
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
  

  ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني ةنامسبك شناسي ده
  ) 183 – 200 ص(

  
  2پور، هيوا حسن 1)نويسنده مسئول(بخشاسماعيل تاج

  22/12/90 :مقاله تاريخ دريافت 
  8/5/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده

ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني، از نخستين داستانهاي عاشقانة ادب فارسي در 
ش چيدگيهاي زباني است و اثرپـذيري قالب مثنوي است كه بسيار ساده و روان و دور از پي

ـ    . از زبان عربي اندك است       ن منظومـة عاشـقانه،   از بخشـهاي برجسـته و درخشـندة اي
ظـاهراً فخرالـدين اسـعد    . هايي است كه توجه هر خوانندة با ذوق را جلـب ميكنـد  نامه

آيـا  . عرصة شعر فارسـي كـرده اسـت   نگاري را وارد گرگاني، نخستين كسي بوده كه نامه
ويس  هايي است عاشقانه كهنامة ويس و رامين نيز، نامهسرايي ناميد؟ دهتوان آن را نامهمي

ها، رامـين را بـه خـود خوانـده     آن را با سوز و گداز براي رامين نوشته است و در آن نامه
ها در سه سطح فكري، زباني و ادبي ي اين نامهسشنا در اين مجال، به بررسي سبك. است

  .پرداخته شده است
  

  :كلمات كليدي
  .شناسي نامه، سبكفخرالدين اسعد گرگاني، ويس و رامين، ده 

                                                 
  mahdiehtajbaksh@yahoo.comدانشيار دانشگاه علّامه طباطبايي - 1

  h_sa_h@yahoo.com بيات فارسي دانشگاه علّامه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و اد - 2
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مهمقد:  
اي اسـت عاشـقانه در قالـب    منظومه) پنجمقرن (ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني 

ايـن منظومـه از جهـت    . مثنوي كه به بيان و شرح دلدادگيهاي ويس و رامين پرداخته است
هـاي  هاي عربي در آن كم، و تعبيرها و لغتتأثير واژه. لفظ و بيان، ساده و شيوا و روان است

 -بخشـي از ايـن منظومـه اسـت      -نامه كه ده. ان پهلوي در آن فراوان استكهنه و اصيل زب
نامـة  ظـاهراً، ده . اي است كه ويس، براي معشوق خود، رامين نوشـته اسـت  هاي عاشقانهنامه

نامـة اوحـدي   ده: هايي چـون نامهنامة ادب فارسي است كه بعدها دهويس و رامين، اولين ده
تحـت تـأثير آن   ... نامة ابن نصوح شـيرازي و ماد فقيه كرماني، دهنامة عاي اصفهاني، دهمراغه

  :نامة ويس و رامين، با بيتده. سروده شدند
 كنــــون ده در بخــــواهم گفــــت نامــــه

  
  :شروع شده و با بيت

 هـــزاران بـــار چـــونين بـــاد چـــونين    
  

ــه      ــارد ز خام ــون ب ــه خ ــاري ك ــه گفت  ب
  )100ب/363: 1349تودوا و گواخاريا، (
  

 نيـــك آمـــين دعـــا از مـــن زبخـــت   
  

از . ها، حاوي نيازها، خواهشها و سـوز و گـدازهاي عاشـقانه اسـت    اين نامه. يابدپايان مي
هـاي  سادگي بيان و استفاده از واژه. نامه، سادگي و رواني بيان استويژگيهاي سبكي اين ده

در ايـن  . اصيل و نزديك به پهلوي را شايد بتوان تا حدي سبك شخصي فخرالـدين دانسـت  
نامه مشـخّص و بيـان شـود و بـراي     است كه خصوصيات بارز سبكي اين دهسعي شده  هلمقا

ضـمن  . نامه پرداخته شدهنيل بدين مقصود به بررسي سطحهاي فكري، ادبي و زباني اين ده
و شمارة ابيات  گرديدهاينكه براي پرهيز از اطناب در هر مورد تنها به ذكر يك نمونه بسنده 

  .آمده است) نوشتهاپي(آنها در پايان مقاله  ديگر، همراه با صفحة
  

  : سطح فكري
در صفت آرزومندي «: نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني به ترتيبموضوعات ده

انـدر بـدل جسـتن    «، »دوست را به ياد داشتن و خيالش را به خواب ديدن«، »و درد جدايي
، »اندر جفـا بـردن از دوسـت   «، »الخشنودي نمودن از فراق و اميد بستن بر وص«، »بدوست

اندر خبـر  «، »اندر گريستن به جدايي و ناليدن به تنهايي«، »اندر نواختن و خواندن دوست«
، »اندر دعا كـردن و ديـدار دوسـت خواسـتن    «و » در شرح زاري نمودن«، »دوست پرسيدن

رامين اسـت و  ها، حاوي سوز و گدازها، خواهشها و نيازهاي عاشقانة ويس، به اين نامه. است



                                               

  185/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

هـا، رامـين را بـه سـوي خـود      ويس در اين نامه. فضاي حاكم بر آن، بيشتر غم و اندوه است
  : ها سر ميكندميخواند و از فراق دوست، ناله

  به گريه گه گهي دل را كنم خوش                 همي آتش كُشم گويي به آتش 
  )7ب/364: 1349،ديوان ويس و رامين(                                                        

  :سرايي بيش نميداندو جهان خود را بدون رامين، آشفته
   )32ب/365: همان( چو باشد بي امير آشفته لشكره است يكسر    جهانم بي تو آشفتـــ

  :زيرا زنداگاني خود را در او ميبيند
  )36ب/365:  همان(كم تو بودي زندگانيهمانا               نيابم بي تو كــــام اين جهـــاني   

  :سپاردويس خود را وفادار به رامين ميداند و جفاهاي او را به باد فراموشي مي
  )9ب/367: همان(جفاهايي كه كردي ياد نارم ش دارم          وفاي تو من اكنون بيـــ

  :و هر چيزي را كه ميبيند، نشاني از دوست است
  )18ب/367: همـان (... گويم زهـي بـاالي دلبـر    هميــــر          وباگر بينم به باغ انـــدر صن

  :و از فرط اشتياق و آرزومندي، حتّي به ديدار خيالش نيز خرسند است
   )33ب/368: همـان (به ديدار خيالـت گشـت خرسـند   و هست آرزومند        ز بس كم دل به ت

هـا، ويـس،   در اين نامه. ميكندو تلخي فراق يار را به اميد رسيدن به شيريني وصال، تحمل 
  :  عشق خود را به رامين، هميشگي توصيف ميكند

  )29ب/374: همـان (مـرا باشـد بـه مهـرت آز و اميـد     د     هميشه تا بـر آيـد مـاه و خورشيـــ    
و درخت مهرباني وجود خود را به سرو بوستاني تشبيه ميكند كه هيچگاه، خزان، برگهـايش  

  :را زرد نخواهد كرد
  )30ب/ 374: همـان (... به چه ماند بـه سـرو بوسـتاني     دل درخــت مهــرباني         مــرا در 

گاهي، شدت اشتياق و مهر و عالقة خود را . ها، متغير و گوناگون استلحن ويس در اين نامه
وفاييها و جفاهاي رامين را بر ميشمرد و گاهي، زيباييهاي خود را بـه رخ او  بيان ميكند و بي

. ترساندو گاهي رامين را از روز داوري مياهي، عشق و پايداري خود را بيان ميكند گ. ميكشد
      به بيان ديگر، ويس از تمام شگردها و هنرهاي خود بـراي جـذب معشـوق اسـتفاده ميكنـد      

اندر جفا بردن از دوسـت   -براي مثال، در نامة پنجم . »شايد كز آن ميان يكي كارگر افتد« 
ه و آگـاه    -كه عاشق و شيفتة ويس شده بود  -ي گذشتة رامين ويس، با يادآور - او را متنبـ

 ميسازد و از سركشيهايي كه بدان دچار شده است،بر حذر ميدارد و با برشمردن گذرا بـودن 

  :حذر ميدارد بر وفايي و جفاكارياو را از بيزيباييهاي دنيوي و ناچيز و بي ارزش بودن دنيا،
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  )7ب/376: همـان (... هـوش صبر و بـي كه تو بودي ز من بيوش      مگر آن روزها كـردي فرام
  هميــشه بــر رخانت گل به بار استيكن گرچه روي تو بهار است     ول

  )16و15ب/376: همان(بهار نيكـــــوي بر كس نماند      جهــان روزي دهــد روزي ستـــاند
  :ها، ويس به زاري از خداوند ميخواهددر پايانِ نامه

  مي تــا باز بيــنم روي آن مــاه                    نگه دارش ز چشم و دست بدخواهه
  بجــز مهــر منش تيـــمار منماي                    بجز ديــدار مـن ديــدار منمــاي

  مرا بي روي او جان و جهــان بس    و گر رويش نخواهم ديد از اين پس               
                                    كه من بي جان و آن بت بـا دو جـان بـه           بستان بــدو ده           هم اكنون جان من 

  )25تا  22ب/391: همان(
  

  : سطح ادبي
  :پرداخته ميشود)بديع معنوي و معانيبيان،(هاي بالغي در سطح ادبي، به بررسي جنبه

  :بيان
عناي واحد به طرق مختلف است، مشروط بر اينكه ايراد م«اند در تعريف علم بيان گفته 

در واقع شاعر با استفاده از ). 13:  1383شميسا، (» اختالف آن طرق، مبتني بر تخييل باشد
نيروي خيال، تصويرهاي عالم واقع را به تصـويرهايي شـاعرانه بـدل ميكنـد و بيـان بررسـي       

  .همين تصويرهاست
  :تشبيه

ي است به شرطي كه مبتني بر خيال و كذب باشد نه تشبيه، مانند كردن چيزي به چيز
نامة ويس و رامين به كار رفته است كه در تشبيه در ده يكصد و هشتاددر مجموع، . حقيقت

  :بندي آنها بر اساس بسامد سبكي پرداخته ميشود زير به تقسيم
تشـكيل   -شـبه  بـدون ادات و وجـه   -هـاي بليـغ   قسمت اعظم اين تشـبيهات را تشـبيه  

تعـداد تشـبيهات بليـغ،    . هند كه خود به دو قسمت، اسنادي و اضـافي تقسـيم ميشـوند   ميد
مورد تشبيه بليـغ   پنجاه و يكمورد تشبيع بليغ اسنادي و  بيست و نهمورد است كه  هشتاد

  :اضافي است
  :تشبيه بليغ اسنادي

ودي در بـر من       تنم چون شاخ بود و     i)27ب/365: 1349ديوان، ( گل بر مننگـارا تـا تـو ـب
  



                                               

  187/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

  :تشبيه بليغ اضافي
i)26ب/380: همان(بسي رنج آزمودي  موج غمتو در درياي هجرم غـرقه بودي       ز   i  

كه تمام اركان تشبيه ذكر شده است بيشترين  -بعد از تشبيهات بليغ، تشبيهات مفصل 
  :ستمورد ا 63نامة ويس و رامين، تعداد تشبيهات مفصل در ده. بسامد را دارند

i)45ب/378: همان(مـرا گوينــد مگـري كـز گـرستن      چو مويي شد به باريكي ترا تن i i  
  :اندبرخي از اين تشبيهات، بديع و تازه هستند كه در شعر شاعران ديگر به كار نرفته

  )35ب/384: همـان (مرا تنها بمـاند اينجا بـه خـــواري       چــو خــانِ راه مــرد رهگـذاري      
) بالكنايـه (نامه را، تشبيهات مجمل، مضمر و مشـروط و محـذوف االدات   ديگر دههاي تشبيه

  .مورد هستند 6و  8، 9، 13: تشكيل ميدهند كه به ترتيب
  :تشبيه مجمل

i)1ب/390: همان(رخساري زر اندودو تني چون موي دلـي پر آتـش و جـاني پر از دود       v  
  :تشبيه مضمر

  v)30ب/371: همان(كه نشكيبد صدف هرگز ز دريا      ندانم چون شـدي از مـن شكيبـا  
  :تشبيه مشروط    

  vi)2ب/382: همان(جهان گردد به يك بارانت ويران ن اشك من باشدت باران         اگر چو 
  :محذوف االدات

vi)374/39: همان( منم درويش با رنج و بال جفت      توي قارون بي بخشايش و زفت   i   
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  :ي ويس و راميننامهفراواني انواع تشبيه در دهنمودار 

                 

  
در مقايسه با تشبيهات، فخرالدين اسعد گرگاني از اسـتعاره كمتـر بهـره بـرده      :استعاره

بيشترين . است و يكي از داليل سادگي فهم اشعار او نيز، همين استفادة كم از استعاره است
تعداد . است -مالئمات مشبه+ به مشبه -ستعارة مصرّحة مجرّده نامه، از نوع اهاي دهاستعاره

  :مورد است 38نامة ويس و رامين، اين نوع استعاره در ده
vi)39ب/387: 1349ديوان، (كه ببريدش قضا از من به ناگاه      ماه ببر بادا پيام من بدان  i i  

 -به و مشـبه  الئمات مشبهم+ به مشبه -بعد از اين نوع استعاره، استعارة مصرّحة مطلقه 
  :مورد است شانزدهتعداد اين نوع استعاره، . بيشترين بسامد را دارد

i)1ب/369: همان(چرا گشتي به خون من شتابان تابان             ماهكجايي اي دو هفته  x  
نامة ويس در ده -به مالئمات مشبه+ به مشبه -مورد نيز، استعارة مصرّحة مرشّحه  يازده

  :رامين بكار رفته استو 
  x)33ب/371: همان(با يكدگر به  گلنه         كه در باغ اين دو  زرد گلبر سرخ گل بيار آن 

ه  )بهيكي از مالئمات مشبه+ مشبه (هاي مكنيه نامه، استعارههاي ديگر دهاستعاره تبعيـ ،
، كه )بكار نرفته است در جمله كه در معناي حقيقي خود استعاره(، مركّب )استعاره در فعل(

  :مورد هستند2و  3، 5: به ترتيب



                                               

  189/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

   :استعارة مكنيه
  xi)52ب/393: همان(كه دارد مر مرا مشهور شيراز         زلف رسن بازدرود از من بدان 

  :استعارة تبعيه
xi)46ب/369: همان(خواب   دهد كشت مرا از ديدگان آب بدان تا چشم بي كشتموفا  i  

   :استعارة مركّب
  )8ب/364: همان(كنم درمان هر دردي به دردي             گرد هر چيزي به گرديم نشان

  
  :نامة ويس و راميننمودار فراواني انواع استعاره در ده

                                     

  
نامة ويس و رامين، همه از نوع كنايه از فعل يـا مصـدر   هاي بكار رفته در دهكنايه :كنايه

ها تعداد كنايه. يعني فعل يا مصدري در معناي فعل يا مصدري ديگر بكار رفته استهستند 
  :مورد است 54ويس و رامين،  ةنامدر ده

   )17ب/376: 1349ديوان، (مكش چندين كمان بر دوستانت       كه ناگه بگسلد زه از كمانت 

                                                 
  م از نسخه بدل انتخاب شدبه نظر ما، نسخه بدل، بر . »كه ناگه بشكند روزي كمانت« : و در متن كتاب بدين صورت آمده. مصراع دو

بيت تقويت ميشود و هم، در سنّت ادبي، زه زيرا هم معناي كنايي و تناسب در . اند، ترجيح داردبيتي كه مصححان گرامي انتخاب كرده
  :انوري ميگويد. از كمان گسستن آمده است نه كمان شكستن
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ـ » زه از كمـان گسسـتن  «و » كمان بر دوستان كشـيدن «كه در بيت باال،  ه ترتيـب در  ب
  :و يا در بيت. اندستم كردن بر دوستان و درمانده و بيچاره شدن بكار رفته: معناي

xi)48ب/369: همان(بسا شرما كه خواهي بردن از من  را يك روز دامن         اگر گيرم ت i i  
  .به معناي دادخواهي كردن بكار رفته است» دامن گرفتن«
  

  :نامة ويس و رامينهاي بياني در دهنمودار فراواني آرايه
                

         
  .در اين بخش به بررسي عناصر موسيقي معنوي كالم پرداخته ميشود: بديع معنوي

بسـامد  . تضاد يا طباق يعني دو يا چند واژه در كالم از لحاظ معني ضد هم باشند :تضاد
  :مورد است 83نامة ويس و رامين، استفاده از اين نوع آرايه در ده

xi)15ب/386: همان(ز من خشنود باشد يا دالزار               جفاجويست با من يا وفادار  v  
  .جفاجو و وفادار از لحاظ معني ضد هم هستندخشنود و دالزار؛:هايباال،كلمهكه در بيت 

  :نامة ويس و رامين بكار رفته استمورد اغراق در ده 76در مجموع،: اغراق
   xv)4ب/390: ديــوان(ر      چنــان نــالم كــه نالــد كبــك كهســارچنــان گــريم كــه گريــد ابــر آذا

كه در اينجا باريـدن را بـا اسـتفاده از    (در بيت باال، ويس گرية خود را مانند بارش ابر آذاري 
و نالـه و بيقـراري خـود را ماننـد كبـك      ) صنعت تشخيص به گرية ابـر تعبيـر كـرده اسـت    

                                                                                                                        
  )334: 1372مدرس رضوي، (آنجا كه در زه آرد دستت كمان بخشش          ابر از حسد ببرّد زه از كمان رستم   



                                               

  191/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

قراين عقلي متوجه خواهد شد كه جمله در كوهساري دانسته است كه خواننده با استفاده از 
  .است» گريه و بيقراري«معناي ظاهري بكار نرفته است بلكه هدف افراط و تأكيد بر 

نامة ويس و رامين را ايـن صـنعت   يكي ديگر از خصوصيات بارز سبكي ده :المثلارسال
  :      مورد بكار رفته است سي و هفتبديعي تشكيل ميدهد كه 

  xvi)27ب/380ديوان، (ديگر زان بپيوست            كجا غرقه به هرچيزي زند دست دلت با يار 
المثل است كه براي تأكيد مصراع اول آورده شده اسـت و  در بيت باال، مصراع دوم ضرب

مقدر در مصراع اول كه به يار ديگري پيوسته است به غريقي ) تو(با تشبيه مضمر و مركّبي، 
  .ات خود دست به هر چيزي ميزند تا مانع غرق شدنش شودتشبيه شده كه براي نج

نامـة ويـس و   حسن تعليل نيز يكي ديگر از خصوصـيات بـارز سـبكي ده    :حسن تعليل
  :مورد است سي و چهاررامين است كه بسامد استفاده از آن، 

xvi)13ب/367: 1349ديوان، (وفا را در دلم زيرا درنگ است      ازيرا كاين دلم بنياد سنگ است i  
ذكر ميكند كه  -دل خود  -كه ويس، دليل ماندگاري وفا را در دل خود، سنگ بودن آن 

  .وفا نميتواند از آن خارج شود
  :مورد است بيست و هشتبسامد استفاده از اين آراية معنوي، : مراعات النظير

xvi)37ب/366( بِكشتي در دلم تخم هوايت       كنون آبش ده از جوي وفايت  i i  
  .، آب و جو، ارتباط و تناسب است)بذر(كاشتن، تخم : هايهكه بين واژ

ت   « حرف گرائي: حرف گرائي شميسـا،  (» حـروف الفبـا  يعني تشبيه به شـكل و موقعيـ
  :مورد است هفتنامة ويس و رامين، تنها بسامد استفاده از اين نوع آرايه در ده).110: 1381

xi)12ب/388ديوان (چو جيمش جهان حلقه شده بر من چو ميمش    اميد من شكسته هم x  
شكل دايـره   -» م«اند به كه ويس، در مصراع اول، مردم جهان را كه به دور او حلقه زده

شبه، گرد بودن و حلقه مانند بودن است و در مصـراع دوم، نـا   تشبيه كرده و وجه -بودن مـ 
  .كه حالت شكسته دارد، تشبيه كرده است» ج«اميدي خود را به شكل نوشتاري 

  :مورد تلميح بكار رفته است ششنامة ويس و رامين، تنها در ده: تلميح
  xx)39ب/378ديوان (... از آن خوانند آرش را كمانگير      كه از ساري به مرو انداخت يك تير

  
  
  
  
  



                                                                                1390 پائيز – 13در پي  شماره پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 192

                 

  

  :نامة ويس و رامينهاي بديع معنوي در دهنمودار فراواني آرايه
          

  
  

در ايـن علـم، تأثيرگـذاري    . ني ثانوية جمالت بحـث ميشـود  در علم معاني از معا :معاني
فايـدة علـم معـاني    «هايي كه باعث اين تأثيرگذاري ميشوند، مـورد نظـر اسـت    كالم و شيوه
فايدة اصلي آن، اين است كه ما را بـا امكانـات فـراوان زبـان آشـنا ميسـازد تـا        . متعدد است

» تفاده كنـيم و سـخن مـؤثّر بگـوييم    بتوانيم به مقتضاي حاالت مختلـف از آن امكانـات اسـ   
گرايانه نامه، فضايي غمچنانكه پيشتر بيان داشتيم، فضاي حاكم بر ده. )119: 1374شميسا،(

است كه ويس، حاالت و روحيات خود را در نبود رامين بيان ميكند پس بـديهي اسـت كـه    
پرهيز از اطنـاب، فقـط    در اينجا براي. هاي خبري در معاني تأثّر و اندوه استبسامد با جمله

به ذكر مواردي كه داراي بسامد بااليي هستند و از نظر علم معاني قابـل توجهنـد، پرداختـه    
  :ميشود

  )31ب/383ديوان (ز درد من همـــه همسايگانم               فغان برداشتند از بس فغانم 
  )7ب/390: همان(ه چنان از حسرت دل بركشم آه              كجا ره گم كند بر آسمان ما

  )18ب/365: همان(تنم را آرزومنـــدي چنان كرد              كه از ديدار بيننده نهان كرد 
بعـد از جمـالت   . انـد هاي خبري در معاني اندوه و تأثّر بكار رفتهكه در ابيات باال، جمله 

  :اندفتهخبري، بسامد با جمالت پرسشي است كه بيشتر در معناي استفهام انكاري بكار ر
  ) 25ب/365:همان(دلي كاو شد تهي از خــون خود نيز       در او آرام چون گيرد دگر چيز 

 گيرديعني آرام نمي  



                                               

  193/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

) 6ب/367: همـان (دلي كاو را تو هم جاني و هم هوش       از آن دل چون شـود يـادت فرامـوش    
شوديعني فراموش نمي  

امري است كه بيشـتر در معنـاي تعجيـز و    بعد از جمالت خبري و پرسشي، بسامد با جمالت 
  :اندالتماس و تحذير بكار رفته

  )33ب/380: همان(تو بر يار گزيده هيچ مگزين   چو جان باشد گزيده يار پيشين        
  )18ب/376: همان(همه تيرت به يك عاشق ميانداز     و گر پر تيــــر داري جعبة ناز        

  .اندپرسشي در معني، تحذير بكار رفته كه در ابيات باال، جمالت    
  )20ب/388: همان(اگــر دانــي شفيـــع و ياورم را           ببخشاي اين دل بي داورم را 

  )24ب/389: همان(به دل ياد آر مهـر ساليـــاني  تو نيز اكنون مكن محكم كماني         
  .اندس بكار رفتهكه در ابيات باال، جمالت پرسشي در معاني، تعجيز و التما

نامه بكـار  الزم به ذكر است كه شايد بتوان خصوصيات سبكي ديگري را كه در سطح نحوي ده
اند، نشان داد اما در سبك، بسامد مهم است و موارد ذكر شده بر اسـاس بسـامد سـبكي و بـه     رفته

ي، مبحـث مطـرح   نامه از نظر علم معـان با دقّت در ابيات ده. ترتيب كثرت استعمال نقل شده است
كامالً  - اينكه ويس از تمام شگردها براي جذب معشوق استفاده كرده است  - شده در سطح فكري 

مشخّص و روشن ميشود زيرا كه ويس در جمالت خبري، بيشـتر نـزاري و رنجـوري و همچنـين     
معاشقات و خاطرات گذشتة خود را با معشوق بيان كرده است و بـا اسـتفاده از جمـالت پرسشـي     

كـه   - ي كرده است معشوق را متنبه و آگاه سازد و سرانجام نيز، با اسـتفاده از جمـالت امـري    سع
بـه  . وفايي بر حذر داشـته اسـت  معشوق را از بي - بيشتر در معاني تعجيز و التماس و تحذير است 

  .از تمام شگردهاي زباني استفاده كرده است - رامين  - بيان ديگر، ويس براي جذب طرف مقابل 
هـاي  و جنبه) بيروني، كناري و دروني(در سطح زباني به بررسي موسيقي  :ح زبانيسط

  .لغوي و نحوي كالم پرداخته ميشود
 -نامه كه قسـمتي از ايـن مجموعـه اسـت     و ده -موسيقي بيروني يا وزن ويس و رامين 

زن اي كه دربارة ونكته. است) بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف(مفاعيلن مفاعيلن فعولن 
نامه گفتني است، آن است كه در بعضـي از بيتهـا، بـراي رعايـت وزن، بعضـي از      عروضي ده

  :كلمات را بايد مشدد خواند تا وزن شعر حفظ شود براي نمونه در بيت زير
  )29ب/374: ديوان(هميشه تا برآيد ماه و خورشيد        مرا باشد به مهرت آز و اميد 

  .براي رعايت وزن، بايد مشدد خوانده شود» اميد«كه واژة 
  :مورد جناس در قافيه آمده است 8در موسيقي كناري، تنها در 

  xxi)57ب/393: همان(درود از من بدان روي چو گلبرگ    كه از شرم رخش ريزد ز گُل برگ 
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در « حاجب . تمورد از حاجب در قافيه استفاده شده اس 40در  نامهدر قافيه پردازي ده
اي است كه پيش از قافيه به لفظ و دار و در اصطالح قافيه كلمهلغت به معني پوشنده و پرده

» ترين نوع حاجـب آن اسـت كـه ميـان دو قافيـه در آيـد      معني واحد تكرار شود و پسنديده
  )293: 1386ماهيار، (

xxi)30ب/386 :ديوان(بر آرم سرد بادي زين دل ريش     نمايم باد را راز دل خويش i  
و . در هر دو مصراع آمده است» دل«واژة ) ريش و خويش(كه در بيت باال، قبل از قافيه 

اشعاري است كه دو قافيه پهلوي «ذوقافيتين . مورد، از ذوقافيتين استفاده شده است 13در 
م يكديگر، يا به اندك فاصله داشته باشند، اين صنعت نيز، يكي از فروع و موارد التـزام و لـزو  

  )78: 1373همايي،(» مااليلزم است
xxi)5ب/376: ديوان(هر آن روزي كه تو كمتر گرستي     جهان را دجلة ديگر ببستي  i i  

اند و با هم قافيه شده» گرستي، ببستي«هاي نيز قبل از قافيه» كمتر، ديگر«هاي كه واژه
  .اندبه نوبة خود، نوعي موسيقي را در شعر پديد آورده

اسـت بـه   ) حـروف  ةنغمـ (آرايي ، از واجنامهوري دهنيز، بيشترين بهرهدر موسيقي دروني 
) هم در مصوت و هم در صامت(اي كه كمترين بيتي را ميتوان پيدا كرد كه اين آرايش گونه

:           آرايـي دارد، آورده ميشـود  در زير فقـط يـك نمونـه از بيتهـايي كـه واج     . در آن ديده نشود
  )30ب /365: همان( جدايي            نيايد باز تو تا باز نايي جدا شد كام من تا تو 

به افزون شـدن موسـيقي شـعر    » ي«، »آ«: كه در بيت باال، صداي برخاسته از مصوتهاي
  .كمك كرده است

نامة ويـس و رامـين حـائز    يكي ديگر از صنايعي كه در حوزة موسيقي دروني شعر در ده
. انـد مـورد بكـار رفتـه    9، 29: يع هستند كه به ترتيـب اهميت است، صنعتهاي موازنه و ترص

شميسـا،  (» جمله به وسيلة تقابل اسجاع متوازن است) يا چند(هماهنگ كردن دو « موازنه 
1381 :44(  

xxi)24ب/368: ديوان(چو در خوابم همي مهرم نمايي      چو بي خوابم همي دردم فزايي  v  
اسجاع متـوازي در مقابـل يكـديگر    ) فقرهو يا به قول قدما (حداقل در دو جمله «ترصيع 
  xxv)43: 1381شميسا، (» قرار گيرند

  )14ب/391: ديوان(همي داني كه چون خسته روانم    همي داني كه چون بسته زبانم 
نامه تأثيرگذار بوده است، تكرار واژه است كـه  از عوامل ديگري كه در موسيقي دروني ده

  :به صورتهاي زير نمود پيدا كرده است



                                               

  195/نامة ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيناسي دهسبك ش

 

 

كه يك واژه به صورت منظم در آغـاز و پايـان   ) ردالصدر الي العجز(به صورت تصدير  -1
بيت تكرار شده است، اين آرايش تنها در دو بيت ديده ميشود كـه يكـي از آنهـا بـه عنـوان      

  :نمونه ذكر ميشود
  xxvi)19ب/365: همـان ( نـالم بدانسـتند حـالم       كنـون نتـوانم از سسـتي كـه       مـي  نالهبه 
اي تصدير است و در هفت مورد ديده ميشود؛ در ورت ردالصدر الي العروض كه گونهبه ص -2

  :اين آرايش، يك واژه به طور منظم در آغاز و پايان مصراع نخست تكرار ميشود
xxvi)63ب/393: همان(است  است    مرا بي او دو ديده چون دو رود درود از من بدان كاو را درود i   
البتداء كه در سه مورد ديده ميشود؛ در اين آرايش، يك واژه به صورت ردالصدر الي ا -3

  :به طور منظم در آغاز دو مصراع تكرار ميشود
xxvi)19ب/386: همان(سنگين دل و نامهربان است هماناست او كه من ديدم همان است     همان i i  
اژه به صورت رداالبتدا الي العجز، كه در چهار بيت ديده ميشود؛ در اين آرايش، يك و -4

  :به طور منظم در آغاز و پايان مصراع دوم تكرار ميشود
xxi)31ب/383: همان( فغانمبرداشتند از بس  فغانز درد من همه همسايگانم         x                                            

به صورت ردالعروض الي االبتدا، كه در نُه بيت ديده ميشود؛ در اين آرايش يـك واژه   -5
  :ور منظم در آخر مصراع نخست و اول مصراع دوم ديده ميشودبه ط

                                                   xxx)11ب/379: همان(تا شوي آگه زحالم  بنالم       بنالمهمي سخت آيدت كز تو 
به صورت ردالعجز الي الصدر كه تنها در يك بيت اين آرايش ديـده ميشـود؛ در ايـن     -6

  :ايش، كلمة پاياني بيت نخست در آغاز بيت بعدي تكرار ميشودآر
  استطبيب  مرا خود درد و آزار ازيمار از طبيب است            اگر درمان ب

  )43و42ب/366: همان(بماند از غدر او اين درد با من            من خيانت كرد با مــن  طبيب
ك بيت ديده ميشود؛ در اين آرايش يك به صورت ردالعروض الي العجز، كه تنها در ي -7

  :واژه در پايان دو مصراع تكرار ميشود
  )14ب/376: همان( بنازيبه چندين گنج شايد گر              نازي تو با صد گنج پيروزي و

مباحثي كـه در سـطح لغـوي مطـرح ميشـود، بيشـتر مربـوط بـه محـور           :سطح لغوي
در . اسـت ) paradigmatic axis(ني و محور جانشي) syntagmatic axis (همنشيني 

واقع گزينش شاعر و انتخاب واژگان و شيوة قـرار گـرفتن آنهـا در جملـه مـورد بحـث قـرار        
براي مثال . ميگيرد و بطور كلّي شايد بتوان گفت كه تفاوت سبكها از همين جا ناشي ميشود

جانشـيني بـه   در غزليات حافظ، نحوة انتخاب واژگان و چيدن آنهـا در محـور همنشـيني و    
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اي ديگر كرد زيرا در اي را جايگزين كلمه يا واژهاي يا واژهاي است كه شايد نتوان كلمهگونه
فخرالدين اسعد گرگـاني، خـود، در مـتن    . اين محورها، نهايت دقّت و توجه انجام شده است
  :ميكند به زبان پهلوي بوده است، اشارهل،ويس و رامين،به اين نكته كه ويس و رامين در اص

  )33ب/28: 1349: ديوان(وليكن پهلوي باشد زبانش      نداند هركه برخواند بيانش 
نامه كه بخشي از اين اثر است در سطح واژگاني بيشتر تحت همة اين اثر و به تبع آن ده

هـايي  در زير، واژه. تأثير زبان پهلوي بوده است و بسيار كم از زبان عربي تأثير پذيرفته است
  :نامه، بكار رفته و در سطح لغوي حائز اهميت است، آورده ميشوددر دهرا كه 
  :»سرشتن و تحريك كردن«به معناي  »آغاريدن«
  ) 6ب/390: همان(به اشك دل فرو شويم سياهي      بياغارم زمين تا پشت ماهي  
  : »خصومت و انديشة بد« به معني» سگاليدن«

ي     چرا چن   )3ب/370: همان(دين ز بدمهري سگالي مرا گويند بيهـوده چه ناـل
  : »نبات و قند سفيد«به معناي ) تبرزد(» طبرزد«

ــوا بر جگر زد     ورا ترياك سازد نه طبرزد    )7ب/370: همان(كسي كش مار شـي
  :»پريشان و شكافته شده« به معني  »كشفته«

  ) 38ب/392: همان(درود از من بدان باغ شكفته    كه دارد خانة صبرم كشفته 
  :»شريك و همتا و همانند«به معني  »همال«

ـند    مرا گه گه بپرسيدن درآيند  ـاـي م م چـو مهـر دل ـن ـاالـن   )15ب/364: همان(هـمـ
  : »سخنان بدون پايه و اساس«كه ريخت كهن ياوه است به معناي  »يافه«

  )43ب/390: همان(همي تا با تو گويم يافه گفتار               روم البه كنم در پيش دادار 
  :»چشم و ديده«به معني  »ديدار«

  )18ب/365: همان(تنم را آرزومندي چنان كــرد                 كه از ديدار بيننده نهان كرد 
  :»برات و قباله«به معني  »چك«

  )22ب/372: همان(نهال مهر بس باد اينكه كشتم                چك بيزاري از خوبان نوشتم 
  :»كه« نيبه مع »كجا«

  )20ب/368: همان(اكنــون در رسد دوست      كجا آن بوي خوش بوي تن اوست به دل گويم هم
الزم و واجب بودن؛ سزاوار و اليق بـودن كـه در   : به ترتيب در معناهاي »شايستن«و » بايستن«

  :اندصرف ميشده و معناي قيدي نداشته - برخالف امروز  - متون كهن 
دن ي دـي ـد                 و گر ديده نباشد بي تو شايد مرا چشم از ـپ ـاـي   )7ب/382: همان(ت ب
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  : »آگهي«به معني  »آگه«
ــداري                 كه در باران بود اميدواري  و مگـــر آگـــه ـن   )47ب/378: همان(حســودا ـت

  : »در«بجاي  »اندر«استعمال 
ــدة مــن                )10ب/364: همان(مهار دوست اندر دست دشمن     بگريد چــون ببيـند دـي

  :»تن«به معني » شخص«واژة 
  )20ب/365: همان(اگــر مـرگ آيد و سالي نشيـند                  به جان تو كه شخص من نبيند  

  :»همراه«به معني  »همبر«
ـاو با تو همراهست و همبـر                 چگونه مهر بندد جاي ديگر     )5ب/367: همان(دلي كــ

  : »باشم«به معني  »بوم« استعمال
  )45ب/369: همان(چه باشد گر بوم صد سال بيدار                چو در گيتي بود نامم وفادار 

ـان كُـردي    » باشم«ريخت كهن » بوم«ظاهراً، واژة  ـا در زب است و امروزه نيز اين واژه به همين معن
  .كاربرد دارد

  :»سپردن و طي كردن«به معني » گذاردن«
  )23ب/374: همان(باميد آن همه دريا گذارد            كه تا سودي بيابد زآنچه دارد  

  : »حتماً«به معناي  »مگر«استعمال 
  )6ب/376: همان(كنــون افـزونتر از جمشيـد گشتي            مگر همساية خورشيد گشتي 

  : »كردنعاشقي پيشه «به معناي  »مهركار و مهر ورزيدن«
  هر آن عاشق كه كار مهر ورزد        دو صد جان پيش وي ناني نيرزد

  )23و22ب/382: همان(چنين بايد كه باشد دوستداري مهركاري                        چنين بايد كه باشد
  

  :نتيجه
نامــة ويــس و رامــين فخرالــدين شناســي بــه بررســي دهدر ايــن مقالــه، از ديــد ســبك

فكـري، ادبـي و زبـاني آن    : داخته شد و براي نيل بـدين مقصـود، سـطحهاي   اسعدگرگاني پر
  :بررسي شد و در نهايت ميتوان نتايج كلّي زير را ارائه داد

آلـود اسـت كـه در آن نازهـا و     ها، فضايي غـم از نظر فكري، فضاي حاكم بر اين نامه -1
  .نّاها بيان شده استنيازهاي عاشقانه همراه با خواهشها و عطشهاي دروني و نيازها و تم

از نظر ادبي، در حوزة علم بيان، بيشترين استفادة فخرالدين اسعد گرگاني از تشـبيه   -2
ـ  بوده است كه اين تشب در . انـد دور از پيچيـدگي بيـان شـده   يهات، با زباني ساده و شـيوا و ب
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ن يكـي از  نامه، كمتـر اسـت و شـايد بتـوا    مقايسه با تشبيه، بسامد استفاده از استعاره در ده
هاي بكـار رفتـه نيـز،    داليل سادگي آن را همين استفادة كم از استعاره دانست البتّه استعاره

-هاي بكار رفته در آن نيز، كنايهكنايه. هايي هستند كه به سادگي قابل فهم هستنداستعاره

ي در حـوزة بـديع معنـو   . اندهاي ساده و روشني هستند كه در ادب فارسي فراوان بكار رفته
المثل، حسن تعليل، تضاد، اغراق، ارسال: هم، بيشترين استفادة فخرالدين به ترتيب بسامد از

گرائي و تلميح بوده است كه همة موارد ياد شـده در نهايـت سـادگي و    النظير، حرفمراعات
در حوزة علم معاني نيز، بيشتر از جمالت خبري و سـپس پرسشـي و   . اندشيوايي بيان شده

  .ده شده استامري استفا
مورد از جناس استفاده كرده اسـت و   8نامه، تنها در پردازي دهاز نظر زباني، در قافيه -3

در حـوزة  . مورد از ذوقافيتين در قافيه استفاده كـرده اسـت   13مورد از حاجب و در  40در 
 -هم در صـامت و هـم در مصـوت     -آرايي وري آن از واجعلم بديع لفظي نيز، بيشترين بهره

ات سـبكي ده     نامـه ويـس و   بوده است و به بيان ديگر، شايد بتوان يكـي از بـارزترين مختصـ
ديگر صنعتهاي بديع لفظـي بكـار رفتـه در    . آرايي دانسترامين را همين استفادة زياد از واج

نامـه كمتـر   در سطح لغوي نيز، ده. موازنه، ترصيع و تكرار: نامه به ترتيب بسامد عبارتند ازده
أثير زبان عربي قرار گرفته است و بيشتر لغات آن، همان تركيبات و لغات نزديك بـه  تحت ت

  . زبان پهلوي است
  

  :منابعفهرست 
  انتشارات امير كبير، چ پنجم: شناسي، تهران، سبك)1369(بهار، محمد تقي  -1
د فرهنگ ايـران، چ  ، ديوان ويس و رامين، انتشارات بنيا)1349(تودوا، ماگالي و گواخاريا، الكساندر -2
  اول

  انتشارات آگاه: ، موسيقي شعر، تهران)1368(شفيعي كدكني، محمد رضا  -3
  آگاه چ هفتم: تهران. ها، شاعر آينه)1385( ----- -4
  انتشارات فردوس : شناسي، تهران، كليات سبك)1372(شميسا، سيروس  -5
  )ويرايش دوم(ردوس، چ چهاردهم انتشارات ف: ، نگاهي تازه به بديع، تهران)1383(---- -6
  ، بيان و معاني، تهران، انتشارات فردوس، چ هشتم )1374( ---- -7
انتشـارات جهـاد   : شناسي در ادبيات، تهـران ، درآمدي بر سبك و سبك)1368(عباديان، محمود  -8

  دانشگاه تهران
  نشر قطره، چ نهم: ، عروض فارسي، تهران)1386(ماهيار، عباس -9

10- د سمدرانتشـارات علمـي فرهنگـي،چ    :تهـران ،)،قصائد2ج (،ديوان انوري)1372(تقي رضوي،محم
  چهارم
  نشر هما، چ نهم: ، فنون بالغت و صناعات ادبي، تهران)1373(الدينهمايي، جالل -11
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