
  

  

  

  

  

  الدين نيشابوري رضي

  

  ابوالفضل وزيرنژاد

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  

  

  مقدمه

 شرح احوالغرافيا و تاريخ نيشابور و سپس في كوتاهي از جمعرمشتمل است بر اين مقاله 

 نيز و .گران اين خاندان خانيان و از ستايش  از سرايندگان روزگار ايلك،الدين نيشابوري رضي

نيشابوري الدين   ممدوحان رضي، كهنانآي مختصري از اين سلسله و جايگاه فرمانروايي معرف

در ادب و استادان و شاگردان او و نيز آثار بازمانده از اين الدين   پس از آن به جايگاه رضي.بودند

او به تصوف  و گرايشالدين   به تحول روحي رضيهمچنين،. شود اشاره ميمايه  شاعر گران

با ذكر شواهدي از ديوان وي اشاره  اوضرورت تصحيح آثار  شود و سرانجام، به ه ميپرداخت

  .خواهد شد

نام يكي از چهار   اسالمي به چهار ربع تقسيم گرديد و هر ربعي بهةخراسان در قرون اولي  

اين چهار ربع عبارت بود . شد  خوانده مي،شهر بزرگي كه در زمانهاي مختلف كرسي آن ربع بود

 . كرسي ايالت خراسان مرو و بلخ بود، پس از فتوحات اول اسالمي.بلخ  هرات و، مرو،شابوراز ني

 كه شهر ، نيشابور را،دهر باختر بة طاهريان مركز فرمانروايي خود را به ناحيةبعدها امراي سلسل

  ١.ده بودندخويش قرار دا  مركز امارت،ترين قسمتهاي چهارگانه بود مهمي در غربي
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انوش بن شيث بن آدم اول كسي بود كه بناي قهندز نيشابور  ،اي يات اسطورهبراساس روا  

  : بر آن عمارت بيشتر كرد و منوچهر بر حوالي قهندز خندق حفر كرد،فريدون، پسر ايرج  ونهاد

  كه گويند باداد شاپور كرد      كهندژ به شهر نيشابور كرد

 صورت اما ظاهراً.  است»نيسابور« نآ نام اين محل نيشابور و معرب ،در زبان فارسي امروز  

   بوده»جاي خوب شاه« يا »كار خوب« يا »چيز«معني    كه به»نيوشاه پور« ة قديم آن از كلمةاولي

 است كه در قرن چهارم ميالدي به تجديد بناي آن ، پادشاه ساساني،است و منسوب به شاپور دوم

 ساساني ةسس سلسلؤدشير بابكان م پسر ار، شاپور اول،باني اول نيشابور. شهر همت گماشت

  ٢.است

 عامر ابندست عبداهللا   به، پس از فروپاشي دولت ساساني و شكست نظامي ايرانيان،نيشابور  

ور تنها شهري است كه بنيشا. شداين شهر برافراشته   پرچم اسالم در ق٣٠گشوده شد و به سال 

الحجج   ثامن، حضرت هشتم شيعيانبه ميزباني امامو يار  مرو بخت در مسير طوالني مدينه تا

امام در . مشهور و جاودانه گشتان اسالم ه و در ج٣مفتخر شدالسالم  الرضا عليه بن موسي علي

 نزول اجالل كردند و ،نام پسنده  به، يكي از زنان نيكوسيرت و پرهيزگار نيشابورةنيشابور در خان

 حديث معروف .شدمردم نيشابور نظير  و استقبال بي سرافرازي ة ماي، بيش از پيش،اين افتخار

كلمه ال اله اال اهللا حصني فمن قال ال اله اال اهللا دخل في حصني و من دخل ( را»  الذهبةسلسل«

  ٤.اند در روايات متواتر آورده )انا من شروطها في حصني امن من عذابي بشرطها و شروطها و

سراها و خانها و تيمها در آن  و كاروان مراكز تجارت عالم اسالمي بوده ترين  از بزرگنيشابور  

 و خان ،بودهمتعلق  كه به خاندان بسيار معروف ميكالي ،از قبيل سراي ميكالياناست؛   داشته قرار

  ٥.است  يني بودهي تزمبازي فروشها و تجار لواز  كه بازار اسباب،طرائفين

 بود، را ديده ، آنقرن هشتم كه در ،بطوطه  ابن.باد گرديدآ مغول دوباره ةنيشابور پس از فتن  

شهري معمور است و مسجدي زيبا دارد كه چهار مدرسه اطراف آن است و آن شهر از «: گويد

  ٦.»شود ها دمشق كوچك خوانده مي خيزي و كثرت ميوه فرط حاصل

اي از ايران بزرگ و شهري در ميان ابرهاي اسطوره و نيز  فشردهدر نگاه من نيشابور باري،   

سو لگدكوب سم اسبهاي بيگانه در ادوار  ازيك. خ با صبحدمي كه شهره آفاق استروشناي تاري
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آميز و  است كه گاه در انديشة خيام، زندقهمختلف و از سوي ديگر همواره حاضر در بستر تاريخ 

  ٧.شود آشكار مي عطار ةو گاه روشن از آفتاب اشراق و عرفان در چهركند  فلسفي، جلوه مي

 اهميت تاريخي و فرهنگي نيشابور رةحيت و اهل نظر كه درباشخصيتهاي صاحب صال  

 مراكز تمدن و ترين  يكي از بزرگ،سوز تاتاران  قبل از يورش هستي، اين شهر.اند، بسيارند گفته

 يگانه تمدن پيشتاز در قرون دوم تا هفتم هجري تمدن اسالم و ؛ زيرااست  فرهنگ جهان بوده

ها و  ها و حوزه ب و نيشابور در شرق با مدارس و نظاميهن بغداد در غرآترين شهرهاي  مطرح

 مراكز ازالدين نيز نيشابور   در عصر رضي.ودبگون  هاي درس و بحث و مراكز فرهنگي گونه حلقه

را بديل   اديباني سترگ و شاعراني بيكه فرهنگي ايران و جهان اسالم بود شوجو فعال و پرجنب

   . از اين بزرگان استالدين نيشابوري نيز يكي پرورد؛ رضي

نويسان و  با شعارهاي روزنامه. سخن آخر اينكه براي بازسازي اين نيشابور بايد جان كند  

اي از اين  بايد تالش كرد و هر پاره. توان انجام داد اي هيچ كاري نمي هاي خطيبان حرفه فرمايش

ي كرد و شناخت، درست دست آورد و بررس پذير است، به اي كه امكان موجوديت را، با هر وسيله

اي  اي از آن در گوشه مانند قدحي بلورين از ميراث نياكان تو كه بر سنگ شكسته است و هر پاره

خواهي اجزاي پراكندة آن قدح شكسته را با كيمياي عشق به هم جوش دهي و آن  افتاده و تو مي

 اوراق اين مقال ٨.»ز داريتا اين قدح كامل شود، به تمام ذرات گمشدة آن نيا. را از نو بيافريني

  .هايي است از آن قدح بر سنگ شكسته پاره

. خانيان و از ستايشگران اين خاندان است الدين نيشابوري از سرايندگان روزگار ايلك رضي  

 به اين مقوله پرداختن اما قبل از .رو مناسبت دارد به اختصار به اين دودمان پرداخته شود اين از

 ايران از وحدت ، يعني قرن ششم هجري،الدين مقطع زماني حيات رضيقابل ذكر است كه در 

 ١٩ كافي است بدانيم كه در قرن ششم هجري حدود .سياسي و اجتماعي كاملي برخوردار نبود

 كه حدود سه قرن و از جمله ،نهاآكردند و يكي از  خاندان بر جاي جاي ايران زمين حكومت مي

ل آل افراسياب آخانيان يا ايلك خانيه   ايلك،ن استيال داشتتمامي قرن ششم را بر بخشي از ايرا

 كه بر ندتبار بود اي ترك  قراخانيان قراخاني سلسله، خاقانيان، ملوك خانيه، خانان تركستان،خاقان

اهميت دولت قراخانيان در . نداي برخوردار بود ت ويژهي و از اهمندماوراءالنهر حكومت داشت
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دليل است يكي آنكه اين خاندان ترك نخستين حكومت اسالمي را در تاريخ آسياي مركزي به دو 

اين  ٩.سزايي داشتند هنكه در ترك كردن فرهنگ اين ناحيه سهم بآديگر  وردند وآمنطقه پديد 

 سال در تركستان و ماوراءالنهر حكومت ٢٣٠قريب ) جريه(از قرن چهارم تا قرن هفتم سلسله 

وجود  نجا دولتي مقتدر به آماوراءالنهر برانداختند و در يان را در سامانةسبب آنكه سلط   بهوكردند 

 در تاريخ ايران بعد از اسالم شهرت ، شعرا و ترويج ادب و فضل اهتمام كردندبيتوردند و به ترآ

شغر و بالساغون و ختن و ااين سلسله از نژاد ترك چگلي بوده و مدتها در ك. اهميت يافتند و

  . اند كرده حكومت ميالنهر  ماوراء

يكي از كاشغر و ختن و : تقسيم شد مهم ةسه شعببه اين سلسله كه امراي متعددي يافت   

  . كردند حكومت مي ديگري در بخارا و سومي در ماوراءالنهر ،غونابالس

موضوع قابل توجه آن است كه قراختائيان نتوانستند قلمرو تسلط خود را از رود جيحون   

 ،ن روز نيستآثروت خراسان  نان به تسلط بر بالد آبادان و پرآل عدم تمايل دلي اين به. فراتر ببرند

بلكه وجود دولت مقتدر محمود غزنوي و تسلط او بر خراسان همواره مانع نفوذ قراخانيان و 

سختي تنبيه شد   كه قدرخان بدين كار مبادرت ورزيد به طرف مغرب بود و زماني پيشرفت آنان به

 حكومت قراخانيان در اتحاد دولت غزنوي با بعضي از ة غزنوي هم تجزيدوو بعد از مرگ محم

 اندكي بعد از فوت ،خاصه غزان سلجوقي. نان مانع حمله و تجاوز بعضي ديگر به خراسان بودآ

 بلكه ، تسلط يافتند و نه تنها مانع قراخانيان از حمله و تجاوز به مغرب شدند،محمود بر خراسان

  . نان را مطيع خود كردندآزودي   ند و بهايشان تاخت خود نيز بر

 حتي .اند دوست و شاعرپرور ديده شده زادگان اين خاندان امراي مردم ميان خانان و خان در  

ه نان در كتب ادب نقل شدآاند و اشعار  بعضي از امراي اين سلسله به زبان فارسي شعر سروده

لي از شاعران مشهور قرن پنجم است و ميرع. تكين است  آنان يكي اميرعلي بورية از جمل؛است

  . است مدهآ السحر حدائق و البالغه ترجماناشعار وي در 

  :شود نقل ميزير از او  ةقطع

  كه بر شمردم هر پنج را بگير شمــار  به پنج حال به عاشــق همـي بماند شمــع

  ١٠به سان عشق تا روز هر شبي بيــدار  به گونه و به سرشك و گداز و سوزش دل
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 سلطان سمرقند است كه خطي خوش داشت و در ،خان ابراهيم الدين قليچ طمغاج يگري جاللد

  :سرود و از جمله اشعار اوست  شعر مينيجوا

  اي ارچهــهجران تو از هر مژه دست    كند از خون جگر درياب كه تر مي

 زادگاهش شهر  و١١الدين ابوجعفر محمد نيشابوري الدين نيشابوري نامش رضي رضي  

 ١٢.اند  ذكر كردههجري ٥٩٨ اما سال فوتش را .است  زادروزش در جايي ثبت نشده. استشابور ني

و اتر و در ميدان بيان سوراي از  و تابندهااز ابتداي عالم تا اين غايت بر فلك علم خورشيدي از «

  در علم بر بصر-فريدگار سبحانه و تعاليآن عالم علم كه آصاحب قر. است  تر نبوده تازنده

گويد همه از در درياي  النسلم مي بصيرت وي چنان گشادي كه تا منقرض عالم هركس كه لم و

فضل او مقترف خواهند بود و به تقدم و پيشوايي از معترف و چون طبع لطيف او از استنباط 

گاهي  دقايق معاني فقه و احكام و استخراج نكات نظر و حل اشكاالت آن سامتي آوردي گاه

فله (اي نظم كردي و شعري پرداختي  و براي تشحيذ خاطر و تفكر طبع قصيدهاحماضي كردي 

الدين  اشعار رضي. ست و شعر تازي او اندك استااو را به دو لغت شعر ) دره ما انقي دره

. سرايان شمرد  اول از قصيدهةنيشابوري در نهايت عذوبت و سالست است و او را بايد در طبق

هاي  يك از فهرستهاي كتابخانه  در هيچديوان وي. اند برشمردهبيت  ٤٠٠٠قريب به را ديوان او 

  ١٣.باشد  ن است كه از ميان رفتهآ خوف است و ثبت نشده معروف اروپا 

: اند آميز ياد كرده نويسان و نويسندگان از او با تعابير و عناوين و اوصاف ستايش تذكره  

 ١٥ پيشواي دانشمندان و استاد البشر،»اد استاتذهاست« ؛١٤الدين منشي الكالم خواجه امام استاد رضي«

 او در تدريس روشي داشت كه .نشستند  فقيه فاضل به شاگردي مي٤٠٠ درس او ةدر حلق

رو  اين پيش از او روش مناظره قانونمند نبود و او براي آن قاعده نهاده از. پيشينيانش نداشتند

هركس كه نام فقيه دارد منت دارد زيرا فقيهان او بر  .شاگردانش از همروزگاران خويش برتر بودند

است  آميز او كه در منابع آمده  ساير عناوين و اوصاف ستايش ١٦.اند را رفته پس از وي راه او

  :عبارتند از

در فقه و خالف صاحب «؛ ١٩»در فقه تبحر داشت«؛ ١٨»فحول رجال«از  و ١٧»فحول شعرا«از   

استادي و مهارتش در سخن از كالم او « ؛٢٠»م مسلم بوداطالع و اثر فرهنگ فارسي در همه علو
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 با وجود اهميت مقام الدين رضي ؛٢٢»شناختند در علم مناظره نظيري براي او نمي« ؛٢١»مشهود است

آورده  بارها از شعر او شاهد شمس قيس رازي در كتابش در شاعري هم شهرت يافت و ،علمي

 او آورده ةكوب دربار دكتر زرين ٢٣.دهد  نشان مي اهميت او را در هنر شاعري در عصر خويشكه

شمار است و او عالوه بر   فقها و علماي قرن ششم بهةالدين نيشابوري از اجل رضي« است كه 

سرود و بيشتر  دانش داراي ذوقي سرشار و طبعي لطيف بود و اشعار نيك مي مراتب علم و

  ٢٤.»استمهارت او در قصيده و قطعه 

از اين آشفتة / دانم گلي يا سوسني يا سرو يا ماهي نمي(الدين  را از رضينيز بيتي مولوي   

حكايت (موضوع حكايتي  ٧٠٧در دفتر ششم مثنوي بعد از بيت ) دانم خواهي نمي دل چه مي بي

الدين در   قبول و رواج شعر رضيدهندة  است كه نشان  داده لطيف قرار) مطربي كه در بزم اميد بود

  .مولوي استعصر 

  

  الدين ستادان رضيا

الدين محمد بن مسعود مسعودي  الدين از شاگردان شرف رضي« :دهند ها گواهي مي بيشتر تذكره

  پدر بهاء،او حسين بن احمد خطيبيديگر استاد  ٢٥.»اين زمان بوده استدانشمند . مروزي بخاري

 به العارفين ناقبم افالكي هم در ٢٦.محضر وي تلمذ كرده بوداز الدين   بود رضي،ولد جد مولوي

  . است  اين نكته اشاره كرده

 از مشايخ و ،الدين باخزي است يكي سيف  نها ارادت داشتهآالدين به  كه رضي از كساني  

 و ديگري مجيرالدين نجم بن محمد يا نصربن احمد ،شاعران قرن هفتم است كه وي را مدح گفته

. است  نام او تاليف كرده  را نيز بهمكارم اخالقدهستاني است كه عالوه بر ستايش او كتاب 

از مدتي مديد و عهدي بعيد باز خاطر نگران بود «: است مة كتابش چنين آورده مقدالدين در  رضي

ن آو ضمير ملتفت و همتي دامن گير كه در محاسن سير تاليفي كرده شود و روزگار به فرصت 

احمد دهستاني   دين نصربننمود تا شبي كه فرصت خدمت مجلس عالي مجيرال مسامحت نمي

ن را آ ةن تمني تازه شد به اتمام اجازت فرمود و بر لفظ گهربار راند كه ديباچآدست داده بود ذكر 

  ٢٧.دنا اشارت او را به امتثال تلقي كرده. با ذكر من مطرز بايد كرد
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ن زمان قواعد آالدين نيشابوري در فن خالف و مناظره است كه تا  شهرت رضي  

  شهرت.وري و ثبت و ضبط كردآ نها را جمعآالدين  بار رضي  اي نداشت و براي اولين شده ضبط

علت اشرافي   در مورد اول به.شاگرداني دارددر هركدام از آنها الدين   رضي. او شاعري استديگر

كه به فقه و علوم زمانه داشت مجالس و محافل درس او با انبوه شاگردان و حتي بزرگان و 

ن آ شد كه در او درس ةمد و به حلقآگويند فخرالدين رازي به بخارا . شد ه ميمعاريف مواج

تر  الدين طاووسي و از اين دست مردم و پايين الدين عميدي و ركن  فاضل همچون ركن٤٠٠حلقه 

   ٢٨.كردند از ايشان شركت مي

ت اس)  هجري٦١٨ متوفي( شمس طبسي ،الدين عميدي  ديگر او بعد از ركنةرد برجستشاگ  

اند  كه در شعر به او توجه داشته  از جمله كساني٢٩. طبس و از علماي عصر بودةكه قاضي زاد

 در ، در مثنوي به نظامي،اذعان دارد كه در غزل به سعدياو خود  ؛٣٠اميرخسرو دهلوي است

  الدين اسماعيل نظر داشته الدين نيشابوري و كمال موعظه به سنائي و خاقاني و در مدح به رضي

  ٣١.تاس

قزويني در آثار ابالد . الدين است  ذكر است سفرهاي رضيةمطلب ديگري كه شايست  

در  ريشه در نيشابور داشت و... الدين نيشابوري پيشواي دانشمندان  اما عالمه رضي«ورد كه آ مي

سر   كه مدتي در بلخ بهنويسد  مي، مكارم اخالقالدين در كتاب خود، رضي ٣٢.»زيست بخارا مي

است   ماند كه خود شاهد ماجرا بوده  يادكرد او از اتفاقات بلخ به گفتار كسي ميةاست و نحو  برده

است و با   الدين را در بخارا مالقات كرده و امام فخر رازي در سفري كه به ماوراءالنهر داشته رضي

  ٣٣. داشتگفتگواو مناظره و 

نده و راگذ  به خوشي زندگي مينجاآداند كه در  مدتي او را ساكن سمرقند ميبيگدلي آذر   

  ٣٤.است  محترم بوده و چند نوبت نيز حج گزارده
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  الدين نيشابوري تصوف رضي

اي ندارند و بيشتر بر توانايي و چيرگي او  الدين چندان اشاره  به تصوف رضيممتقدنويسان  تذكره

: در زندگي معقتدنداما متاخرين براي او دو مرحله  .اخالق نظر دارند بر علم مناظره و فقه و

آمده و  وجود سرا و عالم و دانشمند كه پس از مدتي تحول روحي در او به نخست شاعري قصيده

 العارفين رياضهدايت در گونه كه  آن. است  يا دست غيبي او را به عالم عرفان رهنمون شده

به سبب صفاي طينت بلكه محض توفيق حضرت احديت دست ارادت   نويسد آخراالمر به مي

  سلوك و مجاهده نهاد وةالدين حموي عم شيخ سعدالدين حموي داده و پا در مرحل شيخ معين

آذر  ٣٥. و به سبك عرفا درآمددر اندك زماني عارج معارج عرفان و ناهج مناهج ايقان گرديد

بوده آخراالمر ترك ... ي زمان خود االدين از فصحاي شعر  رضياست كه بيگدلي دربارة او آورده 

اند كه چندي دل به  وردهآاست و در سبب انتباه او   بت مردم كرده سالك طريق عرفان گشتهصح

گذار كاروان . فرها بيمار شدسجواني بازرگان سپرده در سفرها همراه او بود تا اينكه در يكي از 

ال به بياباني هولناك خونخوار افتاده و چون همراهان او را محتضر ديده از حيات او نوميد و مج

شته خود رفتند كه بعد از فوت به دفن ان دشت خطرناك نيافته نفري را بر بالين او گذآتوقف در 

ن شب آن فقير را آوان رفت و ردنبال كا  اي به ن مرد نيز از شدت خوف به اندك فاصلهآ. او پردازد

ا در بالين خود را تنها يافت و كسي ر. الدين چشم گشود نجا تنها گذاشت تا اينكه سحر رضيآدر 

ن حال با خود گفتم كه اگرچه از وفور گناه روي التماس ندارم اما آگويد كه در  خود مي. نديد

كريمان هميشه به مقتضاي كرم از عاصيان جاهل و جاهالن عاصي در گذشته از ايشان عفو 

 عرق خجالت بر رخسار روان كردم ناگه ديدم كه شخصي از برابر من اند و اشك ندامت و كرده

به خدمت :  گفت.چوني و چه حالي داري؟ گفتم رنجورم و از يار و ديار دور: پيدا شد و پرسيد

من دامن وي گرفته از . معشوق حقيقي شو تا هرگز تنها نماني و تيمار من بيمار كرده روان شد

الدين حموي برسان و بگو برادرت مرا نزد تو  معينبه  سالم من : گفت.ال كردمؤحال وي س

را صحيح يافته و از قفاي قافله شتافتم و به اندك   چون صبح شد خود.اين بگفت و برفت. فرستاد

مدند و من به ايشان التفات نكرده آكنان سوي من  ايشان همگي تعجب. اي به كاروان رسيدم فاصله

 عم شيخ سعدالدين ،الدين  حجاز شدم و بعد از زيارت حرمين شريفين به خدمت شيخ معينةروان
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  است وردهآ مرحوم سعيد نفيسي ٣٦.» رسيدم و تبليغ رسالت كرده مدتي در خدمتش بودم،حموي

الدين مضامين عرفاني   در اشعار رضي٣٧.»است  نشيني و زهد پرداخته در پايان زندگي به گوشه«كه 

 زندگي ةنويسان دو مرحل رو شايد بتوان گفت كه متاخرين به سنت تذكره اين شود از نمي  ديده

  . اند نظر گرفته او دربراي 

  

  الدين ممدوحان رضي

 ادب فارسي قبح و زشتي آن را از بين ة حقير مداحي در گسترةگستردگي و شيوع فراگير پديد

نيز از بوده، االئمه   فقه و استادة كه عالمه و از ائم،الدين را ه و حتي كساني همچون رضيردبن

زرگاني چون عطار رسالت سخن را به زشتي هرچند ب .است  نصيب نگذاشته شمار ستايشگران بي

   :است الطير چنين سروده  او در منطق. اند مدح نيالوده

  مـــزاواري نيـــاسـر نــــ هــةبست    مــزد را كه در باري نيــر ايــكــش

  مـدي نهــر دون را خداونــام هــن     مـر دل كجا بندي نهــس بــمن زك

  ام ردهـــص كــي را تخلــابــه كتـن    ام هوردـم خــالــچ ظــام هيــنه طع

  ٣٨ت روحم بس استقوقوت جسم و     م بس استــدوحمــهمت عاليم م

   زبان به مدح اين خاندان گشاده،زيسته  حاكميت خانيان مية حوزدرالدين كه   رضي،باري  

الدين قلج  ةاهيم بن حسين و پسرش نصررخان اب ها او را معاصر و مداح قلج طمغاج تذكره .است

خان  الدين ارسالن  ةمراد از اين نصر. اند  دانسته،است   كشته شده٦٠٩خان عثمان كه در   نارسال

ل آ از پادشاهان .افراسياب است  لآخاقان عثمان بن ابراهيم پادشاه   الدين قلج ارسالنةهمان نصر

الدين قلج  است جالل  الدين بيش از همه در مدح او سخن سروده كه رضي افراسياب كسي

   .خان ابراهيم بن حسين پادشاه سمرقند است طمغاج

  :اي با مطلع الدين در قصيده رضي

  ٣٩ن باد در كنارتآنچه خواهي آزايزد هر     اي جان پادشاهي شمشير آبدارت

  :گويد مي. است  ح او سرودهدكه در م



 

  

817   الدين نيشابوري رضي

  ي از تو به يادگارتــگيت مانع مباد    اي يادگار گيتي زافراسياب عادل

در . است   آل افراسياب بودهة از سلسلانگر اين است كه جالل الدين قلج طمغاج خان قطعاًبي

  : ديگر با مطلعةقصيد

  رقابــه مالك الــن ظل بارگــاز يم    لفظم گهرفشان شد و طبعم لطيفه ياب

  ابـوان و تـبا ضربت سنانش ندارد ت    ادل كه هيچ كوهــخان عالم ع ضغماج

  :گويد  او ميةدربار

  دارد زخون خصمان طغراي اكتساب  وروث ملك توـاي خسروي كه عرصه م

  ...اند  از اين بيت پيداست پدران وي نيز پادشاهي كرده

خان ابراهيم حسين دارد با  الدين ابوالمظفر قلج الدين در ستايش جالل  ديگري هم رضيةقصيد

  :مطلع

  ؟اهي ز حال من خبر داردــشناراي شهـكه ت  كسي بايد كه اين قصه بدان درگاه بردارد

  ر دارد؟ــر دل پر درد اين بنده اثـايه بــچه م  رمان جناب اوــور كه حــبداند خاطر ان

  ٤٠حضرت اعلي شب دردش سحر دارد اگر بي  ادحـ مةر بندــهم اندر صبح بادا شام عم

اش  هچون دربار. است  ت سرودهخكه پيداست در موقع دوري از حضور او و شايد دوري از پايت

  :گويد مي

  كه بر خوان سخاي خود جهان را ما حضر دارد  خان شاهي اجــجالل دولت عالي قلج طمغ

است چغر تكين نام كه در رودي غرق شده و   خان پسري داشته الدين طمغاج اين جالل  

 و ايضاً: است  است و كاتب در صدر اين قصيده نوشته  اي سروده الدين بدين مناسبت قصيده رضي

  :زاده چغرتكين كه در آب غرق شده خداوندةرثيدر م

  ونـو و انس نگــر لهـــروا بود كه شود چت  سزا بود كه شود اشكل ملك و دولت خون

  ونــچ سكــون به هيـن نپذيرد سكآكه درد   وردـم از قصد چرخ نيشي خـكه ملك عال

  ونــل او هامــان را زخيــود جهـكه تنگ ب  يـاهـــاي ش زاده اهنشــذل شهــراخ بــف

  شدست از ان رود امروز رشك صد جيحون  گشت به رودي درون كه هرچشمي غريق

  ٤١...ون ــزد بيچــكام ايـب احــي عجايــزه  د رود؟ــان ادهــا فتــز دريــد هرگــكه دي
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خان يا  الدين طمغان ل افراسياب نخست ركنآالدين نيشابور از پادشاهان  گونه رضي بدين  

 ، پادشاه سمرقند بوده هجري٥٦٩ يا ٥٦٢ان مسعود بن قراخان حسن را كه تا حدود خ قلج طمغان

ن آالدين حسين كه ممكن است برادر او بوده باشد و پس از  است و سپس مداح ركن  مدح كرده

درگذشته هجري  ٥٩٧ شده كه در حدود ،خان ابراهيم بن حسين  قلج طمغاج،ستايشگر پسر او

 ٦٠٩ شده كه در ،خان عثمان بن ابراهيم الدين قلج ارسالن ة نصر،ر وين مداح پسآاست و پس از 

  ٤٢.است  كشته شدههجري 

الدين كتاب مكارم  از ديگر ممدوحان او مجيرالدين نجم بن احمد الدهستاني است كه رضي  

   كتاب آوردهة و نامش را در ديباچه استوردآاخالق خويش را به درخواست او به تحرير در

ساي حنيفه ؤبن عبدالعزيز ملقب به صدر جهان از ر الدين محمد  سيفح ديگريممدو. است

  .است  در قيد حيات بودههجري  ٦١٧ماوراءالنهر و از صدور و بزرگان است كه تا حدود 

برجا ، نيز، به فارسي الدين نيشابوري ديوان شعري به فارسي و كتاب مكارم اخالق از رضي  

است   مدهآاالعالم تركي چنين   فقه است كه در قاموسة دربارمحيط اثر ديگر او كتاب. است  مانده

را به او نسبت  الوفا ضةروهمچنين اثري ديگر، موسوم به  »ده واقع او المشدار فقه داير محيط«

  .اند داده

 ةاز طرف دانشكدش ١٣٤١پژوه در سال  محمدتقي دانشمرحوم  همت مكارم اخالقكتاب   

 منسوب به خواجه نصيرالدين توسي ةنام گاه تهران به همراه گشايشعلوم معقول و منقول دانش

الملوك غزالي به  ةنصيحاين كتاب به روش «است كه   مدهآن آ ةدر مقدم. است  منتشر شده

ثار مذهبي و متكي است به تجارب آاست با داستانها و حكايات و   ميختهآاست و   مدهآنگارش در

موخته و گرم و سرد چشيده و نزديك به فهم آسخنان بزرگان راسته به آو مالحظات اجتماعي و 

. سازد دمي را با تمثل به حكايت مشهود ميآ مردم كه نتايج نيك و بد رفتار و كردار ةتود

ه هستاني ساختداحمد  محمد يا نصربن بن نام مجيرالدين نجم اين كتاب را به... الدين ابوجعفر  رضي

  ٤٣.است  يش كردهدر ديوان خود هم از او ستا. است
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الدين قصايد و مقطعات فراوان در مدح نصيراالسالم مجيرالدين نامي هست  در ديوان رضي  

ايضا يمدح االمام االجل االعز مجيرالدين نصيراالسالم و «شده   نها نوشتهآكه در عنوان يكي از 

جيرالدين يمدح االجل م«است   عنوان ديگري نوشته شده  و در»المسلمين سفير دارالخالفه

 ولي چون مكرر در قصيده و قطعه وي را مدح »نصيراالسالم سفير دارالخالفه حرس اهللا علوه

نمايد كه  الم مدتها در ماوراءالنهر ساكن بوده و چنان ميسگفته پيداست كه اين مجيرالدين نصيراال

صيراالسالم سفير رود كه اين مجيرالدين ن احتمال بسيار مي. است   لقب او بوده»سفير دارالخالفه«

احمد  است همان مجيرالدين نصربن  الدين اين اشعار را در مدح او سروده دارالخالفه كه رضي

صورت اين نسخه كه من  اين شده و در   براي او نوشتهقاالخال مكارمدهستاني باشد كه كتاب 

 نيشابوري الدين  از رضيالظنون كشف همان كتابي است كه حاج خليفه در ،دارم) سعيد نفيسي(

  ٤٤.داند مي

تاريخ اخالق و كتب « در زير عنوان تاريخ تمدن اسالمياصغر حلبي هم در كتاب  دكتر علي  

خاطر داشت در كتب اخالق شيعه و اهل سنت   بايد به«گويد  است و مي  ن پرداختهآ به »اخالقي

باشد اخالق او كنند و مرادشان اين است كه هركس عالم  اخالق را براساس علم و جهل بحث مي

.  بد و شر باشدشود و هركس جاهل باشد كارهاي او قهراً حسنه است و كار بد از او صادر نمي

و ) ق١٣٧٤ ، اسالميه، چاپ تهران،١٠ -٣٠ ص ،١ج (هاي اين بحث را در اصول كافي  نمونه

 توان مي) ١٩٦١ الحياه ةمكتب ، چاپ بيروت،١٣ -٢٧ ص ،١ج «كتاب محاضرات راغب اصفهاني 

  ٤٥.»كند غاز ميآديد كه در هر كتاب بحث از مكارم اخالق را بيان علم و جهل 

الدين نيشابوري  رضي«نويسد   ميالدين منكبرني سيرت جاللاستاد مجتبي مينوي در كتاب   

باب كتابي   ن آشد و در نام او شناخته مي اي بود در علم خالف و مناظره كه به صاحب طريقه

الدين عميدي كه اين طريقه را از   ركن، اود ولي شاگرالرضويه ةيقالطرنام  د بهبود در سه مجل  نوشته

تصنيف مفردي   مشهور شد و نيزالعميديه ةيقالطرنام خود او  ن را تكميل كرد و بهآ ،بود  او فراگرفته

  ٤٦.ن باب نوشتآدر 

  :الدين نيشابوري عبارتند از  آثار رضي،با اين تفاصيل

  ؛الوفاء ةضرو -١
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  ؛كتاب محيط -٢

  ؛مكارم اخالق -٣

  ؛يهو الرضةيقالطر -٤

  .ديوان اشعار -٥

 است  آن را تصحيح كرده كه نگارنده با تشويق بزرگان ادب ،نيشابوريالدين  ديوان رضي  

طور مسلم  بهالدين  رضيارزش اشعار . است  شده جهكمتر به آن تويكي از صدها اثري است كه 

از حد اين مقاله خارج البته خود را نمايان خواهد كرد كه شناسي  در سير شعر فارسي و سبك

  . است

  :گويد  شاعري و سبك بيانش مية شيو، لطف طبعةخود او دربار

  ي بدان سببتــاند خالقي ره كه گشته    جب طرزيعلطيف شيوه شعري و بوال

  :يدگو كنندگان شعر خويش مي گري با حسودان شاعرنما و مقابله و در مقام مراء و ستيزه

  دهد زان يك شعير چرخ و اهللا گر كسي را مي   شعر تو را با صد نقارةجست هركس شيو

 . تخلص او رهي است،است   هم آوردههرمان آتهيد و آ الدين برمي كه از اشعار رضي طوري به

كار برده و همين عنوان را شاعر  جاي تخلص به  را به»بنده« ة كلممسعود سعد در اشعار خود غالباً

خان حكمران تركستان بود و در حوالي   كه مداح قلج صمغاج،الدين  بعد از او يعني رضيديگر

  ٤٧.برد كار مي  نيز به، در سمرقند اقامت داشتجري ه٥٥٨

  تـــف عامــراي لطـــاص از بـي خــره  دـده باشــري بنـــركس به خيــتو را ه -

  رس تربيــت كهتــر هستهم تو را دستــ   هم رهــي دارد دلبستــگي خــدمت تو-

  جان زيستن اين رهي را رسم كم رفتست بي  لطف تو ببريد سر بنده معذورست اگر بي -

  آورده بيت ٢٠٠٠ و استاد فروزانفر قريب ٤٨ذكر كرده بيت ٤٠٠٠عوفي ديوان وي را   

ه گرانمايه مرحوم سعيد نفيسي بوده كه ب الدين در تصرف استاد اي از ديوان رضي  نسخه٤٩.است

  .  بيت است٢٦٢٥اينجانب آمده شدة نچه در ديوان تصحيح آ اما ٥٠.است  رسيده  بيت مي٢٥٠٠

الدين، كه شواهد بديع و نغزي براي برخي لغات و  هايي از ابيات رضي در پايان اين مقاله نمونه

  :شود تركيبات است، ذكر مي
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  ادـر بـن يكسراــكه تويي مرد سخا و دگ  ر سخا عمرت بادــاي مجيرالدين اي عم

  ن بند گشادآايد از ـكه مرا هرچه كه بگش  ويمــج خدمت از بنده بود بنده تو را مي

  دادــرم داد نـــس داد كــك هيچ و اهللا ار  روز كف تست جز اوــرداد و كرم امـمي

   ...نجا كه آتا 

  نزهت خلد در اين بقعه فرخنده نهاد؟  آنكه وصفش سبب رونق و زيب خلدست

  ٥١ادــآب الـي اقبــده و گاهــگاه دانشك  خواند رش ميـنام دگ ه بهــحظرخ هر لــچ

  يا اين تركيب

  ٥٢اندر ممر حادثه چون خر به يخ برست    اي سروري كه دشمن اشتر نسب ز تو

  .  استنامه نيامده رفته و در لغت كار معني ترسو و وامانده به تركيب تازه است به: اشتر نسب

  دركان چشم خصم تو ياقوت احمر است  كـ سرشةرــقطو ــت تـاب دولــاز آفت

  تواند باشد و هم تلميح قشنگي هم تمثيل خوب و زيبايي مي

  م خر گرفتــكز پي عيسي امام خويش بين  گر كسي معروف شد از بعد تو اي بس كسا

  . ندارد) امثال و حكم(بيت را 

    يدآكي درست   وتخت تنها نام شاهي به تاج

  ٥٣كس را كه خر دارد نآتوان خواندن هر كه نه عيسي           

  . است نيامدهامثال و حكمهركه خر داشت عيسي نيست در 

  دارد كه زنده ماندست آري كفن نمي    ام نشايد گفت چنانكه خصم تو را ديده

. است   ارجاع داده» نداردطه در بساآ« به ، را بدون شاهد»كفني زنده است از بي«مرحوم دهخدا 

  . وردآبيت را ) كفني زنده است از بي(شود زير مدخل  بنابراين مي. اي ندارد ولي چنين نمونه

  ابـي برد دست آفتــآنجا بدان كه رنج   ز خون دلليبر هر گوهر كه ديدي و لع

دهد  كه نشان مي» آنجا بدان كه رنجي بر دست ماهتاب«: گونه است  هند اينةمصراع دوم در نسخ

  . اند دانسته گر مي  را هم لعل»ماهتاب«قدما 

  ور چوب در دهان كندم چرخ چون طناب  اــ ثنــةم خيمــاب تو نزنــز در جنــج
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بيت در . شاهدي نداردزمينه   دراينامثال و حكمولي : مصراع دوم به احتمال زياد مثل است

را ) چناب(گونه است جز در چناب تو و  مده ولي براي شاهد لغت و اينآجهانگيري فرهنگ 

  .»كليچه خيمه« :معني كرده

  :دشو ورده ميآاز زيبايي شعرش چند نمونه 

  ٥٤خالب ز اشتر دلي خويش چو خر مانده در  دوـــه شبان روزي و عــباران تيره گشت

خر در « كه كنايه از ترس است و يكي »اشتر دلي«: بيت مثل است و با دو تمثيل همراه است

  كنايه از واماندگي: »خالب ماندن

 زان خنجري كه باشد همواره يار غارت  ي غاريست هر جراحتبر دشمن از فراخ

 رسيده و بعد به خنجر »يار غار« ةاز غار به كلم. است   شمشير را مانند غار ديدهةمحل ضرب

 تشبيه هم »يار غار« . تلميح است و ارسال مثل هم در بيت هست»يار غار« .است  تشخيص داده

   .تشخيص هم هست. دارد

   :است   نيامدهامثال و حكم در  ابياتي كه مثل است واي ديگر از نمونه

  ٥٥وابــن جــوختــد آمــو را نبايــغ تــتي  رويــوي خســد دعــي نمايــلهــدر اب

  در باغ و دور گيتي گل هست و خار هست  وـــگ دل مشــود فلك تنــگر نكبتي نم

  ٥٦وار هستــگلش استچ ــد هيـــنه نيز عه  دارـت او هست پايــار و مكنــنه درد خ

  ٥٧اردــر بخــش تا ســستـن نيــاخــه نــك  رمــت اين جــده بر انگشــن پيچيــزم

  ٥٨ن بايدــردم يك فــاي م ي زدهــخوب راه  جز اين شغل دگر خون همي ريزي و نكني به

  ٥٩دـد مرا دراز آيــاس كه باشــر لبــو هــچ  دـن آيــرا چنيــه چــم كوتــلباس بخت

  ٦٠وارــر ديــر ســو بــدوي تــاب عــز آفت  اغ يادم دادــر باوــر ديــوفه بر ســشك

  ٦١پرور ان سفله نوازست و فلك خســكه جه  بايد شد ره نميــه هست مرا غــاين هم

  )الدين است اعداد مربوط به ديوان رضي: (اي از تركيبات و نمونه

  ١٤٧/ زا آب آتش

  ٦٧/ آرزوي ديده

  ٦٧/  اميدةآيين

  ٩٥/ تسكين فتنه

  ١٤٧ /تنور چرخ

  ٤٣ /جام بخت

  ١٧٨ /راز غم

  ١٠٤ /زهر انديشه

  ١٥١ /ژاژ پريشان
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  ٧٠ /براق شوق

  ٥٠ /بيمار بخل

  ١٧٥/ پاي جور

  ١٠٧/ پاي سودا

  ١٢١/ پنهاي تار موي

  ١٦٤ /چراگاه سخا

  ٤٦ / دردةحجر

  ٨٨ /خارخار كرم

  ٦٣ / سخاةدريچ

  ١٤١ / قارونةذخير

  ٧١/  املةساي

  ٥٤/ شارع تيغ

  ١٣٠/ مرهم جود

  ٨٨/ نوبهار كرم

  ٦٨/ هودج غفران

  . توان جست ثار به فراواني ميآگونه   ينا ها در از اين نمونه

  

  ها نوشت پي

  .۴۰۸، ص هاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، . ۱
  .۴۰۹همان، ص . ۲
  .۲، ص خبرنامه مركز نيشابورشناسينظريان، حسن، . ۳
  .۱۱۶، چهارده معصوم، ص ... ا ي، آيتحسيني مظاهر. ۴
  .۷۵، ص اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي السعيدميهني، محمد بن منور، . ۵
  .۴۱۲لسترنج، ص . ۶
  .۱۳، ص تاريخ نيشابور، ...حاكم نيشابوري، ابوعبدا. ۷
  .همان. ۸
  .۱۱۴، ص تاريخ آسياي مركزي در دوران اسالميورهرام، غالمرضا، . ۹

  .۴۸، ص ترجمان البالغهني، محمدعمر، رادويا. ۱۰
  .۱۴، ص ۱۲، جزء  الي تصانيف الشيعهةيعالذرآقابزرگ تهراني، . ۱۱
  .»الف«، ص االخالق مكارمپژوه،  دانش. ۱۲
  .۲۱۹، جلد اول، ص االلباب لبابعوفي، محمد، . ۱۳
  .۱۳۹۸، ص تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل، . ۱۴
  .۱۶۶، جلد سوم، ص الشمس مطلعخان،  الدوله، محمدحسن ضيع. ۱۵
  .۵۴۸، ص آثارالبالد و اخبارالعبادقزويني، ذكريا بن محمد، . ۱۶
  .۱۳۹۸بيهقي، همان، ص . ۱۷
  .۲۴۳، جلد دوم، ص هفت اقليمرازي، امين احمد، . ۱۸
  .۳۰۶، ص آوران فرهنگ ايران نام. ۱۹
  .۳۱۶، ص الفصحا مجمعهدايت، . ۲۰
  .۸۵۰، ص ۲، جلد ر ايرانتاريخ ادبيات د، ...صفا، ذبيح ا. ۲۱
  .۸۹، ص مجله يادگار. ۲۲
  .۳۲۳، ص  ادبي ايران از گذشتةكوب، عبدالحسين،  زرين. ۲۳
  .۷، ص زندگي موالناالزمان،  فروزانفر، بديع. ۲۴
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  .۹۹، ج اول، ص تاريخ نظم و نثر در ايراننفيسي، سعيد، . ۲۵
  .۹، ج اول، ص سرنيكوب، عبدالحسين،  زرين. ۲۶
  .۸، ص مكارم اخالقالدين،  ي، رضينيشابور. ۲۷
  .۳۰۶، ص آوران فرهنگ ايران نام. ۲۸
  .۳۲۳، ص از گذشتة ادبي ايرانكوب،  زرين. ۲۹
  .۱۶۵، ص در درياي دريالدين،  كزازي، ميرجالل. ۳۰
  .۲۶۱، ص با كاروان حلّهكوب، عبدالحسين،  زرين. ۳۱
  .۵۴۸ ص ،آثارالبالد و اخبارالعبادقزويني، زكريا بن محمد، . ۳۲
  .۴۴۴همان، ص . ۳۳
  .۶۸۲، جلد دوم، ص آتشكدة آذربيگ بن آقاخان،  بيگدلي، لطفعلي. ۳۴
  .۶۵، ص العارفين رياضعرفاي نيشابور، . ۳۵
  .۶۸۲بيگدلي، همان، ص . ۳۶
  .۱۰۲نفيسي، همان، ص . ۳۷
  .۲۵۳، ص الطير منطقنيشابوري، عطار، . ۳۸
  .۴۵، ص ديوانالدين،  نيشابوري، رضي. ۳۹
  .۵۴ همان، ص .۴۰
  .۹۴همان، ص . ۴۱
  .۲۰۷، ص مكارم اخالقالدين،  نيشابوري، رضي.۴۲
  .»الف«همان، ص . ۴۳
  .۱۳۳۹بيهقي، همان، ص . ۴۴
  .۱۵۱، تاريخ تمدن اسالماصغر،  حلبي، علي. ۴۵
  .الدين منكبرني سيرت جاللالدين محمد،  خزندري نسوي، شهاب. ۴۶
  .۱۰۱ ، صتاريخ ادبيات فارسياته، هرمان، . ۴۷
  .۲۱۹عوفي، محمد، همان، ص . ۴۸
  .۷فروزانفر، همان، ص . ۴۹
  .۱۳۳۹، ص تاريخ بيهقينفيسي، . ۵۰
  .۱۰۳، ص ديوانالدين،  نيشابوري، رضي. ۵۱
  .۵۰همان، ص . ۵۲
  .۲۷۹همان، بيت . ۵۳
  .۴۳همان، ص . ۵۴
  .همان. ۵۵
  .۱۴۳همان، ص . ۵۶
  .۱۱۳همان، ص . ۵۷
  .۱۲۲همان، ص . ۵۸
  .۱۴۴همان، ص . ۵۹
  .۶۴همان، ص . ۶۰
 .۶۹همان، ص . ۶۱
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  منابع
   .۱۳۳۷ ،اميركبيرتهران،  ، تصحيح حسن سادات ناصري،تشكدهآ ، لطفعلي آذر بيگدلي،-
   .۱۳۶۵، بنگاه كتابتهران،  ، شفقة دكتر رضازادة ترجم،تاريخ ادبيات فارسي اته، هرمان، -
  .سنائيران، ته ، تصحيح سعيد نفيسي،تاريخ بيهقي ، ابوالفضل،بيهقي -
   .بيروت ، الي تصانيف الشيعهةيعالذر ،قابزرگ تهراني، آ-
  .۱۳۷۵ ،گاهآ ، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني،تاريخ نيشابور ، ابوعبداهللا،حاكم نيشابوري -
  . ۱۳۶۹، بنيادتهران،  ،تاريخ تمدن اسالم ،اصغر  علي،حلبي -
  . ۱۳۷۲ ، دانشگاه تهران،نامه لغت ،اكبر  علي،دهخدا -
  .۱۳۷۰، اميركبيرتهران،  ،امثال و حكم ،اكبر  علي،دهخدا -
  .۱۳۶۲، اساطيرتهران،  ،تشآاحمد به كوشش  ،البالغه ترجمان ،رادوياني -
  .علميتهران،  ، تصحيح جواد فاضل،يملهفت اق ، امين احمد،رازي -
   .۱۳۴۱ ،ان دانشگاه تهر،پژوه  تصحيح محمدتقي دانش،االخالق مكارم ،الدين نيشابوري رضي -
  . ۱۳۴۱  تهران، دانشگاه،پژوه  تصحيح محمدتقي دانش،مكارم اخالق ،الدين نيشابوري رضي -
  . ۱۳۵۵ ،جاويدتهران،  ،كاروان حله با، الدين نيشابوري رضي -
  . ۱۳۸۲ ، تصحيح ابوالفصل وزيرنژاد محقق،ديوان ،الدين نيشابوري رضي -
   .۱۳۷۵، المللي الهدي بينتهران،  ،ران ادبي ايةاز گذشت ، عبدالحسين،كوب زرين -
  .۱۳۶۴ ،علميتهران،  ،سرني ، عبدالحسين،كوب زرين -
   .۱۳۵۶، اميركبيرتهران،  ،تاريخ ادبيات در ايران ،اهللا  ذبيح،صفا -
   .الشمس مطلع ،خان  محمدحسن،الدوله ضيع -
   .۱۳۷۴الطير، به كوشش سيد صادق گوهرين، تهران،  شيخ فرالدين، منطق  عطار،-
 -۶۱، فروشي فخر رازي كتابتهران،  ، محمد عباسية ترجم، ادوارد براون، به كوششااللباب  لبال، محمد عوفي-

۱۳۲۰.   
  .زوارتهران،  ،الدين محمد مولوي  زندگي موالنا جالل ،الزمان  بديع،فروزانفر -
   .۱۳۷۳، اميركبيرتهران،  ،ا قاجار جهانگير ميرزة ترجم،آثارالبالد و اخبارالعباد ، زكريا بن محمد،قزويني -
   .۱۳۶۸ تهران، نشر مركز ،در درياي دري ،الدين  ميرجالل،كزازي -
  .۱۳۶۴ ، علمي و فرهنگي،محمود عرفانترجمة  ،جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي ،لسترنج -
  .۱۳۰۸ ،االعالم صاحب و طابعي مهران استانبول محرري ش سامي قابوس -
  .صحاالف مجمع -
  .۱۳۶۶ نوجوانان، كانون پرورش فكري كودكان و ،چهارده معصوم ،اهللا حسيني يتآ ،مظاهري -
 انتشارات ، تهران، محمدرضا شفيعي كدكنيبه كوشش ،اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي السعيد ،محمد بن منور، -
  .گاهآ
  .  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،وران فرهنگ ايرانآ نام -
  . ۱۳۶۳، انتشارات فروغيتهران،  ،تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي ، سعيد،ينفيس -
  . ۲ ة شمار، سال اول، مركز نيشابورشناسيةخبرنام ، حسن،نظيريان -
  . ۱۳۷۲ ، بنياد پژوهشهاي اسالمي،سياي مركزي در دوران اسالمي آتاريخ ، غالمرضا،ورهرام -
  . ۱۳۲۷ خرداد و تير ،۱۰ و ۹ ة شمار،۴ سال ،يادگار -


