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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Psychology and literature are closely 
related. Since the characters of a lyrical system are a kind of confrontation 
between human and creative emotions that have arisen from within the 
individual and the context of society, in this study, with a look at the scope of 
psychology and literature, it has been addressed that this provides the ground 
The study of literature in a profound scientific way has helped. One of the 
themes in lyrical poems, especially in Iranian culture, is the feeling of shame. 
The reflection and result of this element leads to various reactions from the 
characters of the lyrical system and the manifestation of all kinds of shame. In 
the present study, the dimensions of shame and its approaches have been 
carefully explored by dealing with Weiss and Ramin's system and benefiting 
from external criticism of literature and psychological attitude.  
METHODOLOGY: Using the conceptual analysis of shame reflection and also 
selecting keywords, this feature was investigated and after collecting the 
findings, for further enlightenment using descriptive statistics, an analytical 
study was conducted.
FINDINGS: Weiss and Ramin have different types of shame and its 
representation is associated with various states and symptoms and also try to 
deal with them by various defense mechanisms, which has also been 
examined from this perspective.
CONCLUSION:  Weiss and Ramin both experience the concepts of shame and 
shamelessness. Weiss is always a shy character, and even his rude actions are 
an inverse reaction to the shame that has crept into his soul. He, who at first 
confronts the factors that create a sense of shame, in a healthy way, after 
failure, rebels and rebels in an unhealthy way to confront his shame. In 
addition to this method, he also uses other means of defense.
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 چکیده:
روانشناسی و ادبیات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. از آنجاكه شخصیتهای  زمینه و هدف:

یک منظومۀ غنایی، به نوعی پهنۀ رویارویی عواطف بشری و آفرینشی است كه از درون فرد و 

ست، در این پژوه ، با نگاهی بر گسترۀ روانشناسی و ادبیات، به آن بستر اجتماع برخاسته ا

ای علمی و ژرف، پرداخته شده است كه این امر به فراهم آمدن زمینۀ مطالعۀ ادبیات به شیوه

های غنایی، بویژه در فرهنگ ایرانی، های موجود در منظومهیاری رسانده است. یکی از درونمایه

برآیند این عنصر، منجر به واكنشهای گوناگونی از سوی  احساس شرم است. انعکاس و

شخصیتهای منظومۀ غنایی و تجلی انواع شرم میگردد. در پژوه  حاضر با پرداختن به منظومۀ 

مندی از نقد برونی ادبیات و نگرش روانشناسی، ابعاد شرم و رویکردهای ویس و رامین و با بهره

 آن بدقت مورد كاوش قرار گرفته است. 

هایی، به بررسی با استفاده از تحلیل مفهومی بازتاب شرم و نیز انتخاب كلیدواژه وش مطالعه:ر

های ها، جهت روشنگری بیشتر با استفاده از شیوهاین ویژگی پرداخته و پس از گردآوری یافته

 آمار توصیفی، بررسی تحلیلی انجام گرفته است. 

های گوناگونی ند و بازنمایی آن، با حاالت و نشانهویس و رامین دارای انواع شرم هست ها:یافته

همراه است و همچنین توسط انواع سازوكارهای دفاعی سعی در مقابله با آنها دارند كه از این 

 دیدگاه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  

شرمی را همزمان تجربه میکنند. ویس، ویس و رامین، دو مفهوم شرم و بی گیری:نتیجه

شرمانۀ او نیز واكنشی وارونه به شرمی همواره شرمگین دارد و حتی عملکردهای بی شخصیتی

است كه در ژرفای جان او رخنه كرده است. او كه در ابتدا با عوامل ایجادكنندۀ حس شرم، 

ای ناسالم جهت مقابله با شرم خود، اقدام به بشکل سالم مقابله میکند، پس از ناكامی، به شیوه

 های دفاعی دیگری نیز دست مییازد.ن میکند. در كنار این شیوه به وسیلهسركشی و طغیا

  

 4344شهریور  35 :دریافت تاریخ  

 4344آبان  56:  داوری تاریخ   

 4344آبان  47: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   
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 شعر غنایی، منظومۀ ویس و رامین،

 نقد روانشناسی شرم، شخصیت،  

 ویس و رامین.
 

 :مسئول نویسنده * 

  draliaban@yahoo.com

 34765544 (64 49)+  

 

mailto:draliaban@yahoo.com


 95/ های غنایی، بررسی موردی: روانشناسی شرم در ویس و رامینتحلیل سطح فکری منظومه

 

 مقدمه
ما انتخابگر »جان الستر،  گفتۀبه  .مینمایندایفا  انهروز حیاتدر  بسزاییاحساسات و عواطف نق  تردید بی

ن عامل احساسات مهمتری»منظور الستر این است كه «. اسیریماحساسات  قفساحساسات نیستیم؛ بلکه در 

برخی احساسات بسبب نقض اصول و «. دیگر متصل میسازدهمرا به  آدمیانای است كه پیونددهنده یا چسبنده

نق  شایانی  احساسات اخالقی مینامند. احساسات اخالقی قواعد اخالقی رفتار بروز میکند. این نوع احساسات را

ط با رفتارهای اخالقی ایفا مینماید. شرم و گناه در هدایت و راهنمایی انتخاب احساسات رفتاری و اخالقی مرتب

احساسات اخالقی مانند خجلت، شرم، غرور و  از مهمترین احساسات اخالقی عنوان شده است. موردنوان دو عب

عمل میکنند و بازخورد پذیرش عاطفی و اخالقی را به ما منتقل  «فشارسنج اخالقی عاطفی»گناه بعنوان 

به خودانگارۀ شخص بوده و نقطۀ شروع تنظیم یا  «حمله»احساسات اخالقی متضمن مینمایند. به این طریق، 

بالذات اجتماعیند و ریشه در روابط  -«خودآگاه»یا  -. احساسات اخالقی استتعدیل عاطفی و رفتاری واپسین 

ی و داوری تنها افراد تعامل میکنند، بلکه خویشتن و یکدیگر را ارزیاباجتماعی دارند كه در چارچوب آن نه

 (.6544)دونوهیو و توالی،  میکنند

در این پژوه  سعی بر آن است از هنر عواطف بشری و رویارویی با انواع شرم سخن گفته شود تا خواننده از 

مفهوم شرم به افقی روشن دست یابد. مفهومی كه بدلیل داشتن ماهیتی گسترده و چندگانه، روانشناسان نیز با 

ای از افق اندیشۀ حاكم بر فضای داستانی بسا با بررسی این موضوع، میتوان پارهاند. چهدرنگ از آن سخن گفته

اصیل از جامعۀ عصر اشکانی )خاستگاه داستان( را درک نمود. ضمن اینکه به آگاهی و شناخت قابل استناد و 

رآنیم تا پذیرفتنی درخصوص چگونگی مفهوم شرم در شخصیت ویس و رامین دست یافت. در این پژوه  ب

هایی كه ایجادكنندۀ حس شرم در شخصیت ویس و رامین هستند، مورد ضمن تبیین مفهوم شرم، سرچشمه

بندی شده است و به این ترتیب بررسی قرار گیرند. همچنین ترسیم آن در قالب مفاهیم گوناگون دسته

ر غنایی بر پایۀ شخصیتهای شخصیتهای موردنظر از این دیدگاه كاویده میشوند. قلمرو پژوه  شامل حوزۀ شع

های روانشناسی مطالعه ترتیب شرم را ازطریق نگره ایناست. به  ویس و رامینعاشق و معشوق در منظومۀ 

 مینماییم. این پژوه  میررسد: 

 تجلی شرم و ابعاد پیوسته به آن، در شخصیت ویس و رامین در روابط عاشقانۀ آنها چگونه است؟ 

 و پراكندگی آن به چه صورت است؟  میزان شرم ویس و رامین

 

 روش مطالعه
فکنیهای شاعرانه كه دربرگیرندۀ مفاهیم شرم در شخصیت ویس و رامین هستند با پرداختن به ابعاد شرم و برون

هایی، به بررسی عناصر فوق پرداخته شد. پس از و با استفاده از تحلیل موضوعی ابیات و نیز انتخاب كلیدواژه

ها به شکل جزئی و سرس تحلیل كلی آنها )روش استقرایی(، جهت سنج  تحلیل متنها، توسط  گردآوری داده

تحلیلی(. متن موردنظر، منظومۀ ویس و رامین، اثر  –های آمار توصیفی، بررسی تحلیلی انجام شد )توصیفی شیوه

 فخرالدین اسعد گرگانی و نسخۀ مورداستفاده، چاپ محمدجعفر محجوب است.

 قۀ پژوهشضرورت و ساب

بردن به نگرش فکری گذشتگان تاریخی، درجهت پی "مای"از دیگر اهداف این مطالعه، استفاده از ادبیات بعنوان 

 و مفاسد اجتماعی آن روزگار است. 
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های موجود در منظومۀ ویس و رامین شرم بعنوان یک محور محتوایی مهم در پهنۀ عواطف و یکی از درونمایه

وضوع یادشده، پژوه  در این راستا بسیار اندک است. لذا مطالعۀ دقیق در این زمینه را است. با وجود اهمیت م

 شایسته دیدیم تا از این رهگذر به نتایج ارزنده دست یابیم. 

درونمایۀ شرم بعنوان یکی از ویژگیهای منظومۀ عاشقانه، مورداشارۀ برخی از پژوهندگان این بخ  از ادبیات قرار 

ی متمركزی صورت نگرفته است و كتاب مستقلی نیز در این زمینه یافت نشد. یکی از مقاالتی گرفته ولیکن بررس

زاده، است كه آزیتا افراشی و محمدمهدی مقیمی زبانشناسیكه بطور خاص به حوزۀ شرم ورود یافته، پژوهشی 

اسی مورد مطالعه قرار های مفهومی شرم را با استناد به شواهدی از شعر سبک عراقی، در حیطۀ زبانشناستعاره

افراشی و  های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر كالسیک فارسی،استعارهاند )ر.ک: داده

 (. در پرداختن به پیشینۀ مطالعات جا دارد به كتابهای حوزۀ روانشناسی اشاره كنیم.43زاده: ص مقیمی

های ، اطالعات كاربردی دربارۀ شرم و ریشه«46رم: ص علل و پیشگیری و درمان ش»رونالد افرون در كتاب 

 شناسی آن در اختیار مخاطب قرار میدهد. زیست

به سه عنصر خشم و « 43رفتاردرمانی عقالنی ه هیجانی: ص »ایلین دریلینگ و ای. جک هافنر در كتاب 

 اند. احساس گناه و شرم پرداخته

، نوشتۀ «73روانشناسی شرم و گناه: ص »براد شاو. و كتاب  نوشتۀ جان« 44وقتی شرم بیمار میکند: ص »كتاب 

 جین مدیلتون موز.

 

 بحث و بررسی
پاسخ عاطفی درونی به كنشها، –دهی رفتار العاده كهنی است. ارجاعات به نق  شرم در شکلشرم ایدۀ فوق

و مقام او در خانواده و اجتماع آور كه هرگاه فاش شود، شخص را با كاستن از ارزش ها یا افکار خجالتها، واژهایده

وبی  یافت میشود. فرهنگهای آفریقایی و آسیایی از شرم در همۀ سنتهای مذهبی و فرهنگی كم -تهدید میکند 

ای از رفتارها استفاده میکنند. داشت كنترل اجتماعی بر طیف گستردهای برای حفظ و نگهمستمراً بعنوان وسیله

ای داشته است. درنتیجه چهارچوبهای نظری ذشته، رشد قابل مالحظهسال گ 65 طیمطالعۀ علمی شرم 

ای از پاره اند.های فردی و رفتار مطرح گشتهمتعددی در تصریح نق  شرم و احساسات مرتبط در تعین انگاره

یا  یارزشاز احساسات غلیظ بی اند كهمفهومسازی كرده ایاین چهارچوبها شرم را بسان احساس خودآگاهانه

از خویشتن و تصور  درکبین  ۀاز ارزیابیهای عام خودانگاره با توجه به فاصل كاستی تركیب شده وو  توانینا

های اند شرم بخاطر تصورات شخص از بایستهآل از خود سرچشمه میگیرد. محققان خاطرنشان ساختهایده

شدن منجر میشود.  مخفی نفس و میل قوی بهوكیف نگاه دیگران به وی، معموالً به ازدست رفتن عزتكم

 (.6565)وانگ و همکاران، اند بسیاری از شواهد و قراین كمی و كیفی نیز از این ابعاد شرم حمایت كرده

لقوه شرم و گناه را بعنوان عوامل مرتبط با بیماریهای روانی مورد بررسی قرار داد. ا( ارتباط ب4453 -4944فروید )

گرفت. اما در  ی مکانیسم واكن  معکوس به عریانگری جنسی درنظرنوان نوعع، فروید شرم را ب4455در 

و  منسازی شناختی احساس گناه كه از تعارض بین های پایانی خود، موضوع شرم را رها كرده و بر مفهومنوشته

. فروید ساختار شخصیت انسان را به سه پیشران نهاد، من و فرامن تقسیم میکرد برمیخاست سخن گفت فرامن

كه در كودكی  –(. فرامن احکام و عقاید قدرتمندی كه عمدتاً ناهشیار هستند 4349ز و شولتز، )شولت

فرامیگیریم: عقاید درست و غلط ما. ما این اخالقیات درونی را وجدان مینامیم. فروید آن را فرامن نامید. این 
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اند، تار كه والدین ما تعیین كردهسالگی آموخته میشود و در آغاز از مقررات رف 4یا  5جنبۀ اخالقی شخصیت در 

تشکیل میشود. كودكان ازطریق تحسین، تنبیه و سرمشق یاد میگیرند والدین آنها چه رفتارهایی را خوب یا بد 

یا یک قسمت از فرامن را تشکیل میدهند. قسمت دوم  وجدان میدانند. رفتارهایی كه بخاطر آنها تنبیه میشوند،

اند. ز رفتارهای خوب یا درستی تشکیل میشود كه كودكان بخاطر آنها تحسین شدهخودآرمانی است كه ا فراخود،

ها را اجرا میکنند. درنتیجه این ها را درونی كرده و خودشان پاداشها و تنبیهیک زمانی كودكان این آموزه

کنیم(، احساس درونسازی، هروقت عملی برخالف این اصول اخالقی انجام دهیم )یا حتی فکر انجام دادن آن را ب

بعنوان داور اصول اخالقی، در درخواست ایگو برای كمال اخالقی، سنگدل و حتی فرامن  .گناه یا شرم میکنیم

شباهت به نهاد نیست. هدف آن مانند ظالم است. فرامن ازلحاظ شدت، غیرمنطقی بودن و اصرار بر اطاعت بی

جویانۀ نهاد نیست، بلکه جلوگیری كامل از های لذتكاری كه ایگو انجام میدهد، به تعویق انداختن درخواست

آنهاست، مخصوصاً آنهایی كه به میل جنسی و پرخاشگری مربوط میشوند. فرامن فقط برای كمال اخالقی تالش 

آورد، ایگو میکوشد آن را به تعویق اندازد، و فرامن از همه باالتر، بر اخالقیات میکند. نهاد برای ارضا فشار می

 .(6544میکند )كراون و فیکیت، پافشاری 

تحلیلگری فروید ارزیابی معطوف به خود )شرم( و ارزیابی معطوف به رفتار )احساس گناه( بنابراین در دیدگاه روان

. از دیگر مفاهیم موجود در این تحقیق مربوط بوده و تحت عنوان احساس گناه شناخته میشوند فرامنهر دو به 

اغلب دیده شده است كه افرادی برای مقابله با »های دفاعی اشاره نمود. و وسیلهباید به اصطالح سازوكارها 

ها بطور خودآگاه و بمنظور های دفاعی متوسل میشوند. این شیوهاضطراب، كشاكشها و ناكامیهای خود به وسیله

نهان ایجاد سازگاری و تسکین موقت اضطراب بکار میروند و در اصل كوششهایی هستند كه شخص برای پ

سوپر ایگو سبب ایجاد احساس گناه و  ۀسرپیچی از موارد ممنوع«. ساختن ناتوانی و درماندگی خود بکار میبرد

. از دیدگاه فروید احساس شرم و گناه در مرحلۀ آلتی شکل اضطراب میشود كه ریشه در اضطراب اختگی دارد

نشان میدهند. ابتکار میتواند بشکل خیالرردازی در خیلی از فعالیتها میل شدیدی به ابتکار عمل میگیرد. كودكان 

هم پرورش یابد و بصورت میل به تصاحب كردن والد جنس مخالف و رقابت با والد همجنس آشکار شود. اگر آنها 

فرزند خود را تنبیه كنند و جلو این ابتکار عمل را بگیرند، كودک احساس گناه را پرورش خواهد داد كه بر 

ثیر خواهد گذاشت. اگر والدین این موقعیت را با محبت و همدلی أوی در طول زندگی ت فعالیتهای خودگردان

هدایت كنند، كودک آگاه خواهد شد كه چه رفتاری مجاز است و چه رفتاری نیست. ابتکار عمل كودک میتواند 

دادن احساس  یید میکند و او را برای پرورشأای هدایت شود كه جامعه آنها را تبینانهبسمت هدفهای واقع

 (.4349)شولتز و شولتز،  مسئولیت و اصول اخالقی در بزرگسالی آماده میسازد

 

 ویس 
ساز آن، بافتار و عامل شرم ایجادشده در شخصیت ویس، با بیشترین نمود، شامل شرمی است كه باالترین زمینه

بطور گل( است. این احساس احساس حقارت، غم و خشم برگرفته از بیوفایی و نامهربانی رامین )ازدواج با 

مستقیم با عشق ویس به رامین در ارتباط است. از آنجاكه ویس، هدف وصال به معشوق را دنبال نموده، عامل 

گیری احساس شرم شده است. در میان انواع شرم ایجادشده در ویس، مواردی نیز ناكامی در آن، موجب شکل

اشی از ابراز عالقۀ رامین بچشم میخورد كه در بیت زیر به آن اشاره شرم در معنای حیا و ناز عاشقانه و بازخورد ن

 شده است.
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 (  449)ویس و رامین: ص « به شرم و ناز و كشی پاسخ  داد/  زادچو بشنید این سخن ویس پری» 

ترس از رسوایی عشق ممنوع و پایبندی به آن نیز موجب پدید آمدن حس شرم در ویس شده كه شامل خجالت 

رفته رنگ میبازد. در رفی در برابر موبد و مردم است. هرچه از ابتدای داستان فراتر میرویم، این شرم رفتهو شرم ع

های پروایی، با نگاهی به یافتهراستای این رفتار دوگانۀ ویس و تغییر حس از شرم و پروا به بیشرمی و بی

اندوه، امید و ناامیدی، ترس و خشم( در فمینیستهای روانکاو درمیابیم كه عواطف اصیل )عشق، هوس، شادی، 

تضاد با عواطف كاذب )احساس گناه، تشوی ، افسردگی، تلخکامی، سرخوردگی و تسلیم( قرار دارند. عواطف 

درآمدی جامع بر انگیزد و عواطف كاذب، موجب انفعال و محروم شدن زنان میشود )اصیل، زنان را به عمل برمی

 (. 479تانگ: ص  های فمینیستی،نظریه

انگیزد. اما پی  از حضور زمانی كه ویس از عاطفۀ امید سرشار میشود، این عاطفۀ اصیل او را به عمل برمی

گونۀ او براثر احساس گناه و تسلیم شده بود. پررنگ امید، عواطف كاذب ویس موجب انفعال و انزوای شرم

 اینجاست كه ویس خطاب به رامین میگوید: 

 (434)ویس و رامین: ص « ز فردا هیچگونه یاد ناریم /گذاریم  من و تو روز در شادی»

 بافتار و رویکردهای شرم وابسته به ویس  

ویس در مواجهه با احساس شرم، از انواع سازوكارهای دفاعی استفاده میکند و احساس شرم او منجر به همراهی 

 دیگر احساسات وابسته به آن میگردد. 

شرم ممکن است »از ویس به تصویر كشیده شده، پرهیزگار و شرمگین است اما  در ابتدای داستان، شخصیتی كه

ما را به انجام كاری درجهت كاه  رنجمان مجبور كند. ولی اغلب این كارها سیستم خودتخریبی دارند. انزوا، 

س شرم را پرخوری یا ایجاد روابط جنسی نامشروع میتوانند از جمله روشهایی باشند كه ازطریق آنها بخواهیم ح

دریلینگ: هیجانی،  –رفتاردرمانی عقالنی « )سركوب كنیم. ولی این كارها موجب تداوم بیشتر این حس میشود

 (.435ص 

 ویس خود به این امر معترف است و خطاب به رامین میگوید: 

 ( 449)ویس و رامین: ص « وفا و شرم را نابوده كردم  / تن پاكیزه را آلوده كردم »

 شرمی را سه مورد ذكر میکند: بخت، دایه، دیویو عامل این ب

 الف( سازوكار دفاعی دلیلتراشی و فرافکنی

بخت: نق  قضا و قدر و سرنوشت را در جای جای این منظومه میتوان مشاهده نمود كه برگرفته از باورهای دین 

)هدایت، « ری میباشدفلسفۀ دین زرتشت، براساس نجوم و تکون دنیاست و جب»زرتشتی و ایران باستان است. 

 (. 341، به نقل از روشن در مقدمۀ ویس و رامین: ص 4361

شده توسط مادر و موبد، گام نهاده و از دیگر سو در دختری پی  از زاده شدن، به سرنوشتی از پی  طراحی

آن، به  میانۀ راه، عشقی پا به عرصه مینهد كه در پنجۀ استبداد كور موبد، زندانی است و راهکار رهایی از

شرمی، یابی بافتار این بیانجامد. بنابراین عامل بخت و اختیار عناصر داستان، هر دو، در كارند. ریشهشرمی میبی

در اوستا، پاكدامنی و عفت زنان ستوده شده است. در گاتها، هدف عمدۀ »ما را به این نکته رهنمون میسازد كه 

 ( 44)خالصۀ سخنرانی، كاوسجی كاتراک: ص « توار است.تشکیل خانواده، براساس عشق و محبت طرفین اس

شرمی این منظومه، نق  اساسی دارند های شرم و بیدر ایجاد زمینه« نظام مردساالری»و « آزادی»دو اصل     

 بهره برد.« رادیکال»و « لیبرال»های فمینیستی كه میتوان بر همین مبنا از نگره
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 سازوكار دلیلتراشی خود، آن را برمیشمارد. : دومین عاملی است كه ویس در دایه 

 (449)ویس و رامین: ص « به نیرنگ و به دستان و به سوگند  / مرا دایه درین رسوایی افکند»

 از سوی ویس مطرح میشود. « دیو»زدگی، بحث : پس از رنج  ویس از بیوفایی رامین، در كشاك  شرمدیو 

و، آن را به معنی شیطان نیز بکار برده است )فرهنگ اشارات، ، ذیل واژۀ دیفرهنگ اشاراتدكتر شمیسا در 

 ( 561 -564: صص: 4شمیسا، ج 

های شرم و رها شدن در روشی است كه ویس، در ابتدای از هم گسستن رشتهب( سازوكار دفاعی سرك  شدن: 

 دام عاشقی، از آن استفاده كرد. 

گل، ویس به درگاه خداوند اقرار به گناه میکند كه گویای  پس از ازدواج رامین باجویی: ج( سازوكار دفاعی كناره

شرمی سالم است. زیرا به احساس مسئولیت و تأمل انجامیده است. پس از آن میگوید اگر رامین پشیمان بشود 

 میگیرد. جویانه درپی من نیز بدعهد میشوم و اینگونه است كه رفتاری تالفی

ها در جهت سازوكار بویژه در ده نامۀ ویس، نمود بارزی دارد. این نامهاین د( سازوكار دفاعی سرزن  دیگران: 

 ایجاد احساس گناه در رامین، مؤثر بودند.  نامه به این ترتیب آغاز میشود: 

 شرم و جفاجوی ...به یاری شوخ و بی  / ز یاری نیک پرمهر وفاجوی »

 ( 644یس و رامین: ص )و« كنون در چاه تنهایی فگندی  / مرا در دام رسوایی فگندی 

انصاف و حقارت است. این امر در پی ناكامی ویس رخ داده كه طی آن رامین را بی این سازوكار ناشی از احساس

 غیرمسئول میداند. پیرو همین مطلب میبینیم كه ویس خطاب به رامین میگوید: 

 بدین سر مر تو را غدار دیدم ...  / بدان سر مر تو را طرار دیدم »

 و یا همچون زری گردان به هر چنگ  / مچو سندسی گردان به هر رنگ تو ه

 )همانجا( « كه آب خوی  و آب من ببردی   / نگر تا چند كار بد بکردی 

ارزش جلوه دهد. ویس كه از دو منبع احساس شرم دریافت طبق این سازوكار، ویس میکوشد آن جایگاه را بی

 ین(، شرم خود را تبدیل به سرزن  كرده است. میکند )خیانت به موبد، سردی رفتار رام

ه( سازوكار دفاعی جابجایی: زمانی كه رامین از ازدواج با گل پشیمان میشود و به مرو نزد ویس بازمیگردد، ویس 

با همۀ اشتیاقی كه به رامین در دل دارد، بجای سخن گفتن مستقیم با رامین، رخ  را مورد خطاب قرار میدهد 

گاهی با حمله كردن به افراد بیگناه، خود را از فشار و »ند. در سازوكار دفاعی جابجایی، فرد ها میکو گالیه

 (. 611)زمینۀ روانشناسی، پارسا: ص « تنشهای احساسی نامطلوب رهایی میبخشد

ویس كه از جایگزینی گل بجای خودش، احساس حقارت كرده، هنگام بازگشت و( سازوكار دفاعی قطع رابطه: 

ه مرو، با او سخن نمیگوید. این سخن نگفتن حاكی از اقدام دفاعی ویس در مقابل شرمیست كه متوجه رامین ب

درون او شده و ازطریق قطع رابطه به نوعی سنگر دفاعی دست یازیده است. )وقتی شرم بیمار میکند، براد شاو: 

 (.65-61صص 

 : د هستنداحساساتی كه تجربۀ شرم ویس را همراهی میکنند، شامل این موار

های افسردگی كه از پیامدهای شرمساری است بچشم رفته نشانه: پس از ازدواج رامین با گل، رفتهافسردگی

ارزشی میتوان تطبیق داد )ویس و رامین: ص های ویس را با اختالل خلقی احساس گناه و بیمیخورد و گالیه

و محبت، اشیای مادی، پول و حیثیت دارند كه افراد افسرده شکایات بسیار دربارۀ ازدست دادن عشق (. »655
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(. و این همان 364شناسی روانی، آزاد: ص )آسیب« ممکن است ناشی از احساس بیکفایتی و ناشایستگی باشد

 رفتاری است كه ویس در پی  گرفته است. برای نمونه به این بیت بنگرید: 

 ( 656)ویس و رامین: ص « هچو گم كردم ز بهر سود مای / ببردم خویشتن را آب و سایه »

اظهار میدارد كه هم جسم و هم روان  را ازدست داده « آب و سایه»كه در این بیت، ویس با اشاره به اصطالح 

 است. 

 ناامیدی: 

 ( 345)همان: ص « مگر بدنامی و نومیدواری  / چه دارم زان همه زنهارداری »

شرمی كه از پیامدهای بی« بدنامی»در كنار « نومیدواری»در ادامۀ روند رنج  ویس از بیوفایی رامین، واژۀ 

 است، قرار گرفته است. 

شده به ترس و رنج است. شاعر با ایجاز شرم تبدیل« زنهارداری»: در همین بخ  از داستان و در بیت باال، ترس

د كه حاالت ترس و ای انواع شرم را در یک بیت برشمرده است. همچنین میتوان به بیت زیر اشاره نموهنرمندانه

 ناامیدی دربرگیرندۀ حس شرم، در آن پدیدار است: 

 )همانجا( « و زو صد ره امید از جان بریدم  / بس است آن بیم و آن سختی كه دیدم »

گردان میشود و از واكن  قطع رابطه استفاده میکند، هنگامی كه ویس از گفتگو با رامین، رویخشم و عصبیت: 

 (. 345گر است )ویس و رامین: ص اش جلوهدر خالل ابیات، پرخ

در ادامۀ این بخ  از داستان، آن هنگام كه ویس قصد دارد رامین را از مرو برگرداند، طی دو بیت، چهار بار از 

 استفاده میکند: « زنهار»واژۀ 

 چو زنهاری ز تو زنهار جستم   / بسا روزا كه از تو بار جستم »

 ( 349)ویس و رامین: ص « نه با زنهاریان زنهار دادی  / نه بر درگاه خویشم بار دادی 

این خشم و عصبیتی كه در گفتگوی ویس و رامین در جریان است، بروز حس شرم است. افرون، درمورد خشم و 

افرون: ص علل و پیشگیری و درمان شرم، رابطۀ آن با شرم اشاره میکند كه خشم نوعی پاسخ به شرم است )

49.) 

 رامین
به ویس است. این رفتار، ین بسامد شرمی كه رامین تجربه كرده در رابطه با پیمانشکنی و بیوفایی نسبتباالتر 

انتقامجویی ویس و از خود راندن رامین را توسط او در پی داشته كه پشیمانی از جور و جفا را در وجود رامین، 

در برابر پروردگار موجب شرمی شده كه رقم زده است. در انتهای داستان نیز اندیشۀ اعمال نادرست گذشته، 

بیانگر پویایی ماهیت این شرم در رامین است. حركتی از نقطۀ شخصیت غیرمسئول بسوی شخصیت رشدیافته 

 كه حاكی از فرایند تحول شرمی زیانبار به شرمی سودمند است. 

 بافتار و رویکردهای شرم وابسته به رامین

ی پیمان بستن ویس و رامین، شاهد اندیشۀ رامین مبنی بر وفادار بودن در راستاالف( سازوكار دفاعی انکار: 

 هستیم. رامین خطاب به ویس میگوید: 

 ( 494)ویس و رامین: « مه تابان به مهرم سر درآورد  / وفا كشتم مرا شادی برآورد »

 شاره كنیم.در اینجا باید به اصل انکار كه اولین نوع از انواع دفاع در برابر شرم محسوب میشود ا
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كسی كه انکار میکند از شرم خود بی اطالع میماند. او خود را فریب میدهد كه هیچگونه احساس شرمی ندارد.  

این افراد نمیتوانند با احساس شرم خود مواجه بشوند، بنابراین خود را متقاعد میکنند كه مشکلی وجود ندارد 

مچون شخصیت رامین كه در سرتاسر داستان، به انکار (. ه15-11)علل و پیشگیری و درمان شرم، افرون: صص 

احساس گناه میتواند موجب »میکوشد. از دیدگاهی دیگر نیز میتوان عملکرد رامین را تفسیر كرد. از آنجاكه 

(. این عدم احساس مسئولیت 45دریلینگ: ص هیجانی، –رفتاردرمانی عقالنی « )احساس مسئولیت در ما شود

اگر شخصی »د ازسوی رامین، میتواند مرتبط با اختالل شخصیت ضداجتماع باشد. در قبال خیانت به موب

 ( 57)همان: ص « اش را برعهده نگیرد، میتوانیم او را شخص هنجارشکن بنامیممسئولیت اشتباهات گذشته

ابراز  ای كه رامین پس از ازدواج با گل، برای ویس مینویسد حاویاولین نامهجویی: سازوكار دفاعی كنارهب( 

جویی روبرو هستیم. پشیمانی اوست از روزگاری كه با ویس بسر برده است. در این بخ  با سازوكار كناره

ای كه طی آن، از درگیر شدن با شرایطی كه بیانگر ناتوانی و شکست است، پرهیز میکنیم. در این حالت شیوه

 (.616)زمینۀ روانشناسی، پارسا: ص  «جویی بر ضعف خود سرپوش بگذارداز راه كناره»فرد تالش میکند 

جویی استفاده كرد تا احساس حقارت و  ضعف ناشی از رامین در فرایند ازدواج با گل، از وسیلۀ دفاعی كناره

كه در این بخ  از منظومه « مالمت»شرمندگی درونی خود بدلیل عدم وصال به معشوق را تسلی ببخشد. واژۀ 

 ین احساس شرمندگی درونی بازمیگردد. در حال تکرار شدن است نیز به هم

 مالمت تیر و جان من نشانه   / كمان ورگشته هركس در زمانه »

 ( 617)ویس و رامین: ص « چه بایستم مالمت نیز بر سر  / مرا خود بود داغ عشق بر بر 

شاك  خشم و ولی پس از چندی كه از ازدواج با گل پشیمان میشود، رامین در دیداری كه با ویس دارد و در ك

 های جسمی و روحی شرمساری را طی این ابیات برمیشمارد: رنج  ویس، اغلب نشانه

 دوباره آب خود پیشت ببردم  / من آن زشتی كه دانستم بکردم »

 زبان را نیست با تو رای گفتار   / كنونم نیست با تو چشم دیدار  

 زبانم را گره بستست گویی   / دلم از شرم تو مستست گویی 

 نه بی تو ره به كار خوی  دانم   / نه در پوزش سخن گفتن توانم 

 دل از صبر و تن از آرام بیزار   / یار چار و بیبماندستم كنون بی

 ( 319)ویس و رامین: ص « هوش گشتهروان از مهر تو بی  / زبان از شرم تو خاموش گشته 

گیری و مخفی نگه عی افراد به شرم كه همان كنارههمانگونه كه در بیتهای باال مالحظه میگردد، واكن  طبی

 ای دیگر ترسیم شده است. داشتن است، بگونه

این گزینه از پربسامدترین سازوكارهای دفاعی مورداستفادۀ رامین تراشی و فرافکنی: ج( سازوكار دفاعی دلیل

ر و سرنوشت و ممکن الخطا بودن است كه آن را به عواملی همچون انواع دیوها )دیو هجران، دیو آز(، بخت و جب

 انسان، نسبت میدهد. 

استفاده میکند و دیو هجران را مسبب « گناه»مرتبه از واژۀ  5بیت،  4: رامین در پاسخ به نامۀ ویس، طی دیو

 گناهان معرفی میکند. ضمن اینکه، با فرافکنی در حال سلب مسئولیت از خود و مقصر جلوه دادن ویس است. 

 گنه بر تو نهادن هم روا نیست   / ناه از بن مرا نیست اگر چه این گ»

 ( 351)ویس و رامین: ص « بدان گاهی كه از پیشم براندی  / ستنبه دیو هجران را تو خواندی 
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: در مرحلۀ بعد كه به دیدار ویس میرود، ویس بجای سخن گفتن با او، رخ  را خطاب قرار میدهد. واكن  بخت

بار با اندكی احساس گناه. هرچند كه همچنان عامل  بخت و دیو است، اما این رامین دست یازیدن به عنصر

 تراشی بر آن سایه افکنده است. فرافکنی و دلیل

 كه بخت كس چون من سیه نیست ...  / به جز من در میان كس را گنه نیست »

 ( 346)همان: ص « به دل چون من بود كور و پشیمان  / كسی كه دیو را باشد به فرمان 

های شرم مسموم است كه اجازۀ پذیرش صحیح احساس گناه و سازندگی ناشی از آن را این ابیات حاكی از نشانه

 به فرد نمیدهد. 

 عنوان میکند. « آز»: رامین در ادامۀ گفتگوهای خود، عامل گنهکاری خود را آز

 نگردد جان مردم از گنه سیر   / همی تا آز باشد بر جهان چیر »

 ( 344)همان: ص « هر آیینه منم از گوهر او  / آدم اندر پاک مینو  گنه كرد

ناپذیری مشخصۀ آن ذیل واژۀ آز آمده است، آز، دیو حرص و طمع است و سیری فرهنگ اشاراتهمانگونه كه در 

 (.34-39است )فرهنگ اشارات،  شمیسا،: صص 

م از گناه اشاره میکند و همچنین اصل خطاكار ناپذیری جان مرد: در بیت باال به سیریانسان بودن الخطاممکن

الخطا بودن آدمی و محدود بودن انسان، از انواع شرم آفریده شدن انسان را نیز یادآور است كه این حس ممکن

 نقص باشیم.  طبیعی محسوب میشود. به این معنا كه بعنوان انسان، قادر نیستیم بی

 ( 344)ویس و رامین: ص «   در گوهر سرشتستگنهکاری  / سیه سر را گنه بر سر نبشتست »

گر قصۀ شیر و نخچیران : كه به اصل بخت و جبر و سرنوشت نیز اشاره میکند. رامین در بیت زیر تداعیجبر

 موالناست. 

 )همانجا( « نه مردی دست برپیچد بال را  / نه دان  روی برتابد قضا را »

مین آمده و در گزین  واژگان سعی در تبرئه نمودن رامین دارد تا تراشی به یاری راگویی شاعر نیز در امر دلیل

 استفاده شده است. « گناه»بجای « زلت»دل ویس را بکف آرد. در ادامۀ طلب بخشای  رامین از ویس، از واژۀ 

 ( 365)همان: ص« نبودی عفو كردن مهتران را  / اگر زلت نبودی كهتران را »

است. در اینجا ضمن استفاده از سازوكار « ارادهگناه و خطای بی»و  «لغزش پای در گِل»زلت در معنای 

تراشی و همچنین حسن تعلیل شاعرانه، به شرم طبیعی نیز گریزی زده است. اما واكن  هوشمندانۀ ویس، دلیل

تراشیهای پیاپی رامین، درصدد برشمردن جزء به جزء خطاهاست. این در حالی قابل تأمل است. او در پی دلیل

است كه روند گفتگوی آنها پی  از این، بیان كلیات بود. میتوان نتیجه گرفت كه ویس قصد دارد احساس گناه 

 سودمند و پذیرش مسئولیت خطا را در رامین بیدار سازد. 

د( سازوكار دفاعی سرك  شدن: در آخرین مرحلۀ داستان، رامین در مقابل اندوه ویس در هجران، برای مقابله با 

 ل از آن، از روش سرك  شدن استفاده میکند. شرم حاص

 نهاده دل به درد و رنج ناكام   / من اندر دام و یارم نیز در دام »

 ( 341)همان: ص « درخت ننگ را از هم نبرم  / چرا این دام را بر هم ندرم 

 احساسی كه تجربۀ شرم رامین را همراهی میکند:

م رامین را همراهی میکند، احساس پشیمانی است. او كه در ترین احساسی كه تجربۀ شر: گستردهپشیمانی

ابتدای ازدواج با گل، براثر شرم ناكامی از وصال ویس، از عالقۀ  خود به ویس ابراز پشیمانی میکند، پس از 
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چندی، از بیوفایی در حق معشوق، احساس گناه را تجربه میکند كه حس پشیمانی را در پی دارد. این حس را 

یگر از سوی رامین میبینیم. در بخ  پایانی منظومه، آخرین ابیاتی كه شاعر در وصف رامین بازگو در سطحی د

( كه بیانگر روند 394های گناه، پوزش، پشیمانی و آمرزش همراه است )ویس و رامین: ص میکند، با تکرار واژه

ذراندن تالطم انواع كشاكشها، گرایانۀ شرمی برخاسته از دل داستان است. شرمی كه پس از گسازنده و اصالح

موجب آفرین  دوبارۀ شخصیتی پخته، براثر پوی  پیرنگ داستان و درنهایت شاعر از جان رامین، با واژۀ 

 یاد میکند. « شستهپاک»

 ( 394)همان: ص « ز دست دشمن بسیار رسته  / شسته به یزدان داد جان پاک»

شرمی در رامین را ازبین برده است. عامل اژه، هرآنچه شرم و بیمندی از آرایۀ استخدام در این وشاعر با بهره

 قدرتمند پشیمانی در شخصیت رامین، توانسته احساس گناه را به حسی مثبت و سالم مبدل سازد. 

 

 تحلیل آماری
های ابراز آن بیشتر است. در این بخ ، به سایر گونههای مترادف، نسبتشده بصورت واژهفراوانی شرم بیان

آلود ویس و رامین است. صطالح گناه و مشتقات آن دارای بیشترین بسامد است كه این امر گویای عملکرد گناها

 كلیدواژۀ شرم دارای كمترین بسامد است كه میزان اندک شرم در منظومه از آن مشهود است.

 

 
 

ده است و حسرت كمترین نمود های خام آماری، بیشترین فراوانی در حس پشیمانی نمود پیدا كربا توجه به داده

 را داراست.
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از میان انواع شرم عرفی، دینی و طبیعی، بیشترین فراوانی در شرم عرفی مشهود است كه برخاسته از شرم در 

 مقابل دیدگاه اطرافیان است.
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ه، در قالب شرمی، بصورت مستتر بروز یافته و چنانچه به احساس دیگری تبدیل شدبیشترین نحوۀ نمود بی

 پروایی و دلیری به خودكامی نمود پیدا كرده است.احساس بی

 

 گیرینتیجه
این پژوه  با هدف بازنمایی مفهوم شرم در شخصیت ویس و رامین، نگاشته شده است. نتایج حاصل از این 

تی همواره شرمی را همزمان تجربه میکنند. ویس، شخصیبررسی نشان میدهد ویس و رامین، دو مفهوم شرم و بی

شرمانۀ او نیز واكنشی وارونه به شرمی است كه در ژرفای جان او رخنه شرمگین دارد و حتی عملکردهای بی

ای كرده است. او كه در ابتدا با عوامل ایجادكنندۀ حس شرم، بشکل سالم مقابله میکند، پس از ناكامی، به شیوه

های دفاعی یان میکند. در كنار این شیوه به وسیلهناسالم جهت مقابله با شرم خود، اقدام به سركشی و طغ

ای از زمان و در برابر ویس )بیوفایی دیگری نیز دست مییازد. رامین شخصیتی هنجارشکن است كه جز در برهه

به معشوق(، شرم چشمگیری را تجربه نمیکند و در برابر دیگران، آنچه گهگاه رخ میدهد، ترس از طرد شدن 

ی شرم عرفی نیز مشهود است. هرچند این امر در مقابل شخصیت غیرمتعهد رامین، چندان است و برتری فراوان

به ویس، به شکلی دیگر ای ندارد. این فقدان حس مسئولیت، با بیوفایی و پیمانشکنی او نسبتقدرت بازدارنده

و شخصیت، ای میان هر دترسیم میشود كه در نتیجۀ آن، دو  احساس پشیمانی و حقارت در سطح گسترده

تراشی، پدیدار میگردد. این همان معنای اصلی احساس گناه مثبت است و امری سازنده بشمار میرود. دلیل

جویی و سركشی از سازوكارهای دفاعی مشترک میان ویس و رامین است؛ با این تفاوت كه رامین از كناره

دهندۀ گریز از حقیقت شرم و درک نتراشی بشکل چشمگیری بهره میبرد. این امر نشاسازوكار دفاعی دلیل

نکردن معنای واقعی آن از سوی رامین است. تا آن زمان كه پشیمانی و احساس مسئولیت ناشی از آن را با 

هایی همچون پشیمانی، پوزش، عذر و... ابراز میدارد و به شخصیتی رشدیافته تبدیل میشود. درحالیکه كلیدواژه

ویس را همراهی میکنند، این موارد در شخصیت رامین نمود چندانی ندارند. احساسات غم و افسردگی و... شرم 

شده به های شرم در ویس، بیوفایی رامین و ازدواج او با گل است كه بصورت شرم تبدیلیکی دیگر از سرچشمه

حساسی احساس حقارت بروز میابد. از آنجاكه شرم ویس، اغلب تأمل و تفکر و احساس مسئولیت در پی دارد، به ا

برنده منجر شده كه از جنبۀ انفعالی و انزواگونۀ شرم، پیشی گرفته است. این در حالیست كه سازنده و پی 
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شخصیت رامین در آخرین بخ  داستان به این مرحله میرسد. درنهایت این پژوه ، امکان این پرس  را فراهم 

 وان ارائه نمود. آورد كه چه تحلیلهایی  برای شرم دیگر شخصیتهای داستان میتمی

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامه پایان این راهنمایی علی شفائیآقای دكتر محمد. است شده استخراج ورامین –اسالمی واحد پیشوا 

 رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم فائزه افتخاری روزبهانی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

سركار خانم دكتر معصومه خدادادی مهاباد و مجتبی . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و ها داده گردآوری در

 ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزانصاری شهیدی 

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ورامین –یشوا دانشگاه آزاد اسالمی واحد پ انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و ت،اس نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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