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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The lyrical poem "Weiss and Ramin" belongs 
to pre-Islamic times and was composed in the Islamic period. Although this 
system is full of elements and references to pre-Islamic Iranian culture and 
religion; But Fakhreddin Asad Gorgani, due to being a Muslim, has referred to 
Qur'anic allusions and moral-Islamic themes in this poem. In fact, this kind of 
attitude of Fakhreddin arises from his religious beliefs. In this article, the 
elements, themes and Islamic allusions in this fictional system are analyzed 
and explained. This research is an attempt to show the place of Islam in the 
lyrical system of Weiss and Ramin. 

METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical 
method and content analysis and in order to collect information from the 
library method used. 

FINDINGS: Items such as praising God with the attributes discussed in Islamic 
sects, the narration of the Holy Prophet (PBUH), Quranic teachings, sacrificing 
cows and the like are some of the references related to the religion of Islam in 
this system. 

CONCLUSION: The intellectual and moral system in Weiss and Ramin's system 
is based on religious beliefs. This poem contains Islamic references due to its 
composition in the Islamic period and due to the subject and root of the story, 
it contains the teachings and teachings and beliefs of ancient Iran, especially 
Zoroastrianism. Fakhreddin, who in the introduction of his work and in the 
section "Praise of God" by referring to issues such as denying the vision of 
God and rejecting the belief of the similes, proves to be a Mu'tazilite to some 
extent, although he has been forced to express Mazdisna religious topics and 
allusions. Due to his being a Muslim, there are many references to the 
principles of Islam in his work. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 «ویس و رامین»بررسی عناصر و اشارات اسالمی در منظومۀ 

 
 ،  شهروز جمالی*هادی خدیورفهیمه سازمند، 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.
 
 

 
 چکیده:

متعلق به ادوار قبل از اسالم است كه در دورۀ « ویس و رامین»منظومۀ غنایی  زمینه و هدف:

اسالمی سروده شده است. اگرچه این منظومه سرشار از عناصر و اشارات فرهنگ و دین قبل از 

اسالم ایرانیان است؛ اما فخرالدین اسعد گرگانی بدلیل مسلمان بودن، در این منظومه، به 

است. در حقیقت این نوع ی و مضامین اخالقی ه اسالمی اشاره كرده تلمیحات و اشارات قرآن

نگرش فخرالدین، برخاسته از باورها و عقاید دینی اوست. در این مقاله عناصر، مضامین و 

 پژوه  ایناند. اشارات اسالمی موجود در این منظومۀ داستانی تحلیل و توضیح داده شده

 غنایی ویس و رامین است.  منظومۀ الم درجایگاه دین اس دادن نشان برای كوششی

بمنظور  این پژوه  به روش توصیفی ه تحلیلی و تحلیل محتوا انجام و روش مطالعه:

 . استشده ای استفاده گردآوری اطالعات از روش كتابخانه

های اسالمی، نعت پیامبر مواردی از قبیل ستای  خداوند با صفات مورد بحث در فرقه ها:یافته

اكرم )ص(، تلیمیحات قرآنی، قربانی كردن گاو و مانند آنها از اشارات مربوط به دین اسالم در 

 این منظومه است. 

نظام فکری و اخالقی در منظومۀ ویس و رامین بهر پایهۀ باورههای دینهی اسهتوار       گیری:نتیجه

است. این منظومه بدلیل سروده شدن در دورۀ اسالمی حاوی اشارات اسالمی و بدلیل موضوع و 

 ها و تعلیم و اعتقادات ایران باستان، خصوصهاً كهی  زدشهتی اسهت.    ریشۀ داستان، حاوی آموزه

با اشاره به مسائلی چون انکار رؤیهت  « ستای  یزدان»ثرش و در بخ  فخرالدین كه در مقدمۀ ا

خداوند و رد اعتقاد اهل تشبیه، معتزلی بودن وی تا حدودی اثبات میشود، اگرچهه بهه تناسهب    

موضوع منظومۀ خوی  مجبور به بیان موضوعات و اشارات دینی مزدیسهنا شهده اسهت، بهدلیل     

 .انی دین اسالم نیز در اثرش دیده میشودمسلمان بودن وی، اشارات فراوانی از مب
 

  

 4344شهریور  54 :دریافت تاریخ  

 4344مهر  49:  داوری تاریخ   

 4344مهر  67: اصالح تاریخ   

 4344آذر  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 فکری،ویس و رامین، سطح 

 دین، اسالم.
 

 :مسئول نویسنده * 

    hkhadivar@gmail.com

  31194174 (94 49)+  
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 مقدمه
گیری از اشارات دینی، غنایی است كه با بهرههای عاشقانه یکی از زیباترین و جذابترین بخشهای ادبیات منظومه

اند و با واكاوی آنها میتوان ضمن افزودن بر ابعاد زیبایی اثر، وجوه آداب، سنن و فرهنگ سرزمینمان خلق شده

منظومۀ غنایی ویس  آمیختگی این آثار با آداب و آئینهای متداول دورۀ مربوط را از دل آنها نمایان ساخت. متنوع

ای آن را عدهو رامین یکی از آثار ادب فارسی است كه دربارۀ اصل و منشأ آن بین صاحبنظران اختالف است؛ 

ای طوالنیتر ای دیگر پیشینهمیدانند و دستهای آن را متعلق به دورۀ ساسانیان مربوط به دورۀ اشکانیان و عده

برای آن قائل هستند. درهرحال ریشه، قدمت و خاستگاه این داستان باعث شده است فخرالدین اسعد گرگانی در 

سرودن یا درواقع بازآفرینی این اثر، اشارات فرهنگی و دینی دین زرتشت را در اثرش استفاده كند. از سوی دیگر 

به همین دلیل ناخواسته یا بطور عمد، برخی اشارات اسالمی را در داستان وارد ساخته است.  وی مسلمان است و

است، عناصر و اشارات اسالمی موجود در اثر تحلیل و بررسی ای نگاشته شده در این مقاله، كه به روش كتابخانه

ترین هدف و ضرورت این پژوه  شناساندن جایگاه دین اسالم و بیان اشارات اسالمی در این عمدهخواهد شد. 

 منظومه است. 

 

 سابقۀ پژوهش
درمورد ویس و رامین مقاالت بسیاری نگاشته شده است، اما با جستجو در منابع اطالعاتی، تحقیقی كه به بررسی 

( در مقالۀ 4394واردی و عبدی )یافت نشد. تنها  عناصر و اشارات اسالمی در این منظومه پرداخته باشد،

بازتاب »( در مقالۀ 4394صادقیان و عظیمی )و « های فرهنگ ایران باستان و اسالم در ویس و رامینجلوه»

به بررسی بازتاب عقاید مزدیسنا و فرهنگ ایران باستان در این « عقاید مزدیسنا در منظومۀ ویس و رامین

 اند. منظومه پرداخته

 

 بحث و بررسی

فخرالدین  كی  زردشتی است،اگرچه داستان ویس و رامین مربوط به زمان ایران باستان و و مملو از اشارات 

گاهی به دالیل اعتقادات اسالمی خود این نکته را فراموش كرده و بعضی از عقاید اسالمی را نیز در داستان  اسعد

 .روایت میکند و این از ضمیر ناخودآگاه شاعر برمیخیزد

حجمتر از منظومۀ قبل از بحث و بررسی، دو نکتۀ مهم قابل ذكر است: این منظومه در اصل و در ابتدا، بسیار كم

است و شاعر با دخل و تصرف در منظومه، آن را آراسته و سخن را به تفصیل كشانده سرودۀ فخرالدین بوده فعلی 

نتیجۀ همین دخل و تصرفات، اشارات و عناصر اسالمی در متن اولیه وارد شده است. همچنین بسیاری  است و در

د. بنابراین نمیتوان بطور كامل و دقیق از آداب و احکام مذهبی و عقیدتی ادیان، اشتراكات بسیاری با هم دارن

 مشخص كرد كه چه اشاراتی مربوط به كدام كی  و آئین میشود. 

ازآنجاكه شاعر »دربارۀ مذهب فخرالدین، صادق هدایت به استناد بر دو بیت زیر وی را شیعه میداند و مینویسد: 

سبزپوش ظاهر میشود، میرساند كه شیعه  اشاره به افسانۀ عمر میکند كه خاک او را به خود نگرفته و در خواب

 (. 145)چند نکته دربارۀ ویس و رامین، هدایت: ص « بوده است

 تههن مههن گههر بههدین حسههرت بمیههرد     

 
 بهههه گیتهههی ههههیچ گهههورش نهههه پهههذیرد 

 (315)ویس و رامین: ص                      
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 بههه خههواب انههدر فههراز آمههد سروشههی     

 
 جهههههوانی، خهههههوبرویی، سبزپوشهههههی   

 (644)ویس و رامین: ص                      

مردی مسلمان و بر »،« چگونگی آفرین  جهان»و « ستای  یزدان»اما صفا وی را به استناد مقدمۀ منظومه در 

نفی رویت از خداوند و دور داشتن جسمیت یا تشبیه، چونی و چنین، »میداند و « مشرب اهل اعتزال یا فالسفه

كوب (. زرین376-374دالیل محکم این مدعا میداند )تاریخ ادبیات در ایران، صفا: صص  را« كجایی و كیی از او

نیز با توجه به تاثیر تبلیغات علویان طبرستان در گرگان عهد آل بویه و آل زیار، احتمال قطعیت آن را بعید 

 ( 76كوب: ص نمیداند )با كاروان حله، زرین

 تحمیدیه و نعت

نگاری و مطالبی دربارۀ توحید خداوند، نعت پیامبر و مدح حاكم وقت، مسلماً در اصل داستان نبوده آداب دیباچه

فخرالدین اسعد گرگانی موحد و مسلمان و جزو تصرفات فخرالدین و مملو از اشارات و عناصر اسالمی است. 

اش ت خوی  را در منظومهبهره نمیماند و مراتب ارادت و عبودیلذا در آغاز كتاب  از این نصیب بی ؛است

 :اینچنین آغاز میکند

 سهههههراس و آفهههههرین آن پادشهههههاه را  

 بههههدو زیباسههههت ملههههک و پادشههههاهی 

 

 كههههه گیتههههی را پدیههههد آورد و مهههها را  

 كهههه هرگهههز نایهههد از ملکههه  جهههدائی  

 (4ویس و رامین: ص )                        

 میدارد:اندیشۀ اعتزال خود را با غیرقابل رؤیت دانستن خداوند اعالم 

 نهههه بتوانهههد مهههر او را چشهههم دیهههدن   

 
 نههههه اندیشههههه درو دانههههد رسههههیدن    

 )همانجا(                                        

(. در ادامه به 453)انعام: « ال تُدركُهُ االبصارُ و هو یُدرکُ االبصار و هو الطیف الخبیر»كه به این آیه اشاره دارد: 

دازد و خداوند را قائم به ذات، تغییرناپذیر، غیرقابل تشبیه و توصیف و خارج مباحث كالمی درمورد خداوند میرر

 از مقوالت كیفی زمان و مکان توصیف میکند: 

 خههدای پههاک و بههی همتهها و بههی یههار     

 نهههه بتوانهههد مهههر او را چشهههم دیهههدن   

 مکهههههن تشهههههبیه او را در صهههههفات   

 

 ههههم از اندیشهههه دور و ههههم ز دیهههدار    

 نههههه اندیشههههه درو دانههههد رسههههیدن...  

 از تشهههبیه پهههاكیزه اسهههت ذاتههه   كهههه

 (4-4)ویس و رامین: ص                      

 همتایی، بزرگی و پاكی میستاید:اش چون آفرینندگی، بخشندگی، بیشدهخداوند را با صفات شناخته

 كهران اسهت  چنان كه  زور و قهدرت بهی   

 نهههه گهههر قهههدرت نمایهههد آیهههدش رنهههج 

 

 عطابخشههههی و جههههودش همچنانسههههت 

 پاالیههدش گههنج نههه گههر بخشهه  كنههد   

 (6)همان: ص                                   

 تاكید بر دو ویژگی بخش  و بخشای  خداوند، نشانگر اعتقاد وی به شادباشی و روحیۀ امیدوار اوست. 

 او اعتقادی مخالف دهریون دارد و خداوند را وجودی سابق بر همۀ خالیق، زمان و مکان میداند: 

 گفههت كههی بههودبههه وصههف  هههم نشههاید 

 وگههر كهههی بههودن انهههدر وصههف  آیهههد   
 كجهههها هسههههتی  را مههههدت نریمههههود  

 پههههههس او را اول و اخههههههر ببایههههههد  

 (6)همان: ص                                   
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 و اینگونه به صفت قادر بودن خداوند، اشاره میکند:

 شنیدسههههتی مگههههر گفتههههار دانهههها

 سههتجهههان را زیههر فرمههان آفریههده  

 

 ی توانها كه هسهت ایهزد بهه ههر كهار      

 سههتهمههه كههاری بههه انههدازه بریههده 

 (45همان: ص )                          
بعد از ستای  و  ،و به آیین اسالم و پیامبر اعظم ارادت داشته استفخرالدین اسعد گرگانی بدلیل اینکه مسلمان  

 است: الشأن اسالم پرداختهپیامبر عظیم ،حمد ایزد منان به نعت و ثنای فخر عالم امکان

 هههههای پیمبههههركنههههون گههههویم ثنهههها 

 بهههرآورد چهههو گمراههههی ز گیتهههی سهههر 

 

 كههه مهها را سههوی یههزدان اسههت رهبههر      

 شهههب بهههی دانشهههی سهههایه بگسهههترد   

 (46همان: ص )                                

فخرالدین در ستای  پیامبر اكرم )ص(، ایشان را رحمت حق و نور گیتی مینامد و معتقد است پیامبر رهبر 

سوی یزدان و برگزیدۀ پاكان است كه انسان را از گمراهی و جهل رهانید و بسوی نیکی ره نمود و بعثت انسان ب

ایشان ناشی از رحمت و فیض الهی است. به همین دلیل باید خداوند را بسبب ارسال دین و بعثت شکر گفت. در 

وی معامله كند. فخرالدین به شفاعت  ادامه از خداوند میخواهد گناهان  را عفو كند و مطابق كرم و فضل خود با

آورد و چنانکه داستان  را با ستای  خداوند آغاز كرده، آن را با نیز معتقد است و پیامبر را نزد خداوند شفیع می

 نام الهی خاتمه میدهد و از خداوند طلب مغفرت میکند. 

 

 اشارات قرآنی و تلمیح به احادیث
زبان پهلوی متاثر بوده، از زبان و ادبیات عرب نیز متاثر شده است و در  فخرالدین اسعد گرگانی همچنانکه از»

موارد بسیاری تاثیر قرآن و احادیث و اشعار و امثال عرب را در ویس و رامین میتوان یافت )یادداشتهایی دربارۀ 

ته است. (. وی در جای جای اثرش از اشارات قرآنی و احادیث بهره جس144منظومۀ ویس و رامین، محقق: ص 

 مانند:

 اگرچهههه هسهههت واال واال چهههرخ گهههردان 

 
 شهههههاب او را نگهبههههان كههههرد یههههزدان 

 (461)ویس و رامین: ص                      

 ( 45)صافات: « اال مَن خطف الخطفه فتبعه شهاب ثاقب.»كه اشاره دارد به مضمون این آیه: 

عین حال نگران كار ویس و رامین است و  در جایی از داستان، شاه موبد عازم جنگ با قیصر روم است، در

 نمیخواهد دوباره اشتباه كند و ویس را از خانه فراری دهد:

 جهههدایی را نیهههارم دیهههد از ایهههن پهههس 

 هههر آن گههاهی كههه باشههد مههرد هشههیار   

 

 همههین یکبههار كههه دیدسههتم مههرا بههس    

 ز سهههوراخی دوبهههارش كهههی گهههزد مهههار

 (635)ویس و رامین: ص                      

 است. همینطور بیت بعدی آن: « ال یلدغ المومن من حُجرٍ مرتین»م بیت آخر، ترجمۀ حدیث نبوی مصرع دو

 گمههههان زانههههو ببسههههتنشههههتر را بههههی

 
 بسهههی آسهههانتر از گهههم گشهههته جسهههتن 

 )همانجا(                                          
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 «.اعقل راحلتک و توكّل»یادآور حدیث دیگری از پیامبر است كه 

اشاره به حضرت سلیمان و به فرمان داشتن دیوان نیز اعتقادی اسالمی است و در تاریخ و فرهنگ ایران باستان، 

 صفت دیوبندی به تهمورث نسبت داده شده است: 

 هههههر آوازی بدانههههد چههههون سههههلیمان 

 
 هههههزاران دیههههو را دارد بههههه فرمههههان   

 (36)همان: ص                                 

و وَرَثَ سلیمان داوود. قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر... و حَشَرَ سیلمان جنوده فی »به آیۀ ای است اشاره

 ( 47الجن و االنس )نمل:

 بههه بههام كوشههک شههد بهها سههیمتن ویههس 

 
 نشسههته چههون سههلیمان بههود و بلقههیس    

 (437)ویس و رامین: ص                      

 یر عوامل ادبی بعد از اسالم در داستان گنجانده شده است: اشارات به داستان حضرت یوسف نیز تحت تاث

 گهههی رامههین چههو یوسههف بههود در چههاه  

 
 گههههی ماننهههد عیسهههی بهههود در مهههاه    

 (443)همان: ص                               

اشاره به داستان حضرت نوح و درازی عمر نوح، مربوط به دوران پس از اسالم است و در اصل داستان جایگاهی 

 ندارد. در جایی از داستان، ویس برای ابراز زاری و برگشتن از عشق رامین، به موبد میگوید: 

 اگهههههر جهههههان ههههههزاران نهههههوح دارم 

 
 یکههههی جههههان را از او بیههههرون نیههههارم  

 (635)همان: ص                              

 همچنین است اشاره به نام قارون:

 مهههنم درویههه  بههها رنهههج و بهههال جفهههت

 
 بخشهههای  و زّفهههتتهههویی قهههارون بهههی 

 (649)همان: ص                               

افسانۀ فریب خوردن آدم خاكی و سقوط ابلیس از مواردی است كه فخرالدین آن را از اعتقادات اسالمی خوی  

وارد منظومه ساخته است، این داستان، اصل یهودی و اسالمی دارد و به هیچ وجه در افسانۀ آفرین  زدشتی 

 سابقه ندارد، ولی فخرالدین میسراید: 

 گنهههه كهههرد آدم انهههدر پهههاک مینهههو    

 
 ر آینهههههه مهههههنم از گهههههوهر او  هههههه 

 (346ص : )همان                             

 ای اسالمی دارد: یا خلقت انسان از گِل نیز ریشه

 بهههه گهههوهر نهههه خهههدایی نهههه فرشهههته  

 
 ای همچهههو مههها از گِهههل سرشهههته یکهههی 

 (451)همان: ص                              

اشاره میشود، این لغات اگرچه از اصل « رضوان» و « حور»، «فردوس»همچنین در ویس و رامین بطور مکرر به 

 اند، اما فخرالدین آنها را در معنای اسالمیشان ذكر كرده است: فارسی گرفته شده

 چنهههان بایسهههته كهههرد آن بههههافرین را   

 
 كههه در فههردوس رضههوان حههور عههین را    

 (54)همان: ص                                 

 عمهههههاری دار او فرخنهههههده رضهههههوان   یهههزدانعمهههاری بهههود چهههون فهههردوس  
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 (41)همان: ص                                  

 بهشهههتی بهههود گفتهههی كهههاخ و ایهههوان  

 
 مهههر او را حهههور ویهههس و دایهههه رضهههوان 

 (467)همان: ص                               

 تههو گفتههی حههور بههی فرمههان رضههوان     

 
 ز ناگهههه از بهشهههت آمهههد بهههه كیههههان   

 (335)همان: ص                               

 قرآنی است: « حورالعین»قطعاً از اشارات اسالمی و برگرفته از تركیب « حور»واژۀ 

 تههههویی بههههانوی ایههههران مههههاه تههههوران

 
 خداونههههد بتههههان خورشههههید حههههوران  

 (441)همان: ص                               

 بهههه مینهههو در چنهههین حهههورا نیهههابی    

 
 در از ایهههن زیبههها نیهههابی   بهههه گیتهههی  

 (645)همان: ص                              

 زردشتی تشبیه شده است:« سروش»اسالمی و بار دیگر به « حور»یکبار به « گُل»در جایی از داستان، 

 گهههویجهههواب  داد خورشهههید سهههخن  

 

 رویسهههروش دلکههه  آن حهههور پهههری   

 (364)همان: ص                               

 بهشهههت و حهههور خواههههد دل ز یهههزدان 

 
 مهههرا ماهههها تهههو ههههم آینهههی و ههههم آن  

 (164)همان: ص                              

 و افسانۀ یاجوج و ماجوج نیز كه در قرآن ذكر شده است:

 تههو گفتههی سههدّ یههاجوج اسههت لشههگر     

 
 هههم ایشههان بههاز چههون مههاجوج بههی سههر   

 (499)همان: ص                               

 اشارات شاعر به چشمۀ زمزم، حوض كوثر و درخت طوبی نیز از عناصر اسالمی منظومه محسوب میشوند: 

 چههو پههی  ویههس شههد او را دژم دیههد    

 
 ز گریهههههه در كنهههههارش آب زم دیهههههد  

 (461)همان: ص                               

 تهههو گفتهههی رود مهههروش كهههوثر آمهههد  

 
 همهههان بهههوم  بهشهههتی دیگهههر آمهههد   

 (474)همان: ص                               

 تهههو گفتهههی یکسهههر از دوزخ برسهههتند   

 
 بههههه زیههههر سههههایۀ طههههوبی نشسههههتند 

 (347)همان: ص                              

در اعتقادات اسالمی، جن از نام خداوند میگریزد، اما فخرالدین در منظومۀ خوی  این موضوع را به دیو نسبت 

 تار سروشان فرار میکند: میدهد كه از گف

 و دیههههوان بههههه گههههردون بردویدنههههد  

 
 كههههه گفتههههار سروشههههان میشههههنیدند  

 (43)همان: ص                                 

افسانۀ اسکندر و رفتن او به ظلمات و اشاره به آب زندگانی نیز از اشارات اسالمی موجود در منظومه است. هدایت 

در دوران بعد از اسالم بعنوان پهلوانی نیرومند معروف گشته است؛ زیرا اسکندر اسکندر »در این مورد مینویسد: 

در زمان ساسانیان، به علت غارت كتابخانۀ استخر و سوزاندن كتابهای دینی زمان هخامنشیان، منفور و ملقب به 

 (.637ملعون )گجسته( بوده است )چند نکته دربارۀ ویس و رامین، هدایت: ص 
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 دگانیز بههههههوی ویههههههس آب زنهههههه  

 
 بخههههورد و مانههههد نههههام  جههههاودانی   

 (467)ویس و رامین: ص                      

 نههه او را جههان بههه كههوهی بازبستسههت    

 
 و یههها در چشهههمۀ حیهههوان بشستسهههت   

 (444)همان: ص                              

 برآمههههد لشههههگر گههههردون ز خههههاور   

 
 چنههههان كامههههد ز تههههاریکی سههههکندر   

 (354)همان: ص                               

 تقدیر، جبر و اختیار 
اگرچه برخی اندیشۀ تقدیرگرایی موجود در ویس و رامین را مربوط به اعتقادات ایران قبل از اسالم و كی  

 زردشت میدانند، ولی عواملی مانند سروده شدن این منظومه در دوران اسالمی و وجود برخی آیات مبتنی بر

تاثیر جبر در قرآن و نفوذ اندیشۀ جبرگرایی اشاعره در جامعۀ آن روز، در تقدیرگرایی شاعر و قهرمانان داستان بی

نبوده است. در قرآن مجید آیاتی آمده است حاكی از اینکه افعال انسان از پی  برای او مقدر شده و فاعل همۀ 

الرض و ال فی انفسکم اال فی كتاب مبین من قبل ان ما اصاب من مصیبه فی ا»افعال خداست، نظیر این آیات: 

و عنده مفاتیح الغیب ال یعلمها اال هو و یعلم ما فی البّر و البحر و »( یا 66)حدید: « نبراها انّ ذالک علی اهلل یسیر

 (54)انعام: « ما تسقط من ورقه اال یعلمها و ال حبه فی ظلمات االرض و ال رطب و ال یابس اال فی كتاب مبین.

در فرهنگ اسالمی دو اصطالح قضا و قدر هرچند دو معنی متفاوت از یکدیگر دارند، اما در نظر عامۀ مردم این  

دو اصطالح به یک معنی بکار میروند و عموم مردم این دو واژه را به معنی تقدیر یا سرنوشت بکار میبرند. این 

ف سرنوشت دانسته و تمامی حوادث زندگی خود را به برداشت باعث شده است كه اغلب مسلمانان تقدیر را متراد

نحوی با آن مربوط بدانند. در ویس و رامین، قهرمانان داستان اسیر سرنوشت و تقدیر هستند و عشق آنها قبل از 

 تولد آنان مقدر شده است. 

 هنههههوز ایشههههان ز مادرشههههان نههههزاده  

 قضههها پردختهههه بهههود از كهههار ایشهههان   

 قضههههای آسههههمان دیگههههر نگشههههتی   

 

 م ههههر دو در بهههوم اوفتهههاده    نهههه تخههه  

 نبشههته یههک بههه یههک كههردار ایشههان     

 بهههه زور و چههههاره زیشهههان برنگشههههتی  

 (35)ویس و رامین: ص                       

فخرالدین اگرچه خود معتزلی و معتقد به اختیار است، اما در ابیات داستان، تمام مسئولیتها و حوادث داستانی را 

از عهدۀ قهرمانان خارج میکند و آن را متوجۀ تقدیر میسازد. درحقیقت، پایه و ستون داستان ویس و رامین بر 

این است كه نباید ویس و رامین را به خاطر این عشق  حکم تقدیر بنا نهاده شده است. شاید پیام نهفتۀ فخرالدین

پروا نکوهید، زیرا این عشق تنها سرنوشتی است كه تقدیر برای آنها رقم زده است. همانطوركه موبد خطاب به بی

 ویس سرنوشت آن دو را از قضا و قدر الهی میداند: 

 نگههههر تهههها در دلههههت نههههاری گمههههانی

 اگههر خواهههد بههه مههن دادن تههرا بخههت    

 رفهههت و قلهههم بنوشهههت فرمهههان  قضههها 

 

 كههههه كوشههههی بهههها قضههههای آسههههمانی 

 چههه سههود آیههد تههرا از كوشهه  سههخت   

 تههرا جههز معبههر دیگههر نیسههت درمههان     

 (49)همان: ص                                 

بر اشارات كنایی و آشکاری كه در جای جای داستان به افکار جبرگرایانه میشود، از سخنان و كردار عالوه

تقاد به جبر و تقدیر را میتوان احساس كرد و اندیشۀ تقدیرگرایی از آغاز داستان تا پایان آن، چه از قهرمانان، اع
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زبان شاعر و چه از زبان شخصیتها، بطور آشکار خود را نشان میدهد. وقتی قهرمانان داستان نمیتوانند تدابیری 

بند، همۀ شکستها و ناكامیهای خود را به بیندیشند تا بر مشکالت خود فایق آیند، یا به آرزوهای خود دست یا

نیروهای فوق انسانی نسبت میدهند كه از آن بعنوان قضای آسمانی، تقدیر، چرخ و روزگار یاد میشود. ویس و 

رامین، نه تنها حوادث بد و جدایی را از قضای آسمانی میدانند، بلکه هر دو عشق خود را نیز نتیجۀ قضای الهی 

 میدانند: 

   

 

 (447از این اندرز وزین گفتار چه سود )همان: ص  /از زبان ویس:  قضا بر من برفت و بودنی بود 

 (615قضا بر من مگر چونین نبشتست )همان: ص  /از زبان رامین: مرا بر سر مزن كم كار زشت است 

، شادباشی و پرهیز از ای كه مهمترین نتیجۀ ان از نظر شخصیتهااین اعتقاد در سراسر كتاب دیده میشود. اندیشه

 غم است: 

 كهههه نتهههوانی ز بنهههد چهههرخ جسهههتن   

 
 ز تقهههدیری كهههه یهههزدان كهههرد رسهههتن  

 (75)همان: ص                                 

 ز چهههرخ آمهههد همهههه چیهههزی نوشهههته  

 نوشههههته جههههاودان دیگههههر نگههههردد   

 

 نوشهههههته بههههها روان مههههها سرشهههههته   

 بهههه رنهههج و كوشههه  از مههها برنگهههردد  

 (445)همان: ص                               

 

 پند و اندرز؛ اخالقیات  
نظیر موضوعات اخالقی در جامعه اسالمی های اخالقی دین اسالم و نق  تعلیمی در گسترش كمگسترش آموزه

فیلسوفان و اندیشمندانی چون افالطون،  است. حکمت عملی و علم اخالق در طول قرنها با تالشهای مؤثر بوده 

های اخالقی دین اسالم و بعدها سینا، غزالی و ... رشد كرده است. نفوذ اسالم و گسترش آموزهارسطو، فارابی، ابن

اند، اما پیشینۀ توجه اخالقی در جامعۀ اسالمی مؤثر بوده نظیر موضوعاتنق  تعلیمی آن، همگی در گسترش كم

شده در آن روزگار های تدوینموضوعات اخالقی در ایران به عهد ساسانیان و اندرزنامهبه حکمت عملی و 

 دارریشه ادبیات نوع فارسی، این ادبیات است. در تربیت و تعلیمی، آموزش آثار خالق هدف بنابراینبازمیگردد؛ 

. میخورد بچشم مۀ فردوسیشاهنا از زیادی بخشهای در البتّه و است فارسی شاعر پدر كه رودكی در آثار و است

نست این میراث عظیم را حفاظت كرده، به نسلهای بعد منتقل تواادبیات زمینه و بستری مناسب بود كه می»

گرایان مختلف، شاخۀ مهمی از ادبیات درونمایۀ برخاسته از افکار اخالق خاطر در ادبیات فارسیكند؛ به همین 

رنگارنگ این های های زهدآمیز، گونهتشکیل میدهد پند و اندرز و آموزهفارسی به نام ادبیات تعلیمی ایران را 

 (.4 ص مشرف: جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران،« )ادبیات را شکل میدهد

 ،نظامی اما در اشعار غناییِ ؛عرفانی و تعلیمی بازگو میشود ،هرچند بیان مفاهیم اخالقی در اشعار حکمی

غیراخالقی ای را منظومهویس و رامین  اگرچهنشینی بیان میشود. و شیرینی دلهای اخالقی با ظرافت آموزه

یا از زبان شخصیتها و یا های اخالقی پركاربردی در زندگی اما فخرالدین در اثنای داستان به آموزه ؛اندتلقی كرده

وی مسلمان و معتقد به اصول دین اسالم است و به مخاطب خود پندهای اخالقی ه  اشاره میکند،از زبان خود، 

دینی عرضه میکند. بسیاری از مفاهیم تعلیمی و اخالقی در این منظومه از تعالیم اسالمی گرفته شده است. 
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(. 454ان: خداوند در قرآن به پیامبرش سفارش میکند كه در برخورد با مردم، نرمی را اصل قرار دهد )آل عمر

همچنین میفرماید بدی و نیکی با هم یکشان نیستند، بدی را با خوبی و زشتی را با زیبایی پاسخ ده، زیر با این 

بستگی میداند )آل عمران: خلقی را باعث هم( همچنین مدارا و خوش31روش دشمنیها از بین میرود )فصلت: 

خوی را سبب فرارسیدن زودهنگام بهار در بهمن ماه ( در ویس و رامین نیز فخرالدین با تمثیلی خلق و 454

 میداند: 

 ز خهههوی خهههوش بههههار آرد بهههه بهمهههن

 
 بهههه تیهههره شهههب ز طلعهههت روز روشهههن 

 (31)ویس و رامین: ص                      

ها اشارات و تعالیم اخالقی ه اسالمی در این منظومه بسامد باالیی دارد و ذكر همۀ آنها در این مقاله نمیگنجد. تن

دعوت ؛ (636همان: ص اشاره به وفق مراد نبودن كارهای دنیا )به چند مورد بصورت خالصه اشاره میشود. مانند: 

همان: ص توصیه به خدا ترس بودن )؛ (661و  49مغتنم شمردن دوران جوانی )؛ (655و53به صبر و شکیبایی )

و 55دا و بر حذر داشتن از امید به غیر خدا )امیدواری و توكل به خ ؛(445و 457پرهیز و بدی و زشتکاری ) ؛(51

 .(441و 41

 بهشت و دوزخ 

در برابر اثری كه از تمدن و فرهنگ پی  از اسالم ایران در ویس و رامین بر جای مانده، نفوذ فرهنگ و تمدن 

 اسالمی نیز از خالل سطرهای منظومه هویداست و مشخص است كه اگرچه شاعر مضامین یا مطالبی را از متن

اصلی گرفته ولی به میل خود و به موجب مقتضیات زمان در آن تصرف كرده است. بعنوان مثال بهشت و دوزخ 

در دین زرتشت، امری درونی و انتزاعی است؛ یعنی معاد ایشان، روحانی است. همچنانکه منبع خیر و شر در 

شان است؛ جزای نیکان، آرام  درونی و وجود انسانها قرار دارد، كیفر و پاداش آنها نیز متعلق به ضمیر و باطن

كیفر بدكاران، ناآرامی و تشوی  درونی و به اصطالح عذاب وجدان ایشان قلمداد میشود )زرتشت: مزدیسنا و 

(. در گاتها، بهشت و دوزخ بعنوان دو امر روحانی و باطنی معرفی شده است. در 635حکومت: آشتیانی: ص 

آنانی كه گوش به فرمان حکمروایان زشت كردار دارند، كار و خیال و ایمان اما »ای از سرنتمدگات آمده: قطعه

پرست رو میکند در سرای دروغ، آنان از صدرنشینانند )گاتها، آنان تیره و تباه است. روانها با خور دوزخی به دروغ

ن انسانها تعلق (. فخرالدین نیز براساس اعتقادات زدشتی، معتقد است بهشت و دوزخ به روا445پورداوود: ص 

 دارد؛ روان عذاب میشود و پاسخگوی اعمال جسم است:

 بگههو بهها ایههن جهههان دیگههر جهههان اسههت 

 چههههه عههههذر آرد روانههههت پههههی  دادار

 

 گرفتهههههاری روان را جهههههاودان اسهههههت 

 چهههو در بنهههد گنهههه باشهههی گرفتهههار    

 (75)همان: ص                                 

اما در ابیاتی، دوزخ و عذاب آن را جسمانی توصیف میکند كه بنظر میرسد تحت تاثیر اعتقادات اسالمی خود قرار 

 گرفته باشد: 

 بههدین سههر ننههگ و رسههوایی  بههی مههر   

 اگهههر كهههاری كهههنم بهههر كهههام دیهههوم   

 

 بهههههدان سهههههر آتههههه  دوزخ برابهههههر  

 بسهههوزد مهههر مهههرا گیههههان خهههدیوم    

 (437)همان: ص                               

 مههدان دوزخ بههدان گرمههی كههه گوینههد    

 
 نههه اهههریمن بههدان زشههتی كههه جوینههد    

 (444)همان: ص                              
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 اگهههر صهههد سهههال گبهههر آتههه  فهههروزد 

 
 سههههرانجام  همههههان آتهههه  بسههههوزد 

 (159)همان: ص                               

رامین به آن اشاره شده است. صادق هدایت این جاودانگی بهشت و دوزخ موضوع دیگری است كه در ویس و 

اشاره را مربوط به تصرفات فخرالدین و ناشی از اعتقادات اسالمی او میداند و مینویسد: در كی  زردشت، بهشت 

جاودانی وجود ندارد و پس از تصفیۀ گناهکاران، همۀ انسانها در یک مقام و مرتبه قرار میگیرند و موارد بهشت و 

ی موجود در ویس و رامین مربوط به تصرفات خود فخرالدین اسعد است. )چند نکته دربارۀ ویس و دوزخ جاودان

 (.553رامین، هدایت: 

 بهههدین یهههک روزه كهههام ایهههن جههههانی  

 
 مخههههههر تیمههههههار و درد جههههههاودانی  

 (91)همان: ص                                 

 نیهههههههازارم خهههههههدای آسهههههههمان را

 
 نههههه بفروشههههم بهشههههت جههههاودان را   

 (414)همان: ص                              

 اگهههر رامهههین همهههه نوشسهههت و شهههکر 

 
 بهشهههت جهههاودان زو هسهههت خوشهههتر   

 (476)همان: ص                              

 

 دعا و نیایش 
های خود دعا و نیای  به درگاه الهی، یکی از مهمترین مسائل اعتقادی است كه شاعران در ابتدا و سرآغاز سروده

اند. در ویس و رامین در لحظات هجران و یا در تاروپود اثر خود و از زبان شخصیتهای داستانی به آن پرداخته

شود. زمانی كه ویس از رامین جدا میشود و به سختیهای راه عشق، نیای  و یاری طلبیدن از خداوند مطرح می

اشکفت دز میرود، رامین در فراغ محبوب ناله سر میدهد. در این هنگام، دایه او را به ستای  پروردگار و یاری 

 جستن از او پند میدهد: 

 تهههرا درمهههان بجهههز یهههزدان كهههه دانهههد 

 همهههی خهههوان كردگهههارت را بهههه زاری  

 مگهههر یهههزدان شهههما را دسهههت گیهههرد  

 

 نههههدت رهانههههدن او توانههههد  ازیههههن ب 

 همههی كههن بهها همههه كههس خوبکههاری    

 ز ناگههههه آتهههه  از دشههههمن بمیههههرد  

 (491)همان: ص                               

 دایه در بیت زیر نیز، رامین را به یاری جستن از خداوند رهنمون میکند: 

 ( 499كنون آن خواهم از بخشنده دادار     كه باشد مر مرا از بد نگهدار )همان: ص 

 گانه به رامین در نامۀ سوم خود از خداوند جهانیان یاری میجوید: های دهویس در هنگام نوشتن نامه

 خههههوانم خههههدایم را بههههه زاری همههههی

 
 همههههی جههههویم ز دریهههها رسههههتگاری   

 (647ن: ص )هما                             

موضوع اعتقادی دیگری كه در ویس و رامین بدان برخورد میکنیم، طلب مغفرت و آمرزش آن دنیایی از خداوند 

 است: 

 مهههزن كهههردار مههها را بهههر سهههر مههها     

 
 مکههههن پههههاداش مهههها را درخههههور مهههها 

 (61)همان: ص                                 
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وفایی كنم و بر رامین عاشق گردم، چگونه به موبد بی ویس در جواب فریفتن دایه میگوید كه اگر من نسبت

 خواهم توانست در برابر خداوند كار خود را موجه جلوه دهم: 

 بههدان سههر چههون شههوم پههی  خههدایم    

 
 چهههه عهههذر آرم چهههه پوزشهههها نمهههایم   

 (461)همان: ص                              

كرده، دایه به وی نصیحت میکند كه در برابر حکم  زمانی كه ویس از دوری معشوق در مداین كنج عزلت اختیار

 یزدان ناسراسی نکند: 

 مکهههن بهههر حکهههم یهههزدان ناپسهههندی   

 
 مههههده بههههی درد مهههها را دردمنههههدی    

 (99)همان: ص                               

 

 حجاب و پوشش زنان 

تعالیم اسالمی راه یافته در این هدایت موضوع حجاب زنان در ویس و رمین را از تصرفات فخرالدین و منبعث از 

(، اما حجاب و پوش  در بین زنان طبقات 551منظومه میداند )چند نکته دربارۀ ویس و رامین: هدایت: ص 

اشراف ایران قدیم نیز رایج و مرسوم بوده است؛ زنان اشراف غالباً در محیط بیرون از دربار بدون پوش ، پرده و 

بر نشان اشرافیت، پوشانیدن سر در (. عالوه44ن در فرهنگ ایران، ستاری: ص عماری حضور نمییافتند )سیمای ز

 (.43قدیم، نشان سمبولیکی از اطاعت و فرمانبرداری زنان از شوهرانشان بود )زن در شرق باستان، ایلیسه: ص 

 یاد میشود.« سرپوشیدگان»در ویس و رامین، از ویس و زنان دربار با عنوان 

 ( 494گان        به زاری سوخته كردند جان  )همان: ص كسان شاه و سرپوشید

 و در سراسر منظومه به حجاب و پوش  زنان اشاره میشود:

 نهفتههههههه روی او گهگههههههاه دیههههههدی

 
 بههههه نههههزد شههههاه یهههها در راه دیههههدی  

 (446)همان: ص                              

 چههو پههرن شههد ز پههرده جسههت بههر بههام   

 
 4ربهههودش بهههاد از سهههر لعهههل واشهههام    

 (691)همان: ص                              

 بههه پههرده در، تههو بههانو بههاش و خههاتون    

 
 كههه مههن باشههم شههه شههاهان ز بیههرون     

 (344)همان: ص                                

 پههس آنگههه چههون زنههان پوشههید چههادر   

 
 بههه پههی  ویههس بههانو شههد بههر اسههتر      

 (359)همان: ص                               

 پایان داستان نیز رامین و دیگر دالوران با ترفندی، با پوش  زنانه وارد دژ میشوند:در 

 چهههههل جنگههههی همههههه گههههرد و دالور

 
 كشهههیده چهههون زنهههان در روی چهههادر   

 ( 359)همان: ص                              

 

 

                                                      
 واشامه: معجر و روسری و سرپوش زنان. -4
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 توهین به سگ
سگ در كی  زردشت، جانور قابل ستایشی بوده است. بویس معتقد است، خوردن اولین قربانی توسط سگ و 

درنتیجه خوراندن اندكی از قربانی به سگ در مراسم مذهبی و دانستن این حیوان بعنوان واسطۀ ایزدان، 

از دالیل عمدۀ تقدس همچنین ارتباط سگ با دنیای ارواح و مقدس داشتن آن برای تکریم روح درگذشتگان 

(. بنابراین نجس دانستن سگ از تأثیرات 669سگ نزد ایرانیان باستان است )تاریخ كی  زرتشت، بویس: ص  

سگ پس از ورود اسالم و در فرهنگ عقاید »تعالیم اسالمی وارد شده در منظومه است. هدایت نیز معتقد است 

در كی  مزدیسنا و فرهنگ ایران باستان، خالف این  این دین، جانوری پلید و نجس تلقی میشود. درحالیکه

 (: 551عقیده رایج بوده است )چند نکته دربارۀ ویس و رامین، هدایت: ص 

 بههههه گیتههههی نههههی ز تههههو ناپارسههههاتر 

 
 ز سههههگ رسههههواتر و زو بههههی بهههههاتر   

 (449)همان: ص                               

 بهههدو گفهههت ای ز سهههگ بهههوده نهههژادت

 
 ه اوسههههتادتبههههه بابههههل دیههههو بههههود  

 (474)همان: ص                               

 بیهههارم ویهههس را بهههی كفههه  و چهههادر 

 
 پیهههاده چهههون سهههگان در پهههی  لشهههگر 

 (443)همان: ص                               

 كهههه فرمهههودت كهههه پهههی  دشهههمنان 

 
 ز پههی  خههوی  همچههون سههگ بههران   

 (114)همان: ص                               

 

 قربانی كردن گاو 

ای كه در پریستاران و پرستندگان ایزد مهر در آئین ویژه»قربانی كردن گاو رسمی رایج در آئین مهری است: 

مینامیدند كه واژۀ « كرپن»تاریکی غارها برگزار میکردند، گاوی را قربانی میکردند. از این رو پریستاران مهر را 

گاو و كالً تمام »(، اما در كی  زرتشت 54رۀ مهر و ناهید، مقدم: ص قربان از آن آمده است )جستارهایی دربا

های مقدس كی  زردشت هستند كه نباید آنها را به قربانی و فدیه آورد، بلکه از آنها چهارپایان اهلی جزو پدیده

نیز  (. هدایت659باید برای كشاورزی و شخم زمین بهره باید جست )زرتشت: مزدیسنا و حکومت: آشتیانی: ص 

رسم قربانی كردن موجود در ویس و رامین را از تصرفات فخرالدین و مربوط به اشارات اسالمی میداند و معتقد 

 (.545است این رسم در كی  زردشت جایگاهی ندارد )چند نکته دربارۀ ویس و رامین، هدایت: ص 

 تههو بهها گههاوان بههه گههه پههایی سههزایی      

 سهههزاوارم بهههه ههههر دردی كهههه بیهههنم   

 

 را از رام پههههههاییچگونههههههه ویههههههس  

 چههههو گههههاوی را بههههه دزداری گههههزینم

 (644)همان: ص                               

 كهههران دادبهههه آتشهههگاه چیهههزی بهههی  

 گزیههههههههده مادیانههههههههان تگههههههههاور

 

 كهههه نتهههوان كهههرد آن را بهههه سهههر یهههاد 

 همیهههدون گوسهههفند و گهههاو بهههی مهههر  

 (654)همان: ص                               

 خورشههههید بههههه دروازه بههههه آتشههههگاه 

 چهههه مایهههه ریخهههت خهههون گوسهههفندان

 

 هههای شههاه جمشههید  كههه بههود از كههرده   

 ببخشهههید آن همهههه بهههر مسهههتمندان   

 (554)همان: ص                              
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 جامۀ كبود در عزاداری
فخرالدین در جایی جامۀ كبود را كه در زمان ساسانیان عالمت سوگواری بوده، با جامۀ سیاه اسالمی اشتباه 

 (.644ند )چند نکته دربارۀ ویس ورامین، هدایت: ص میک

 ههههوا بهههر سهههوگ او جامهههه سهههیه كهههرد

 
 سههرهر از هههر سههوی جمههع سههره كههرد    

 (77)همان: ص                                 

 ز تههههن بركنهههههده زربفههههت بههههههاری  

 
 سههههیه پوشههههید جامههههۀ سههههوگواری   

 (449)همان: ص                              

 

 گیرینتیجه
فکری و اخالقی در منظومۀ ویس و رامین بر پایۀ باورهای دینی استوار است. این منظومه بدلیل سروده  نظام

ها و تعلیم و اعتقادات شدن در دورۀ اسالمی حاوی اشارات اسالمی و بدلیل موضوع و ریشۀ داستان، حاوی آموزه

با اشاره به « ستای  یزدان»در بخ   فخرالدین كه در مقدمۀ اثرش و ایران باستان، خصوصاً كی  زدشتی است.

مسائلی چون انکار رؤیت خداوند و رد اعتقاد اهل تشبیه، معتزلی بودن وی تا حدودی اثبات میشود، اگرچه به 

تناسب موضوع منظومۀ خوی  مجبور به بیان موضوعات و اشارات دینی مزدیسنا شده است، ولی بدلیل مسلمان 

مواردی از قبیل: اشارات قرآنی، جبر و  نی دین اسالم نیز در اثرش دیده میشود.بودن وی، اشارات فراوانی از مبا

 اختیار، قربانی كردن گاو و ... .

در برابر اثری كه از تمدن و فرهنگ پی  از اسالم ایران در ویس و رامین بر جای مانده، نفوذ فرهنگ و تمدن و 

ل سطور منظومه جستجو كرد. فخرالدین در منظومۀ خود اشارات اسالمی چندان آشکار نیست و باید آن را از خال

ها و اشارات سامی، یهودی، مسیحی و اسالمی اشاره میکند، از جمله اشاراتی كه به بصورت مکرر به افسانه

سلیمان و بلقیس، یوسف و زلیخا ، نوح و قارون و ... میکند. همچنین آداب و رسوم این ادیان را جزو آداب و 

آورد و به میل خود و به موجب مقتضیات زمان در آنها دخل و تصرف میکند اما نتوانسته یروسم زرتشتی م

موضوع سخن  را با اسناد صحیح تطبیق دهد. بطور مثال موضوع فریب خوردن آدم و سقوط ابلیس، منشأ 

ا در اثر خود یهودی ه اسالمی دارد و به هیچ وجه در فرهنگ و كی  زرتشت جایگاهی ندارد، اما فخرالدین آن ر

در اوستا نیامده است، یا سرشتن انسان از گِل، « فردوس»و « حور»، «رضوان»وارد ساخته است. یا كلمات 

اعتقادی اسالمی است و بطور قطع جایگاهی در كی  زردشت ندارد و همه از عقاید اسالمی فخرالدین نشئت 

 گرفته است. 

 

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

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییهادی خدیور آقای دكتر . است شده استخراج همداناسالمی واحد 

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم فهیمه سازمند. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر شهروز جمالی. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت



 454/ «ویس و رامین»بررسی عناصر و اشارات اسالمی در منظومۀ 

 

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

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و همداندانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 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 است، 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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