

( برگ ) 329

گوشت خوردن استخوان :کنایه از رازداری
نه هر کس کو خورد با گوشت نان را

به گردن باز بندد استخوان را ( برگ ) 332

آزادی :شکر و سپاس
که داند گفت چون بُد شادی ویس

ز مرد چاره گر آزادی ویس ( برگ ) 399

خورش فزودن آتش :هیزم به آتش افزودن ،شعله ور کردن آتش
خورش بفزایم آتش را به بخشش

به نیکی و به پاکی و به رامش ( برگ ) 399

یشک :چهار دندان بزرگ پیشین درندگان
به تندی زیر خنگ اندر بغرید

بزد یشک و زهارش را بدرید

( برگ ) 392

اشاره به رسم قربانی کردن ،که آیا پیش از اسالم هم وجود داشته است؟
چه مایه ریخت خون گوسفندان

ببخشید آن همه بر مستمندان

اش اره به درخت طوبی دارد که درختی در بهشت است.
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تو گفتی یکسر از دوزخ برستند

به زیر سایه طوبی نشستند

( برگ ) 392

ر وان
تو گفتی حور بی فرمان ر وان
هم آتشگاه و هم دخمه چنان بود

زناگه از بهشت آمد به کیهان
که ر وان را حسد بر هر دوان بود

( برگ ) 331
( برگ ) 321

نتیجه گیری
سرود عشق و دلدادگی با غنای کهن ایرانی در امواج نامه های ویس به رامین ،و رامین بشه ویشس آکنشده از بالنشدگی ایرانیشان
دوستدار مهر و مهربانی و نیکویی و خرد است.
بکوشید و با مهر داد آورید

به شادی مرا نیز یاد آورید
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