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 دهيچك

ي قانون طبیعی که منبعث از ایده محور، اصل عدالت ادبیگرا و غایتاز منظري کل

دهد و درحقیقت را شکل می هاي کهنها و منظومهاست، ساختار بنیادین غالب داستان

ي ترین آثار عاشقانهشود. یکی از نابنري این قانون ایجاد میه لذت داستان از بیان

است؛ از همین رو در این  نیرام و سیو يمنظومه کهن که جامع این دو ویژگی است،

گرایانه، با استفاده از دو رویکرد تقلیل نگريجانبهمقاله قصد داریم ضمن پرهیز از یک

این داستان مؤید یکدیگر در مسیرهایی  شناختی و پدیدارشناختی که اتفاقاً درریخت

شناختی اثر که با تأکید بر نقش همگرا هستند، این مدعا بررسی شود. در تحلیل ریخت

ي چینش رخدادها در قالب ها و نحوهي انواع عشق انجام شده، ساختار حرکتویژه

ک عواطف ي محوري آن مبنی بر سرانجامِ پیروز و نیانداموار داستان، حاکی از اندیشه

برحق انسانی و نابودي و زوال امیال ناشایست و غیرانسانی است. این اندیشه با ماهیت 

ها، در این رویکرد همسوست. نتایج نگاه پدیدارشناختی بر اصلی و هدف کلی قصه

ي ادراك معانی مؤثر در سیر داستان و نحوه ماوراءطبیعیِ و طبیعی حوادث و رویدادهاي
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هاي حاصل از بررسی محتواي ها و نیز دریافتي شخصیتتهها در تجارب زیسآن

محور آن را نشان منظومه نیز نظام عدالت این در شناختی عواطف عشق و مهرورزي

منظور تبیین و تحلیل بهتر پدیدارهاي عشق که در این داستان دهد. در این زمینه و بهمی

فی نیز بهره گرفته شده است. هاي فلسشکلی هنرمندانه جمع آمده، از برخی دیدگاهبه

دارد، اي جایگاه ویژههاي زبان فارسی درمجموع این اثر ارزشمند که در میان عاشقانه

ي بین را با مفاهیمی چون عشق و هوس، باور و عقالنیت و نقش ارادهي ژرفخواننده

فتن کلیت . این امر با نگاهی نو و درنظرگرکندانسانی در برابر اصل قانون طبیعی آشنا می

 .شودجاي نگرش سطحی و مقطعی حاصل میو هدف غایی آن به

 .و رامین ویسشناسی، عدالت ادبی، قانون طبیعی، پدیدارشناسی، ریخت های کليدی:واژه

 

 مقدمه. 1

در برابر اي پنهان گونهتوان گفت بهاز یگانه آثار کهن است که می نیرام و سیو يمنظومه

ها یا ي خود برخاسته است، نه اینکه فقط بازتاب آندي زمانهاوضاع اجتماعی و اعتقا

ترین ویژگی و ها باشد. اصل عدالت ادبی، مهمي آنزعم برخی دیگر، نمودار و نمایندهبه

حوادث و  يچینش هنرمندانهدرستی دیده نشده است. گاه بههدف غایی این اثر، هیچ

 هايو الیههاي روایی پیچیدگی ن منظومه کهدر اینظیر ومعلولی بیهاي علتتمهید زنجیره

 مداري است کهمعانی را در ساختار خود مستتر دارد، درحقیقت نظام چالش تودرتوي

درك این امر، نگاه دقیق و  یقیناست. به هدف آن، پاالیش ذهنی و روشنگري اخالقی

گویا نگر زئیو ج زدهي شتابهخواننداما  طلبد؛اي را بر کلیت داستان میموشکافانه

هایی چنین دیدگاه ها نگریسته است.جان به آنبی یبندي کرده و در گسستها را قابصحنه

روش درست و علمی در نقد ادبی و نگاه صحیح به متون است.  نداشتنحاصل ضعف و 

توجه به این نکته ضروري است که نقد ادبی در اساس نباید نوع خاصی از خواندن را بر 

دیکته کند؛ بلکه این نهاد ادبی و خود اثر است که ماهیت نقد ادبی را  متون گوناگون

ي لیبرالسیم نهاد ادبی است؛ رو اساس تحلیل در این مقاله نه بر پایهکند؛ ازاینریزي میپی

هاي ج آن بوده و نسبت به محدوده( مروWolfgang Iserّ) زریآ ولفگانگمانند آنچه 
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و نه به روش ساختگرایانی مانند  (Iser, 1971کور است )طورکلی ساختمانی خود متن به

هاي فردي به قوانین صوري تقلیل یافته این پدیده ،(Northrop Fryeي )فرا نورتروپ

ي مناسبات (؛ بلکه هدف بررسی محتواي واقعی داستان با همه1377)رك. فراي، 

 اش در امتداد قالب و ساختار آن است. درونی

ي ادبیات شناخته عنوان اصل عدالت ادبی در حوزهکه بعدها با یي قانون طبیعایده

ي دارد. منظومههاي پررنگی شد، در ادبیات منظوم و منثور کهن ایران نیز آثار و نشانه

هاي گوناگونی از این قانون را در ساختار از یگانه آثار فارسی است که جنبه نیرام و سیو

ي اصلی و بنیادي تفکر و احساس ویژه در مسئلهکار گرفته است؛ بهو محتواي خود به 

است؛ بنابراین  طبیعت انسانی بدیلبی واقعیات از ي عشقانسانی، یعنی عشق. مقوله

و جایگاه این قانون در  طبیعی قانون کارکرد وبیش متأثر ازآوردي بدان کمهرگونه روي 

 ثمررسیدن آن خواهد بود.تحقق و به

دو دسته عامل ي که در این پژوهش به دست آمد، شناسایی توجه دیگري جالبنتیجه

تر از آن، نوع و جنس این دو و ناهمسو با کارکرد قانون طبیعی در داستان و جالب همسو

ي تحقق قانون طبیعی از نوع حوادث و دهندهگروه از عوامل بود: عوامل همسو و یاري

ن دخالت آگاهی و مبتنی بر رویدادهاي طبیعی یا ماوراءطبیعی یا برخی اعمال بدو

ضمیر یا تمایالت راستین در داستان هستند ها، بصیرت افراد روشنناخودآگاه شخصیت

از  قانون طبیعی سرشتناهمسو با عوامل  که همگی سرشتی عالی و ماورایی دارند؛ اما

قراردادهاي ناحق و نادرست و تمایالت انسانی ها و هاي مخالف، پیمانجنس اراده

ي عوامل ند که همگی ماهیتی فرودین و غیرماورایی دارند و در داستان با واسطهاپست

 . شوندهمسو با قانون طبیعی خنثی و دفع می

 

 های پيشين. مروری اجمالی بر برخی از نقد و تحليل1 .1

مدار احتمال اي غایتي کل و هستیمثابهها بهتحلیل داستانتوان بر این عقیده بود که می

توان تنها بر اساس ؛ زیرا هیچ داستانی را نمیدهدرفتن در آن را کاهش می و بیراهه خطا
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یک صحنه یا یک شخص یا عنصر داستانی قضاوت کرد و ازآنجاکه داستان داراي ابتدا 

تجزیه و تشریح دارد، قابل فرد در میان انواعو میانه و انتهاست و ماهیتی یگانه و منحصربه

شناختی و نسبت اي مانند نگاه فقط روانگرایانههاي تقلیلنگرشرو ینجسدوار نیست؛ ازا

واحد، ي ها، یا توجه به یک مقولههاي روانی شخصیتدادن علل وقوع رفتارها به عقده

عنوان عنصر بنیادین داستان، یا اصالً سعی در نسبت دادن رفتارهاي براي نمونه سوگند به

... جتماعی یا باورهاي غالب آن دورانی به مقتضیات ابرخی منتقدان غیراخالق زعمبه

در (، 1400حیدري و دیگران )؛ براي نمونه هایی بدون بنیان و نامستحکم استقضاوت

 اخالق: بررسی عملکردهاي ضدّ  در دادگاه نیرام و سیودفاعیات »اي باعنوان مقاله

 عللیها براي آن داستان، در اخالقیضدّ  افزون بر تأیید عملکردهاي، «...اخالق

 هنر براي هنر مکتب از اينمونه ادبی، لحاظازشناختی و دینی عنوان کرده و اثر را جامعه

اند. مشخص دانسته داستان هايشخصیت اخالق نسبیت از اينمونه اخالقی، ازلحاظ و

ي اند و دربارهاست که این نویسندگان از سه دیدگاه ناقص و غیرمرتبط به اثر نگریسته

اند؛ اند؛ مانند تقدیرگرایی، عشق و... چندان قوي ظاهر نشدهاهیم اساسی که عنوان کردهمف

دلیل گناه وي در جلوگیري از پیوند ویس با ویرو، برادر براي نمونه عقوبت موبد را به

هاي غلط ه و بر اساس سنتکه خود چنین پیوندي ناموجّاند؛ درحالیویس، عنوان کرده

  بوده است.

شخصّیت ویس با نگاه »(، باعنوان 13۹۹زاده و همکاران )اي دیگر از عبداهلللهدر مقا

سبب ویس بهاین نتیجه دریافت شده است که « ي حقارت آلفرد آدلري عقدهبه نظریه

انگاري ري کهتنادیده گرفته شدن، شکست در عشق ویرو و از دست دادن پدر، دچار عقده

 در رفتار و جویی تبدیلي برتري، به عقده(قال به موبدانت) سازيبا جانشین و آن راشده 

طورمشابه بعدي است و با واقعیت امر فاصله دارد. بهکه اظهارنظري تک نمایان کرده است

بر اساس نظریات  نیرام و سیوتحلیل شخصیت موبد در »ي در مقالهو بحرانی  کهدوئی

رس و تردید و اضطراب و زودرنجی دلیل ت، بروز آنیماي منفی در شخصیت موبد به«گیون

 يشالوده سوگند،»باعنوان  دیگر اند. در پژوهشیو رفتارهاي غیرمنطقی را مطرح کرده
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ي (، درباره13۹5محمدي و رحیمیان )از خان« رامین و ویسي منظومه سرایشِ بنیادین

 میزان نهمچنی و بنیادي عنصري عنوانبه این منظومه در سوگند کاربرد دالیل و چگونگی

بحث شده است. در این تحقیق نیز نویسندگان  آن به پایبندي و توجه لزوم و اهمیت

 .اندها اظهارنظر کردهعوامل و عناصر دیگر را نادیده گرفته و بدون توجه به آن

ویس و دایه « و تریستان و ایزوت نیرام و سیوي مقایسه»در  (،13۸3دامغانی ثانی )

که موبد و ویرو و زرد کرده است؛ درحالی هاي مدام علیهبازينیرنگرا متهم به خدعه و 

گشاي دایه، این شخصیت ویس بود که از ابتدا و پیش از تولد نظر از نقش گرهصرف

 برخی نیز مانند هاي غلط شد.هاي دیگر و سنتعدالتی و غرور شخصیتدستخوش بی

اند و نظر بعضی ر کردهجویی اظهارنظورزي و از سر رقابتبا غرضوحید دستگردي 

قضاوت »خالی از معیار بوده و مالك درستی براي نقد نیست.  همچنین  همنویسان تذکره

کرده  س و رامینویي ( دربارهTheodor Nöldeke) لدکهونکه تئودور « دور از انصافی

توصیف  دلیلرا به ویس و رامین(، وي Minoreskyمعروف است؛ به بیان مینورسکی )

وفاداري  کهحالیناپسند دانسته؛ درگساري و مستی زن و شوهر سرور و باده و نمایش

ویس جوان به نامزد خویش و دوري جستن از موبد و دفع دساسیس و تدابیر دایه را 

به نقل از مقرّبی، ي هترجم ،1335مینورسکی، رك. ) براي دیدار رامین نادیده گرفته است

 1.(470: 13۸۹گرگانی، 

اظهارنظر  گراي ویس و رامینها، برخی نیز موافق با سرشت حقیقتبا وجود این

مانندي در شناخت عنصر حقیقت»ي ي مقالهنویسنده (،13۹6) تقوي کوتنایی اند.کرده

 و ویسدر که   ، نتیجه گرفته است«فخرالدین اسعد گرگانی زا رامین و ویسداستان 

مانندي داستان متزلزل بر اساس آن حقیقتدهد تا اي استثنایی رخ نمیگاه واقعههیچ رامین

 گرا و طبیعی اثر نزدیک شده است.دهد تا حدودي به ادراك ماهیت واقعکه نشان می شود

ها بحث مفصلی و تمایز آن با دیگر عاشقانه نیورام سیودر باب  ،(13۲4صادق هدایت )

استان عنوان کرده که هاي بارز و متفاوت این ددارد و عشق سرکش جوانی را از جلوه

محمدعلی کند. اما تنها جزئی از کلیت اثر را مطرح می است؛ این نکته هرچند صحیح
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کوششی در آن  دانسته که  یاثر ادبی رئالیسترا این کتاب نیز  ،(13۸۲اسالمی ندوشن )

وي همچنین در جاي  داشته نشده است.روا سرشت انسانی ي بد در پنهان کردن جنبه

ي جوانی است... پیر موضوع کتاب، حماسه»ق با دو رأي پیشین گفته است: دیگر، مواف

  (11: 134۹ ندوشن،)« خوردخواهد برخالف طبیعت رفتار کند؛ اما شکست میمی

 ویسي اند، دربارهها که هریک وجهی از اثر را مناسب بررسی یافتهدست تحلیلازاین

لحاظ علمی مقرون به صحت خود به کم نیست و شاید هم برخی در ادعاهاي رامین و

باشند؛ اما آنچه مغفول مانده، تعیین جایگاه ماهوي یک اثر عاشقانه در موجودیت کلی 

شناختی داستان شناختی یا روایتهاست و اینکه در پس ظواهر و رخدادهاي روانعاشقانه

استفاده  چه معنایی نهفته و چه مقصودي وجود دارد که سعی شده است در این پژوهش با

 از رویکردهاي علمی کانون توجه قرار گیرد.

 

 . درآمدی بر اصل عدالت ادبی۲

ي قانون ( مستلزم آشنایی با ایدهpoetic justice« )عدالت ادبی»شناخت دقیق اصل 

ي سرشت خاصش از دیرباز در باورها و افکار واسطهاست که به (natural law)طبیعی 

ي سه اصل ثابت براي آن در ون بشري متفاوت است. دربارهنوع بشر جاي داشته و با قان

نظر وجود دارد: عینی است نه اعتباري، قانون زندگی است که میان فالسفه و حکما اتفاق

کند و در ذات خود مبانی عقلی براي قواعد اخالقی طبیعت بشر یا طبیعت جهان الهام می

هاي آن و مناسباتش با و مشخصه این ایده(. 131: 13۸5شود )رك. طالبی، محسوب می

شود. اکنون با میاجمال بیان عقل و عشق و هستی ازنظر اندیشمندان مختلف به

درنظرداشتن این سه اصل ثابت به برخی آراي اندیشمندان که مؤید آن است، اشاره 

قانون مشترکی وجود دارد که حاکم بر طبیعت ( »St. Paulبه بیان پولس قدیس )شود. می

ها بدین قانون معنی است که انسان(. این بدینRubin, 2003: 76« )هاستي انسانهمه

هاست. بودنش براي انسان ترتیب ویژگی دیگر این قانون شناختهمعرفت قلبی دارند. بدین

نیز درجهت  (3۹7-مSt. Ambrose( )337علماي دیگر مسیحی ازجمله امبروس قدیس )
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از قرن چهارم تا چهاردهم  (.Ambrose, 1972: 15ند )ي قانون طبیعی کوشیدتکامل ایده

م( Aurelius Augutine( )345-430میالدي دو اندیشمند فیلسوف، آرلیوس اگوستین )

از مکتب قانون طبیعی  ،م(Thomas Aquinas( )1۲۲5-1۲74و توماس آکوئیناس )

 (. Chroust, 1944: 194حمایت کردند )

ي روح ي عاقلهدر قوهطبیعی از دوران کودکی  آگوستین بر این باور بود که قانون

( و آن را با معیار ذاتی خیر و شر پیوند Augustine, 1982: 92نقش بسته است )انسان 

رشد و افکار سینا و ابنآکوئیناس با اثرپذیري از ابن (.Augustine, 1953: 115)دهد می

(. ازنظر او قانون Finnis, 1998: 320ارسطو درصدد جداسازي ایمان از عقل برآمد )

را خیر و شر توانایی تشخیص طبیعی حکم عقل است و مراد او عقل عملی است که 

ي قانون طبیعی آکوئیناس (؛ بنابراین امر نیک در اندیشهAquinas, 1966: 79-83) دارد

(. به بیان وي این قانون داراي سه ویژگی Finnis, 1980: 86همان کار عاقالنه است )

( است )رك. indelibility( و دوام )immutability(، ثبات )universalityشمول )

 (. ۸۸-61: 13۹0طالبی، 

 را طبیعی قانون بود که کسی نخستین پیش از میالد( 106-43)( Ciceroسیسرون )

 طبیعت با مطابقت در که است سلیمی عقل همانا حقیقی قانون»مفهوم معرفی کرد:  این در

 قانون این از کس آن ... هر.است جاوید و تغییرناپذیر شمول،جهان که قانونی. باشد

 بتواند شخصی چنین اگرچه حتی کشید؛ خواهد رنج هامجازات بدترین از نکند.... اطاعت

 (.  Lioyd , 1965: 71-72« )بگریزد متداول هايمجازات از

 عنوانبه یعیطب وضعیت قانونِ»: نویسدمی زمینه این در ( نیزJohn Locke) الك جان

. ماند خواهد باقی دیگران و گذارانقانون از اعم هاانسان تمام براي ابدي يقاعده و قانون

 قانون. باشد هماهنگ الهی ياراده و با طبیعت قانون با مطابقت در بایستی قوانین انسانی

 نآ انسانی علیه تجویز و تصویب بوده و هیچ بشر ي نوعنگهدارنده طبیعت بنیادین

 (. Ibid: 80« )باشد معتبر یا مطلوب تواندنمی
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جاي دنیا توان نظام قانونی معقولی را که در همهی( مGrotius) وسیگروس ازنظر

رود و در قلمرو قوم، اعمال باشد، تصور کرد... احکام عقل از مرز کشورها فراتر میقابل

ها جاري است تمام انسانالسویه و در میان شود، حکم عقل علینژاد و رنگ محصور نمی

 این کندمی تالشنیز ( Alfred Verdross) وردروس (. آلفرد15۸: 13۸1)رك. موحد، 

متعارف )زندگی، صیانت  انسان ابتداییِ هايخواست و اصلی نیازهاي اساس بر را حقوق

 نخستین کند؛ بنابراین تبیین ...(و جویی از دیگراناز عرض و جان و مال، آزادي، یاري

(. به بیان وي 36: 1، ج1377، کاتوزیانرك. )است  انسانی وجدان هاآن اجراي انتضم

اي از هاي انسان متعارف به مجموعهخواسته نیازها و يبه یاري تجربه و مشاهدهتوان می

بلکه اعتبار قوانین قرار  ،ارزش و آن ر ا معیار تعیین یافتطبیعی دست  يقواعد جاودانه

شود از این قوانین به امور نیک تعبیر می شناخته است. رسمیت به را قح این نیز اد. دیند

 Champbellچاپل ) تیموتی است. زنده نیک امور مختلف انواع با بشر دنیايو 

Timothy) توانیمنمی ،باشیم نکرده درك درست را مقوالت این که اگر کندمی استدالل 

 (.champbell, 1998بیندیشیم ) اخالق به و کنیم زندگی خوب

ي رنگ است و فلسفهي قانون طبیعی در میان اندیشمندان مسلمان کمردپاي آموزه

 ؛(170: 13۸۹ ،یطالب. رك)اي ندارد اسالمی در ساحت حکمت عملی در این زمینه نظریه

شکلی کانونی، دلیل بر نبود چنین واقعیتی از دیدگاه اسالم نیست. توجهی بهاما این بی

ي این درباره ۲یش از همه بر محوریت آن با طرح فطرت الهی تأکید دارد.درواقع اسالم ب

نصیر طوسی در کتاب ویژگی ثبات قانون طبیعی از میان اندیشمندان اسالمی، خواجه

قوانین را به طبیعی و موضوعه تقسیم کرده و قوانین طبیعی را تغییرناپذیر  اخالق ناصري

 (.۹: 1۲67دانسته است )رك. طوسی، 

ي ادبیات باعنوان آموزه یا اصل عدالت شاعرانه یا ادبی تدریج این ایده در حوزهبه

شهري در تحقق آرمان ، این ایدهمطرح شد و جایگاهی نو یافت. به اعتقاد قلبی افالطون

ست؛ اما ارسطو هرچند به ش اي عدالتتمامی کاربرد نظریهاو به جمهورنزدیک بود و 

داد؛ ولی رسیدن به آرامش و فروکش شدن هنر اهمیت میبرانگیختن عواطف انسانی در 
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دانست. به بیان دیگر، اخالق در نزد ارسطو امري غوغاي ذهنی خواننده را نیز الزم می

( نیز معتقد بوده که اصل Francis Baconفرانسیس بیکن ) شناختی بوده است.زیبایی

در التیام درد ناشی از « نیرضایت ذه»جویانه است که عدالت شاعرانه، بوطیقایی عدالت

ي چیزهاست و کند. میل بشر به نظم در همهي زندگی ایجاد میواقعیات ناامیدکننده

 (.Bacon, 1857: 101, in Reibenstein, 1930: Vطبیعت شعر نیز همین نظم است )

 از منتقدان ادبی بزرگرا  ادبی ( عدالتThomas Rymer) مریرا توماس بار نخستین

 براي هنر» ينظریه با طرح این اصل(. Britannica, 2021کشید ) پیش هفدهم نقر

ي کوتاه در معرفی اصل با این مقدمه از کانون توجه برخی منتقدان خارج شد. ،«هنر

ي مبتنی بر قانون طبیعی آن و همچنین درك ارتباط عقل عملی و عدالت ادبی و شالوده

 دهیم.ه بحث ادامه میشناختی در بوطیقاي داستانی باخالق زیبایی

 

 . تحليل داستان۳

اي عاشقانه نیازمند فهم کارکرد عشق در جریان عاطفی و حوادث یقین تحلیل منظومهبه

هاي آن حصول شناخت کلی نسبت به ماهیت عشق و درك گونهرو ازاین داستان است؛

وري است. ها چه در دنیاي بیرون و چه در عالم درون داستان ضري مقبولیت آنو درجه

ي تشخیص داد حرکت اصلی داستان از کدام نقطه تواني این شناخت میواسطهبه

هاي کهن چه پایانی را به بنابر منطق عقاب و پاداش خاص داستاناحساسی آغاز شده و 

توان دریافت که سیر وقایع تا چه حد توان براي آن متصور شد. همچنین میچه دلیل می

دازش داستانی همراه با پرداز تا چه میزان در پرقت دارد یا داستانبا آن تصور منطقی مطاب

اي کوتاه در شناسانه موفق بوده است؛ بنابراین به نکتهکاربرد فنون و شگردهاي زیبایی

 شود.این زمینه اشاره می
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 شناختی در باب عشق  ای پديدهنكته .1 .۳

بسیار است و گاهی تمایالت  طورکلی در تعریف و معناي واقعی عشق اختالفاتبه

ي نفسانی و پست نیز مشمول آن دانسته شده. اعتقاد به وحی و عشق به خدا مبناي آموزه

که خدا نیز ي افراد عاشق خداوند هستند، همچناناساس، همهمسحیت آغازین بود. براین

ین ي وحیانیت عشق و به هماین ایده (.4۹4: 13۸0هاست )رك. مرتن، ي آنعاشق همه

ي اسالمی نیز رسوخ دارد. از شاعرانی که بسیار در سبب تغییرناپذیر بودن آن در اندیشه

موالناست. او که خود نیز هاي غالباً پدیدارشناختی داشته، این باب سخن رانده و دیدگاه

ي عاشقان جهان است، تمایالت ظاهري را نیز عشق خوانده؛ هرچند در ادامه با سرحلقه

 ها تناقضی ایجاد کرده است.نرد عشق بودن آ

 ی بودـی رنگــز پــــی کـــهایعشق

 

 ی بودــت ننگــود عاقبـــق نبـــعش   

 (۲07، دفتر اول: بیت 13۹6)موالنا،      

ي عقیدهي مُثُل افالطونی تبیین کرد. بهشاید بتوان این تناقض را با توسل به نظریه

رو وجود تضاد میان قوانین چ تضادي ندارد؛ ازاینافالطون، مثال قانون با مثال عدالت هی

ها در جهان محسوس ي تضاد میان پدیدارهاي آنو عدالت در برخی نقاط جهان نتیجه

توان دریافت که وجود تضاد میان عقل ( بر همین اساس میJoachim, 1958: 17است )

آن در زندگی  ي تضاد میان پدیدارها و مصادیقو عشق نیز در موارد گوناگون نتیجه

بهتر، درواقع مراتب عقل و مراتب عشق پدیدارهایی از عقل کلی عبارتباشد. بهها انسان

صراحت منظور خود را از عقل در مناسبت و عشق وحیانی یا حقیقی هستند. موالنا نیز به

 با عشقِ متعالی عقل کلی بیان کرده است؛ چون: 

 بود منکر را قـــعش زويـــج لــعق

 نیست تــنیس اــام تــداناس و زیرك

 بود اــم ارـــی لـــفع و ولـــبه ق او

 بود سر صاحب که دـــبنمای هــچ گر 

 آهرمنی است دــنش ال هـــا فرشتـــت

 بود ال آیی حال مـه حکــــب ونـــچ

 

 

 (1۹۹3-1۹۹1، دفتر اول: ابیات 13۹6)موالنا،  



 41 ــــــــــــــــــــــــــزیبا بهروز تبیین عدالت ادبی بر اساس دو رویکرد همگرا .../سیده

 

گفته یکی فطرت الهی و حقایق وحیانی پیشعقل کلی در ذات خود با قانون طبیعی، 

شوند توان نتیجه گرفت که عشق و عقل زمانی در تقابل هم نمودار میرو میاست؛ ازاین

د؛ یعنی یا عشق فرودین و نفسانی مقصود ي پست منظور شوکه یکی از آن دو در مرتبه

 باشد یا عقل از نوع جزئی. 

رازدامن پدیدارشناسی عشق و ارتباط آن در این جستار مجالی براي ورود به بحث د

هاي با عقل، قانون طبیعی و هستی نیست؛ اما قدر مسلّم آن است که همین صورت

نمود  نیرام و سیوویژه در ها را ایجاد کرده که بهها تمایز گونهپدیداري نیز در عاشقانه

انی و ( نیک ظاهر شده و عشق نفسrational loveتري دارد. عشق عقالیی )جامع

حقیقی و مجازي عشق غیرعقالیی بدفرجام و ناخوش پدیدار شده است. پدیدارهاي کلی 

 . (1ارد)نموهاي متکثرتري نیز دارند صورت

بین خدا و انسان ؛ یعنی نه عشق عرفانی وجود نداردنوع حقیقی آن  نیرام و سیودر 

عشق پاك یا نه  (54/مائده) («یحبونه و یحبهم»ي آیه حکم در آن مطرح است )به

در این  گلشاه(، بلکه عشق و ورقه یا مجنون و لیلی عشق مانند) عذري اصطالح حببه

)مانند  ُمجاز یعنی رمانتیک يمنظومه از نوع مجازي یا زمینی است که آن هم در دو گونه

 به زلیخا )مانند عشق منیژه( و ناُمجاز یا اروتیک و بیژن یا موسی به شعیب دختر عشق

 ( ظاهر شده است. پیکرهفت هايهاي داستانعشق رخیب و یوسف
        

 
 . اقسام کلی عشق1ی نمودار شماره

 

عشق

مجازي

مجازي غیرمجاز مجازي مجاز

حقیقی

بین انسان و انسان بین انسان و خدا
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ي مجازي و ها با وجود آنکه فقط از گونهعشق نیرام و سیوافزون بر این، در 

 طرفهیکهاي متفاوتی دارند؛ زیرا برخی ها یا پدیدارهاي نامجاز آن داعیهاند، گونهزمینی

اند هاي غلط یا ظاهري و سستنه، برخی برخالف عرف و برخی مطابق با سنتو مستبدا

و... که مسلماً با دور شدن از حقیقت کلی عشق، آثار و نتایج مطلوبی نیز در پی نخواهند 

 (. ۲آورد )نمودار

 

 
 نيرام و سيوی . اقسام عشق در منظومه۲ی نمودار شماره

 

 و سیوي ده، اقسام عشق غیرمجاز در منظومهنیز درج ش ۲گونه که در نمودار همان
 هاي پستیهریک انگیزه توانسته با عقل کلی مناسبتی داشته باشد؛ زیرایک نمیهیچ نیرام

هاي اساس و نادرست اجتماعی، پیمانچون سوءاستفاده از قدرت، پیروي از باورهاي بی

 نیرام و سیواقع در ي غیرمنطقی و تمایالت سطحی و زودگذر داشته است. دروظالمانه

هاي پوچ، در قالب و ساختار داستانی، رفتارها و باورهاي با نمایش و طرح این انگیزه

ي اساسی اینجاست که این خیزش اما نکته اند؛غلط به چالش کشیده و محکوم به فنا شده

ممکن است براي اي دیگر، بزرگ در ژرفاي داستان جریان دارد و ظاهر داستان به گونه

ر این منظومه آنچه غلبه و تسلط دارد، قوانین انسانی و گر شود. درواقع داطب جلوهمخ

اي که خود هستی و گونهشناسانه است، بهموضوعه نیست؛ بلکه قوانین طبیعی و هستی

طبیعت و رخدادهاي آن مسیر داستان را بدون تداخل و تزاحم خالف اخالق و با تمهیدي 

عشق مجازي

مجازي غیرمجاز

رامین و گل 
(سطحی)

ویرو و ویس 
(خرافی)

(ناجوانمرداانه)موبد و ویس 
موبد و شهرو 

(هوسناك)

مجازي  مجاز بین ویس 
و رامین
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. در ادامه این تنوع مناسبات بین کنندمحور هموار میعدالتحال شناختی و درعینییزیبا

ي عشق و عقل کلی )قوانین طبیعی( و عقل جزئی )منبعث از محاسبات بشري و اراده

 شود.هاي داستانی ظاهر شده، تحلیل میشکلی منسجم در قالب حرکتانسانی( که به

 

 ساختار داستانی مقوم عدالت ادبی  .۲. ۳

توان در تحلیل اهی که در باب عشق و پدیدارهاي آن بیان شد، میي کوتبا مقدمه

دست یافت. نگرش ساختاري از متأخرترین شناختی اثر به نتیجه و ادراك درستی ریخت

هاي شناسی داستانشناسی علمی داستان است. ریختدستاوردهاي تالش براي گونه

ي قانون طبیعی و عدالت ادبی در هتوان گام بلندي در اثبات نهادینگی آموزعامیانه را می

قصه اصطالحاً بسط و تطوري است که با یک »ها دانست؛ چون بنابر این رویکرد، داستان

هایی در خاتمه رفع شود و با گذشت از خویشکاريشرارت یا کمبود و نیاز شروع می

راي میان ي عاشقانه که شرح ماجي آغاز قصه(؛ بنابراین نقطه1۸3: 13۸6)پراپ، « شودمی

تواند احساس عشق از نوع متعالی یا مُجاز آن باشد که عشاق است، بنابر تعریف نمی

زیرا در آن صورت داستانی، در متضمن سعادت بشري و ملهم از قانون طبیعی است؛ 

ومعلولی و گره و گشایشی در آن ي علتگونه زنجیرهیابد و هیچاساس امکان ایجاد نمی

بنابر  نیرام و سیوبینیم که در رو میازاین ؛بیش نخواهد بودگزارشی دهد و رخ نمی

شناختی، قصه با عشق نامجاز موبد به شهرو )در جایگاه شرارت یا کمبود ي ریختقاعده

نه با عشق مجاز بین ویس و رامین که  کند،شود و بسط و تطور پیدا میاولیه( آغاز می

تدریج هاي این عشق در داستان بهماند و به وصال منتهی شود. نشانهقرار است باقی ب

 یابد. شود و تکامل میظاهر می

هریک از روابط شکل خاصی دارد.  نیرام و سیوها در در نگاه کلی ساختار عاشقانه

اي مثلثی شود که در درون رابطهاي( از داستان اصلی را شامل میعاشقانه حرکتی )قصه

هاي قرار دارند. هریک از شخصیت اي در کلیت داستاننسبت پیچیدهر بهو در ساختا

قهرمان داستان که موبد و ویس و رامین هستند، عالوه بر عشق اصلی خود عشقی فرعی 
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هایی طبیعی کارکرد دهندهشوند و بسان پیوندنیز دارند که در جایی از داستان ظاهر می

در  دهند وتان )یا حرکت اصلی( نشان میجوي داسحمایتی خود را در منطق حقیقت

هاي داستان شوند. در شکل زیر ساختار حرکتاي در مسیر حرکت اصلی ناپدید مینقطه

ها نمایانگر تداوم نداشتن رابطه، به وصال نرسیدن یا نداشتن چیننقطه نشان داده شده و

 سرانجامی خوش است.

 
 ان )که مبتنی بر روابط عاشقانه است(های اصلی و فرعی داست. حرکت1ی شكل شماره

 

A. عشق موبد به شهرو  

شود؛ اما خیلی زود این نیاز و شرارت اي نامشروع آغاز میداستان با طرح خواسته 

شود که همان پیمان غیرانسانی بر سر گزین و رفع مینخستین با شرارت دیگري جاي

 دختري است که هنوز به دنیا نیامده.

B. ويس عشق موبد به 

ي م نقطهتمهیدي مؤید و مقوّ  يطرفه، ناعادالنه و هوسناك است. این میل و خواستهیک

تدریج انتهاي داستان و به دري پیشین است که آغازین داستان و از آثار پیمان ناجوانمردانه

 شود.ي کارکرد قانون طبیعی رفع میواسطهبه

C. عشق ميان ويرو و ويس   

 ،ویرو ،موبد به بهانه و دلیل محکمی نیاز دارد و آن مهر برادرشویس براي سرپیچی از 

 رسد.و به سرانجام نمی استت غلط و ناموجهی بوده است؛ اما این خواسته بر اساس سنّ
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.D عشق ميان ويس و رامين 

 ست کهرو روا و جایزحرکت اصلی داستان و عشقی دوجانبه، دیرین، ناگسستنی و ازاین

 شود.تان به پیوند و وصال خوش ختم میدر سیر حوادث داس

E.  عشق ميان رامين و گل 

و دستاویز رامین براي تحمل دوري از ویس در دوران فراق و  است این عشق، ظاهري

شود. شاهد بر بنیان است و پس از اتمام این دوران فراموش میرو نامجاز و سستازاین

دلیل شباهتش به ویس است که گل را بهاین معنی نیز گفتار رامین مبنی بر محبوبیت گل 

 کند:آشفته می

 ان جانیـــو درمــــروز تـــرا امــم   

 و بر از سیم نوشلب ازیتو چون ویس   

 ار رامینـد از گفتـــه شـــل آشفتـگ   

 و هرگز خوري از خویشتن برـــنه ت    

 

 ان را نیک مانیـــس دلستــه ویـک 

 به دو نیمد سیبی ـو گویی کرده شـت

 ش و بدآیینـت: اي بداندیــبدو گف

 ر خورد یک یار دیگرــو بـــه از تـن

 (۲45: 13۸۹)گرگانی،               

 

 

ها جز آنچه میان ویس و رامین برقرار شود، تمامی ُعلقهگونه که مشاهده میهمان

هاي تغییر وضعیتطبیعتاً با  وهاي ناشایست و زودگذر است است، برخاسته از انگیزه

شود. این امر بیانگر همسویی چینش رخدادهاي مربوط به ظهور و بیرونی دگرگون می

)یعنی اصل آغاز داستان با  شناسیداستان ازلحاظ قواعد ریخت هاي عشق درافول گونه

بار و رفع آن در خاتمه( با اصل عدالت ادبی )نظام پاداش و عقاب( کمبود یا عملی شرارت

 است.

زمان  در دایه و رامین دیگري که بین يرابطهدر اینجا ذکر این نکته الزم است که     

 شناختی،ریخت فنون ازنظر دهد،می رخخواهی رامین از دایه ها و یاريوگو بین آنگفت

هرچند به بیان شاعر این رخداد نکوهیده است و در  .شودنمی محسوب قصه یا حرکت

ي شدت ؛ اما باعث اقناع دایه دربارهافتدتن رامین اتفاق می اي دیو بري لحظهاثر غلبه

 شود. عشق رامین به ویس و ضرورت وصال آن دو می
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 ده سخنگويــت اي فریبنـــگف دوـب

 ر کسی جویاي کام استــت از هــدل

 و را بر ویس پیروزـت تـــم بخـ... کن

 

 ردي از همه کس در سخن، گويــبب 

 ی ویس نام استر زن که بینـو را هــت

 روزــــرت زان دلفــــم داد مهـستان

 (103)همان:                           

 

 

همچنین متضمن آغازگري عشق و خواستاري وصال ازسوي رامین و از مصادیق 

 که شده ظاهر ايپیونددهنده نقش در گراي داستان نیز است؛ از همین رو، این صحنهطبیعت

ي اقسام باال قرار نیز تداخل ندارد؛ بنابراین در زمره داستان این در ادبی عدالت سیر خط با

نیست و  نیرام و سیوشناسی تفصیلی داستان در اینجا هدف، ریخت دیگرازسوي. نگرفت

  .در حد لزوم توجه شدهپردازي است، به جزئیات که از جنس هنرها و ظرایف داستان

 

 ث و رفتارها در داستان . پديدارشناخت ديگر حواد۳ .۳

به مناسباتش با رویدادهاي دیگر و با کل چنانچه هریک از رخدادها و رفتارها باتوجه 

ویس توان دریافت که شود، میمعنا ها و آثار تجارب پیشین فرضفارغ از پیشداستان، 

اش هاي داستان در رویارویی با نظام عقاب و پادي شخصیتبیان تجارب زیسته و رامین

طورکلی در این داستان دو دسته عامل هستی و مقتضیات زمانی و مکانی خاص است. به

 شدنی است.داستان بررسیمحور همسو و ناهمسو با غایت تکاملی و عدالت

پست  ها و تمایالتدرکل عوامل متناقص و ناهمسو با قانون طبیعی از جنس خواسته

است. همگی این دست  ست افراد انسانینادر هايیا از نوع باورها و سنتها شخصیت

سرعت از عوامل در جایی از منظومه مطابق با نقششان در هدایت داستان ظاهر و به

 مانند.یا اجرانیافته می شوندمیسرکوب 

اما عوامل همسو با قانون طبیعی از نوع حوادث طبیعی و گاه ماوراءطبیعی و برخی 

انسانی و ماورایی دارد و با کارکردي قطعی، فوق بینانه است که سرشتیهاي روشناندیشه

. ترتیب چینش این حوادث و شودتحقق این قانون میساز دافع عوامل ناهمسو یا زمینه
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چند نمونه از این  فرد است.بهشناختی در داستان منحصررفتارها در داستان از بعد زیبایی

 شود.عوامل ذکر می

 طبيعیعوامل ناهمسو با قانون  .1. ۳. ۳

مناسبت بهار، ي جشنی بهموبد( در میانهموبد منیکان )شاه سوءاستفاده از قدرت: .الف

بزرگ خاندان ماه و از  شود که ي همدان و همسر قارن، میعاشق زیبایی شهرو، ملکه

دارد که از ه، موبد مستبد و خودخواه را بر آن میسپهداران بود. این میل و کشش ناموجّ

 :هدشهرو کام بخوا

 ه روزي شاه شاهانـــد کـــان آمـچن

 ده و بازي و خوشّیــاز و خنــبه ن  ...

 ام راندن با تو نیکوستـی کـه گیتـــب

 دش همی موبد منیکانــه خواندنـــک 

 ت اي همه خوبی و کَشّیــــدو گفـب

 ی در برم یا جفت یا دوستـــو بایـت

 

 

(45)همان:   

ي شاهزاده ،کارهاي جهان نیز محوریت دارد؛ عشق پاریسمایه در دیگر شاهاین بن

)رك.  ،ي ایلیاد هومر را آفریدکه حماسه ئوس فرمانرواي اسپارت، همسر منهبه هلن ،تروا

رود؛ ولی شهرو ( نیز از این نوع است با این تفاوت که هلن با پاریس می1۹: 137۸هومر، 

نماید، سر باز حقق آن دور از ذهن میاي که تاز پذیرش خواست موبد به بهانه و وعده

  زند.می

 پيمان و تعهد غيرانسانی ب.

موبد و از همین رو  بودههواي نفس  ظاهري و از سرموبد به شهرو  شاهمیل و کشش  

 ،هاي شهرو را داشته باشدجاي شهرو با هر زن دیگري که ظاهر و ویژگیمایل است که به

شهرو شود، از پذیرش درخواستش ناامید میاز وقتی شاه موبد از همین رو  ؛همنشین شود

ها ترتیب آن. بدینبه عقد او درآوردچنانچه دختري از او پدید آید، وي را که  خواهدمی

 :بندندبر سر عقد ازدواج دختري متولدنشده پیمان می

 و نباشی جفت و یارمـر تـــون گــــکن

 ش یک دختر به من دهــم خویـــز تخ

 ادي روزگارمـــه شــــی بــــــنیارای 

  ام دل صنوبر با سمن بهــــه کـــــب
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 هرو خورد پیش شاه سوگندو شــچ... 

 ا در چه سختی اوفتادندــــر تــــنگ... 

 

 ان دل شه گشت خرسندــــن پیمــبدی 

 بدادند را یــــعروس ازادهــــن هــــک

 (46: 13۸۹گرگانی، )                     

هاي کهن جهان نیز دیده شده است که هرجا پیمانی بسته شده که مبنایی در داستان

اي رقم خورده تا آن پیمان غیرانسانی اجرا نشود. در گونهها بهغیرانسانی داشته، جریان

ي ذهن وکیل و اثر ویلیام شکسپیر نیز خرد کل از دریچه يزیون سوداگر يکمد

بریدن یک رطل ، فرد یهودي رباخوارشود که و مانع آن می افتداندیشی او به کار میچاره

ازاي هر روز دیرکرد پرداخت قرضش عملی کند و تاجر جوان را بهاز گوشت بدن 

اي غیرطبیعی اجرا مفاد آن پیمان غیرانسانی بدون هیچ بخششی یا حادثهترتیب بدین

 .  (4۲1-35۲: 1، ج13۸1شکسپیر، رك. )شود نمی

 مانند ازدواج با محارم های غلطج. سنت

 هدر این داستان است کورسوم دین زرتشت مثل ازدواج با محارم هایی از آدابنمونه

ر مذهبی در آن زمان اعتبار ئدیگر این شعادلیل اینکه بهها نهاده نشده و گویی وقعی بدان

ستانی به نحوي در سیر دابه ،ها داشتهچندانی نداشتند یا گرگانی سعی در تقلیل ارزش آن

رادر موبد، در اثناي ي تحقق کامل نرسیده و با حوادث گوناگون مثل ورود زرد، بمرحله

براي ابالغ پیام شاه مبنی بر یادآوري پیمان دیرین شهرو و درخواست  مراسم عروسی

عهد و فرستادن ویس نزد موبد و همچنین بروز ناگهانی عذر طبیعی بر ویس در بهوفاي

ساز ناکام ماندن این ازدواج سنتی غلط و عطف جهت عوامل زمینه همان ایام جشن از

 :تحقق قانون طبیعی شده استسوي داستان به

 ن برخواند شهروــون آفریـــا چـــکج

 د سواريــــد آمــــدر پدیـــز راه ان

 شاه يدر گرفته نامهــــت انــه دســـب

 اد و فروخواندـرو نامه بگشـــو شهــچ

 

 ت او بر دست ویروــــدسادش ـــنه 

 ژه زیرش راهواريــوه ویــــو کــــچ

 ه همه راهــن گشتـــش عنبریـــز بوی

 رده خري در گل فروماندـــو پی کـــچ

 (54: 13۸۹)گرگانی،                    
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 کند:همچنین گرگانی در ابیاتی دیدگاه خود را نسبت به اساس نادرست این ازدواج بیان می

 ام خواهد بد یکی کارــــو بدفرجـــچ

 د راست باالــاو نباشــــی کــ... درخت

 

 د پدیدارـــاز او آیــــــم از آغــــه 

 دایپ شیکژود ـــد شـــو بررویــــچ

 (53)همان:                              

 

 

ویس نیز بیان شده جریان ناکام ماندن ازدواج ویس با ویرو در ابیاتی از زبان خود 

 است:

 ه باشد مر مرا بدـــر چـــن بدتـــازی

 

 م در دست موبدـام اوفتــــه ناکــــک 

 (6۸)همان:                                

 گوید:و در جاي دیگر در پاسخ به رسول موبد می

 ستاو مرا جفتِ گزیدهــــرادر کـــب

 

 ستوز او کام خویش از من ندیدهــهن 

 (71 )همان:                                

 :کندتصریح می شنود،یا در توصیف احوال موبد، وقتی احوال ویس را از زرد می

 ش گفتار دلبرـــد در دلــوش آمــخ

 اي آسمانیــــد قضــــرود آمــ... ف

 

 ن برادرـد از مـــام دل ندیـــه کــــک 

 نیان را ببست از کامراــــه ایشــــک

 (7۲ )همان:                                

 

 

توجه به این ناکامی از آن جهت اهمیت دارد که برخی طرح چنین سنتی را برابر با 

اند؛ اما جداي از دفع شدن و تحقق رو خالف اخالق دانستهترویج و اعتقاد به آن و ازاین

سازي براي وقوع جنگ را در زمینهاش نقشی است که آن ماجنیافتن آن، روي دیگر سکه

ي بیشتر در دل ویس نسبت به موبد داشته ایجاد نفرت و کینهو کشته شدن پدر ویس و 

 رود.به شمار میپردازي داستان هاياست که از فنون و مهارت

 عوامل همسو با قانون طبيعی .۲. ۳. ۳

 الف. حوادث و رخدادهای طبيعی

دهی داستان در مسیر قانون طبیعی پررنگ ر جهتنقش وقوع بعضی حوادث طبیعی د  

 شود:است که چند نمونه ذکر می
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ي وزد و پردهناگاه تندبادي می ه،بردوقتی شاه موبد ویس را با خود می وزيدن تندباد:

ي دلداده وگونه مهر دیرین زنده افتد و اینو نگاه رامین بر ویس میرود عماري کنار می

ي خویشکاري دیدار شناسی زمینهدیگر  این رخداد  ازنظر ریخت. به بیان شودویس می

 (: ۸3: 13۹۹عشاق را فراهم کرده است )رك. ذوالفقاري، 

 ود چون فردوس یزدانـــاري بـــعم

 اريـــــاد نوبهــــــد تندبـــــبرآم

 د ز پردهـــــآمد ــــه پدیــسرخ وی

 ودشـــره نمـــتو گفتی جادوي چه

 

 ده رضوانـــدار او فرخناريـــــعم 

 ود از عماريـرده بربــــک پــــیکای

 ش بردهــد از دیدنـــن شــــدل رامی

 ک دیدار جان از تن ربودشــــه یــب

 (۸۲-۸1: 13۸۹گرگانی، )              

 

 

غالمرضایی این صحنه از داستان را در تناقضی اندك با عشق دیرین بین ویس و 

(؛ اما از دو جهت 1۲7: 1370غالمرضایی،  کودکی دانسته است )رك. رامین از دوران

خالف چنین برداشتی مطرح است؛ نخست اینکه دوستی و صمیمیت دوران کودکی با 

هاي ي مهر و محبتعشق و تمایالت دوران بلوغ و پس از آن از یک سنخ نیست و همه

دوم اینکه داستان بدون چنین یابد. دوران کودکی در قالب عشق بین زن و مرد تداوم نمی

اي قوام و انسجام ساختاري الزم در رویدادهاي آتی را نداشت؛ چون رامین نیازمند صحنه

 داعیه و محرکی براي آغازگري نقش خود در داستان بود.

موبد را یک سال  کند ومیدایه جادویی در کار  پس از آنکههمچنین  جاری شدن سيل:

 و شویدسیلی زمین بستر رودخانه را میروزگار در آن سال  بندد، از قضايبر ویسه می

وصال ویس با شاه موبد تا آخر داستان محقق ماند و گونه آن طلسم جاودانه بر شاه میاین

 :شودنمی

 د ستیزِ خویش بنمودـــــاي بـــــقض

 ري ز دریاـــون ابــــگلد نیــــــبرآم

 ن راـــان و آن زمیـــــتبه کرد آن نش

 ا زهر چون بر شکر آلودــــت رــــنگ 

 ل دریا کرد صحراـــــه آبِ سیـــــب

 اه بافرین راــد شـــــرد آن بنـــــبب
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 ن را رودخانهــرد آن زمیــــا کــــضق

 

 ر شه جاودانهـد بــــد آن بنـــــبمان

 (۹4 :13۸۹)گرگانی،                    

د نیز همانند ناکامی ازدواجش با برادرش، ویرو، از تحقق نیافتن وصال ویس و موب

گران و دیدگاه قانون طبیعی و نیز اخالق انسانی اهمیت داشته و درخور توجه تحلیل

آن را تا ابد کارگر  شود وناقدان است. درحقیقت آن جادو و سیلی که ناگاه جاري می

ي ناصحیح و ناعادالنه است. تمهید این قانون براي جلوگیري از وقوع پیوند دارد،نگه می

ي وقوع این حادثه به حکم قانون طبیعی از قید همسري ترتیب ویس درواقع از لحظهبدین

موبد رها بوده است و ارتباطات ویس با رامین در طول مدتی که به اجبار و ستمگرانه 

ه چه نمودي نامتعارف داشته؛ اما حقیقت آن چنین نبودشده، اگرهمسر موبد محسوب می

 شود.ه آن نیز آشکار میاست و با ازدواج و پیوند نهایی، صورت موجّ

که در لشکرگاه خود  دهد. وي هنگامیاي رخ میغیرمنتظره يبر اثر حادثه نیز موبد: مرگ

در آمل شاد و سرمست مشغول بخشیدن خلعت و زر و سیم به کهان و مهان لشکر 

شاه  و کندسراسیمه به گردان حمله می ناگاه گرازي خروشان وشاهنشاهی خود بود، به

 :رسدگونه داستان مهر و کینش نیز به پایان میشود و اینبه دندان گراز دریده و هالك می

 طبيعیهای ماوراءب. پديده

هنري داستان اثرگذار بوده؛ بلکه جزء مهمی از  تنها در جذابیتعنصر ماوراءطبیعه نه

 نیز همانند بیشتر نیرام و سیوي در منظومه داده است.ساختار داستانی را تشکیل می

 ردان کشورـــــا گــــاه بـــنشسته ش

 تــــگرازي زان یکی گوشه برون جس

 دـــــرده برآمـــــه از سراپـــــشهنش

 د خشت او وان خوگ چون بادـخطا ش

 اه جهانگیرـــــود شــــاده بــهنوز افت

 ا زیر سینهــــاف او تـــــد از نــــدری

 

 ی ز لشکرــــان بانگـــد ناگهـــــبرآم 

 و پیلی شرزه و مستـدي همچــــز تن

 مدآت خنگ چوگانی درــــه پشـــــب

 ت و پاي خنگ شه درافتادـــه دســـب

 گیروگ او را بزد یشکی روانـه خــــک

 اي مهر و کینهـت جــــده گشــــدری

 (364 :همان)                            
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هاي کهن، جادوگري و طلسم کردن کارکردي مهم داشته است. جادو ها و داستانافسانه

پس و طلسمی که دایه مهیا کرد، از موانع مهم به کام نرسیدن موبد از ویس بوده است. 

از دایه  ،از مراسم ازدواج، ویس که در سوگ مرگ قارن، پدر خویش، اندوهگین است

یک سال مراسم عروسی با شاه را به تعویق بیندازد تا  واي بیندیشد خواهد که چارهمی

ویس از سوگ بیرون بیاید و حال آشفته و روان فسرده و نژندش آرام گیرد. دایه نیز چون 

 سال یک آنکه امید به ،یابدگریزي از توسل به جادو نمی ،کندحال ویس را مشاهده می

 بگشاید: را عقده و بسوزاند را طلسم آن خودش بعد

 گشتی آرام یـــب وـــت ونــچ لیکنو

 جستن تو کام زـــج ارهـــچ مـــندان

 

 رد را درنوشتیـاره خـــــبه یکــــب 

 اه را بر تو ببستنــون شــه افســـــب

 (۹3 :همان)                               

 

 

دلیل ادو بهاین است که حتی ج ویس و رامیني ي بسیار شگفت و هنري دربارهنکته

مثبت نبوده و از مصادیق شرارت است، هرچند به نیت ها عملی اینکه ذاتًا در داستان

ي رویدادي طبیعی، یعنی واسطهشود و بهصحیح انجام شده باشد، به حال خود رها نمی

و درنتیجه همین رویداد طبیعی است که منشأ خیر شود سیل از جا کنده و ناپیدا می

 .شودمی

 ضميرهای روشنگریيشهج. اند

هاي دایه از عوامل مهم رویدادهاي داستان است. دایه شخصیت فعال داستان چینیزمینه

ي هاي دیگر همراه و از پس و پیش پردههمواره بسان داناي کل و بصیر با شخصیت

هاي وي نقاط عطف و اساسی در داستان بوده. روزي که گريچاره و وقایع باخبر است

برد تا و شادکامی در باغ بود، دایه با هزاران ترفند ویس را به بام گلشن می وقت رامش

 از سوراخ روزن رامین را ببیند:

  االي گلشنـــــر بــــس بـنشسته وی 

  ه پنهانـــر او را دایــــاورده مـــــبی 

 ان بام گلشن ــــر میــــدش بــــنشان 

  ن گشته روشنـس گلشـــز روي وی  

  ب و رنگ و دستانـــبه بسیاري فری 

  ر سوراخ روزنــم بـــاده چشــــنه 
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بندي او را به صداقت ویس و پای کندي دیگر زمانی است که شاه موبد قصد مینمونه

سخنی از وي گرفته بود، برمال کند؛ سوگندي مبنی بر اینکه هرگز ي که با شیرینسوگند

اي خواهد که چارهشده از دایه میدر نبود او با رامین ارتباطی برقرار نکند. ویس مضطرب

 کند:بیندیشد و دایه نیز ویس و رامین را با لباس مبدل از آن مکان دور می

  

 نی و دستبرد زمانهی خرد انساشگرد هنری گرگانی در مقابله .4 .۳

 دیگري و تعقل خرد و یکی ؛شودمی مواجه مقوله دو رها بابا منظومه این در خواننده

براساس  شناختی داستان مؤثر است.ي قضا که تبیین این دوگانگی در ادراك زیباییمسئله

تر گفته شد، قضاي روزگار از عوامل همسو با عدالت ادبی بوده و نقش مثبتی آنچه پیش

جریان این داستان داشته است و خردي که قضاي روزگار با آن سر ستیز دارد، بنابر در 

در تضاد  که تعقل دون و ناکامل است و تدبیر انسانی و غالباً اراده هاي پیشین،همان گفته

از عوامل ناهمسو با قانون طبیعی در روند داستان قرار دارد. دستبرد زمانه  و کلی عقل با

ي از همان قضاست که سکان هدایت رویدادها را به دست داشته، افزون نیز تعبیر دیگر

 شناختی داستان را نیز متضمن است:بر کارکرد آن در تحقق عدالت ادبی، کارکرد زیبایی

 است شماربی شکل و رنگ را انــجه

 ادنــنه دـــدان اــــبنده هــــــزمان

 

 است کارزار شــــبافرین را ردــــخ 

 گشادن را آن ردـخ دــــتوانن هـــــک

 (47 :13۸۹: یگرگان)                   

 

 

 

 ن اي جان مادر ــــش ببیــــهمی گفت 

 

  ا کس دیدي از رامین نکوترـه تــــک 

 (1۲۲-1۲1 :همان)                      

  وییه دایه را گفتا چه گــس آنگـــپ

 هــز دایــــآمیش داد رنگــــجواب

 اره برکشید آن هر دوان راـــه چــب

 

  یـــاره جویـه چـوزین آتش مرا چ 

 هــار خوارمایــــت کــــسنیفتاده

 ر سو فروهشت این و آن راــبه دیگ

 (154 :همان)                         
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 ازیشان آمد شگفت نــچندی رــــنگ

 بنمود شــخوی ردـــدستب هـــــزمان

 

 پیمان نابوده رــــب دــــبستن اـــــکج 

 بیفزود بر یـــشگفت رــــب یــــشگفت

 (مانه)                                     

 

 نگشتی رــدیگ انــــآسم ايــــقض

 را داستان این کسی دــــبرخوان وـچ

 انــــبدیش ردنــــک شــسرزن نباید

 

 نگشتی بر زیشان ارهــچ و زور هـــــب 

 را جهان نـــای ايـــهعیب دـــــبدان

 نتوان بست زدانـی مــــحک راه هــــک

 (4۹ همان:)                              

 

 

 رخدادها حقیقت شناختی همراه با این مفاهیم بدین وصف است کهاما شگرد زیبایی

 ماندمی نامکشوف آن گشایش زمان به رسیدن تا و پنهان بسیار داستان این در تدبیرها و

 نحو اشارات، این درواقع. شودمی ظاهر هنرمندانه هاآن داشتن مخفی در نیز گرگانی و

 از خواننده به ابتدا وي است. داستان در احساسی و فکري فضاسازي در ي گرگانیشیوه

 ي غالباندیشه به توجه با را خاصی عاطفی هیجان و دهدمی خبر ناگوار حوادث وقوع

 که است یزدان حکم اجرا شدن همانا داستانش غایت اما کند؛می ایجاد خود دوران در

  .بود نخواهد عدل و خیر جز

 داستان کلیت در آسمانی قضاي ؛ امااست ناانسانی موبد با شهرو پیماناگرچه 

 جايجاي در آن بیان از گرگانی. دارد جزئی حوادث با مقایسه در دیگري وبويرنگ

 را آن رو همین از و کرده اراده دارد، جبر به اعتقاد در شهیر که را عامیانه مفهومی داستان

است.  نبوده معتقد محدود معناي در جبر به ي خودهاندیش ژرفاي در چون شمرده؛ ناپسند

 و ي منفیاراده دربرابر آن کارکرد نوع ازمنظر جهان براي را آن دانستن همچنین عیب

 نفاذ بر تأکید و بعدي بیت در یزدان اشاره به حکم وگرنه دیده است؛ آدمی يناعادالنه

 هايبازي نمایش گرگانی اصلی هدف درحقیقت. نمودمی ناساز هستی بر نهادن عیب آن با

در  ظاهر ناخوب آسمانیخوب یا به قضاي است و قانونمندي مبناي بر روزگار پنهان

 گر شده است. هجلو روا یا نارواي انسانی هايمناسباتش با اراده و انتخاب
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 گيری. نتيجه4

، استاز مفاهیم مهم فلسفی در قلمرو غرب و جریان مسیحی که ي قانون طبیعی ایده

ها هاي اسالمی دارد. این ایده در اغلب روایتنمودهایی در فرهنگ ایران باستان و آموزه

ها را  ادبیات ایران و جهان، طرح بنیادین و زیرساخت فکري آن هاي ماندگارو منظومه

. درحقیقت پیوند زیبایی و عدالت شودتشکیل داده است که از آن به عدالت ادبی یاد می

لحاظ دارا به ویس و رامین. رودهمی براي سنجش آثار ادبی به شمار میادبی شاخص م

ي پدیدار و بودن ساختار چندوجهی و منتظم و محتواي شناختی مبتنی بر عدالت درباره

م یکدیگر صورتی مقوّ تجارب عشق، اثر خاصی است که در آن، ساختار و معنا به

 ي قانون طبیعی است. شناسانهیینظر شاخص بیان زیباایناند و ازسازماندهی شده

هاي عشق است؛ بلکه ي تنوع عواطف و نمودها و نتایج گونهتنها دربردارندهاین اثر نه

ي انسانی در برابر عوامل طبیعی یا گرگانی در آن از تقابالت دوگانه مثل اراده

ی و پاداش بینها و باورهاي خرافی در مقابل روشنماوراءطبیعی، خرد در برابر قضا، سنت

طورکلی شکلی هنري سود جسته است. بهدر برابر عقاب و هیجان در برابر آرامش و... به

در این منظومه، مفهوم عقالیی، عادالنه و حقیقی عشق با رویدادهایی اغلب خارج از 

ي انسانی که منشأ طبیعی و ماوراءطبیعی دارند، حمایت و تأیید شده است، اراده

هاي داستانی اي معنایی پدیدارها در قالب و شکل حرکتترتیب که محتوبدین

ي نحوي همساز بیان شده است و داوري صحیح دربارهفرجام یا برعکس نافرجام بهخوش

ر پذیتنها با درك جایگاه و ارتباط آن با کل نظام و ساختار داستان امکانهاي داستان صحنه

عشق رامین و ویس از نوع مُجاز و البته منظر، تنها اینخواهد بود. در تحلیل داستان از

ي داستان نیز در دو گروه برندهمَجازي عنوان شد که به فرجامی نیک رسید. عوامل پیش

 شناخته شد:

هایی که در باطن به ي رخدادها، رفتارها و تصمیمعوامل همسو با قانون طبیعی: همه. 1

شوند، اغلب از امل ناهمسو میسدي در برابر عو رسانند ومیتحقق قانون طبیعی یاري 

نوع حوادث و رویدادهاي طبیعی یا ماوراءطبیعی یا برخی اعمال بدون دلیل و ناخودآگاه 
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ضمیر یا تمایالت راستین در داستان هستند؛ مانند تندباد ها، بصیرت افراد روشنشخصیت

، برادر شاه موبدي زرد، ي ناگهانی گراز، مرگ قارن، ورود غیرمترقبهنوبهاري، سیل، حمله

 ... .در مراسم ازدواج ویس با ویرو و

ها و رفتارهایی که با سرشت قانون ها، تصمیمعوامل ناهمسو با قانون طبیعی: انگیزه. ۲

ي مخالف اند، اغلب از جنس ارادهطبیعی مغایرت دارند و محکوم به شکست یا عقوبت

مانند سوءاستفاده از  ستند؛قراردادهاي ناحق و نادرست و تمایالت انسانی پست ه و

هاي غلط مانند ازدواج با محارم و... که در قدرت، پیمان و سوگند غیرانسانی، سنت

 .اندداستان جایگاه معتبري نداشته

فردي شگردهاي زبانی بهي منحصرگونهبه نیرام و سیوي گرگانی در سرایش منظومه

دلیل ه و اثري ناب آفریده است؛ اما بهتنیدو داستانی را با حقایق انسانی و طبیعی درهم

کلیت  وجهی از داستان شده و ضروري استانتقادهاي بی نداشتن نگاه دقیق و ژرف، گاه

ي ظاهري و برش مقطعی رویدادها کانون توجه قرار گیرد جاي جنبهو غایت داستان به

و  و نقش هریک از رخدادها و اعمال در تحقق هدف اصلی بررسی شود که متعالی

 ارزشمند است.

 

 هاادداشتي

ویس و » عنوان، با)Vladimir Minorsky( مینورسکیوالدیمیر  يي مقاله. این مقاله ترجمه1

 مطالعات آفریقا و شرق يسسهؤم يپژوهشنامهاست که در « پارتی ي، داستان عاشقانهرامین
(BSOAS) ،روشن آن را در م چاپ شده و محمد 1۹54و  1۹47هاي در سال، دانشگاه لندن

 (.473-415: 13۸۹گرگانی، گنجانده است ) ویس و رامینانتهاي تصحیح خود از 

 الدِّینُ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَْیهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَتَفَأَقِمْ وَْجهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ». ۲

. سه ویژگی قانون طبیعی در این آیه بیان شده است: (30روم/) «یَعْلَمُونَ لَا اسِالنَّ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ الْقَیِّمُ

 اشاره به دوام آن دارد.« قیم»اشاره به ثبات آن و « ال تبدیل»اشاره به شمول آن، « الناس» هايواژه
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