
 

 

 
  

  
  

  
  
  

  اندرزگو رودكي نابغة 

  رضا مصطفوي سبزواري
  ، تهراناستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي

  چكيده
ه «نِ واالمقـام آثـار رودكـي او را    گـرا بعضي پژوهش يعنـي كـور مـادرزاد     »اَكمـ

خواهد اين نكته را ابراز دارد كه اگـر او بنـا بـر    نگارندة اين سطور مي. اند دانسته
تحقيق آنان كور مادرزاد بوده باشد، بنابر داليل مستند بايـد يكـي از بزرگتـرين    

است كـه اركـان حكومـت     نوابغ جهان باشد و اين نبوغ و فراست او تا بدان پايه
كننـد و او  ساماني براي بازگردانيدن امير بخارا به بخارا، از رودكي اسـتمداد مـي  

  .يابدكند و البته توفيق مياجابت مي
نگارنده در بخش دوم مقاله، موازين تربيتي رودكي را مورد بحث و مداقّـه قـرار   

پـدر  «رسـد كـه   جا ميكاود و بداندهد و باورهاي رودكي را در اين زمينه ميمي
همچـون پـدري    -ترين صورت ممكـن  تواند به شايستهچگونه مي »شعر فارسي

اي ريـا بـه گونـه   هاي زندگي خود را از سر اخالص و بيتجربه -مشفق و مهربان
اندرزهايي كه تا دنيا باقي است ماندگار . استادانه به خوانندگان خود منتقل كند

  .خواهد ماند
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    مهمقد  

ها، شخصيت يا وقايع زندگي شاعران، اديبان و نوابغ در هر كشور بحث و گفتگو دربارة ويژگي
تواند روشـنگر بسـياري مسـائل اجتمـاعي جامعـة آنـان باشـد و        و سرزميني كه بوده باشند، مي

تواند اطّالعات نيز نقد علمي و بررسي آثار آنان مي. ا باز نمايدهايي از تاريخ زندگاني آنان رگوشه
  .دست دهد و شخصيت راستين آنها را بنماياندبه بيشترشاناي در خصوص شناخت ارزنده

يعني نبـوغ ذاتـي او و    -پدر شعر فارسي  زندگيآيد، دو ويژگي بارز در گفتاري كه در پي مي
  .گيرداقي ماندة او مورد بحث و مداقّه قرار ميبر اساس اشعار ب -اشنيز نقش تربيتي

   بحث و بررسي موضوع

ترين تـذكرة   ترين و منظمقديم «نويسان مانند محمد عوفي در گران و تذكرهبعضي از پژوهش
يعني لبـاب االلبـاب از ميـان قـدما، و      )14: 1361عوفي،(» معلوم و موجود شعراي پارسي زبان

ع خـود بـر ايـن       همچنين محقّقان معاصر مانند استاد فقيد بديع الزمان فروزانفر در مقالـة ممتـَّ
و نابينا بـوده اسـت   ) 493:همان(» اكمه «اند كه رودكي به صورت مادرزادي  موضوع پاي افشرده

انـد،   نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا ثابت كند كه اگر آنچه آنان گفتـه  .)12و11 :فروزانفر(
است كه داليل اين نبوغ با شواهد معتبر در اين » نابغه «رودكي يك  تحقيق درست باشد، پسبه

 بازنموده شده است وجيزه بِشَرح.  
المللـي رودكـي   هـاي پيشـنهادي فراخـوان همـايش بـين     بخش دوم مقاله به يكي از موضـوع 

تا  -و باورهاي او در اين خصوص  »تعليم و تربيت در اشعار رودكي«يعني -اختصاص يافته است 
انـدرزهايي سـودمند و مانـدگار و     صورت هاي رودكي را كه در ارتباط با تعليم و تربيت بهدگاهدي

  .زنده براي همة ادوار تاريخ و همه جاي جهان بيان گرديده، بپژوهد
اي  در پايان به اين نتيجه رسيده كه پدر شعر فارسي تنها پدر شعر فارسي نيست بلكـه نابغـه   

آورد  هاي زندگي خود را كه ره آموزه ها وكوشد همة تجربه ري كه مياست جهاني و نيز چونان پد
هم در قالب ابياتي ماندني بـر  و رايگان در طبق اخالص آن » آزاد وار «گردد،  عمرش محسوب مي

اي مانند رودكي از همه رويدادهاي زنـدگي بـراي    مهم اين است كه نابغه. فرزندان خود نثار كند
او بـه زنـدگي   » نگريسـتن  نيكو«جويد كه البته اين  هدف متعالي سود ميگيري در راه اين  بهره

  .ديگر است  »نبوغي«نيز خود 
  زمانه را چون نگري سر به سر همه پندست دي آزاد وار داد مراـانه پنـزم

  ه به روز تو آرزومندستـبسا كسا ك تا تو غم نخوري:به روز نيك كسان گفت
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  كه را زبان نه به بندست پاي در بندست گاهخشم خويش دار ن:زمانه گفت مرا
  )71: 1385رودكي، (

تواند هيچ چيز جهان را ببيند و در تيرگي وحشتناك دنياي تاريك  مجسم كنيد انساني كه نمي
ذهنـي شـكل     هـاي زنـدگي و دريافـت    برد و تنها از راه شنيدن و درك هستي سر مينابينايي به

آفرينـد و زيبـاتر از آنچـه بينايـان گفتـه و       پذير را مـي يفات دلهمه توص اندازه و رنگ آنها، آن و
  .روزگار دانست» نابغة«حق بايد او را كند؛ به اند، وصف مي توصيف كرده

  :به تشبيهات ابيات زير بنگريم
  اي كه گذر دارد از رقيبچونان حصاري خورشيد را ز ابر دمد روي گاه گاه

  )68: همان(
  : يا

  چون پنجة عروس به حنّا شده خضيب ز دورندد هميالله ميان كشت بخ
  )69: همان(

  : يا
       

 اگر از مشك خال دارد سيب وان زنخندان به سيب ماند راست
  )70:همان( 

  :يا
        

  از عقيق گداخته نشناخت زان عقيقين ميي، كه هر كه بديد
  اين بيفسرد و آن دگر بگداخت هردو يك گوهرند ليك به طبع

  اندر تاخت تارك ناچشيده به  وده دو دست رنگين كردنابس
  )70:همان(

كـه رودكـي بنـا بـه تحقيـق       -آيد  دقّت در تشبيهات ياد شده يا از شاعري دقيق و بينا برمي
چـه  بينا نبـوده و از ديـدن همـة آن    -كه به دو مورد از قديم و جديد اشاره شد-منابع ياد شده 

اي بـا هـوش و    و يـا از درك و دريافـت نابغـه    -ده اسـت وصف كرده و ذكرش گذشت، محروم بو
كه بايد به مدد همان نبوغ ذاتـي او حاصـل    -العاده فطري  استعداد خدادادي و باريك بيني فوق

عروس به حنّا «پنجة   اي بايد مفهوم خورشيد ونور، گردد؛ چنين نابغه امكان پذير مي -شده باشد
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عقيقين و نيز عقيقي را كـه بـه حالـت      دار، مي كينمشمانند و خال، زنخدان سيب»شده خضيب
م كنـد و دريابـد       يـادآوري  . مايع درآمده باشد و دستي را كه رنگين شـده باشـد، ناديـده مجسـ

شود كه در كوربودن رودكي با قراين و شواهد موجود هيج جاي ترديد نيست و حتي بزرگان  مي
انـد؛   خسرو نيز نابينا بودن او را تاييـد كـرده   و معتمدان نزديك به روزگار او مانند دقيقي و ناصر

   :گويد دقيقي مي
  بينچشم روشنو آن شاعر تيره استاد شهيد زنده بايستي

  )106: 1342دقيقي،( 
  :و ناصر خسرو سرايد

 بينچشم شاعر روشنآن تيره اشعار زهد و پند بسي گفتستت
  )90: 1370ناصر خسرو،(

تن چشم دنيا را ببيند و بدان زيبـايي مظـاهر گونـاگون و    گمان اگر كسي بتواند بدون داشبي
بيني كند و بكاود و بخوبي توصـيف كنـد، بايـد در     ظرايف ملموس و محسوس آنرا تيزبينانه ذره

  .رديف نوابغ روزگار باشد
كه شاعري نابينا به دليل همين نبوغ و فراست توانسـته اسـت تـا بـدان پايگـاه در      تر آن شگفت

مردان و دانشوران وقت نيـز  منصبان و دولتت يابد كه حتي مورد قبول صاحبجامعه خويش شهر
نويسـاني ماننـد حمـداهللا مسـتوفي،     قرار گيرد و برترين شاعر زمان خود محسوب گـردد و تـذكره  

ترين شاعر زبان فارسي به شمار آورند  ، او را بزرگآتشكدهمؤلف آذر بيگدلي،  دولتشاه سمرقندي و
اَكْمه بود اما خاطرش غيرت خورشيد و ماه بـود، بصـر    «: دربارة او بنويسد لبابلباب االو عوفي در 

مكفوفي بود اسرار لطايف بر وي مكشوف، محجوبي بود از غايـت لطـف   . نداشت اما بصيرت داشت
و در جـاي  ) 493: 1361عـوفي، ( » طبع محبوب، چشم ظاهر بسته داشت اما چشمة باطن گشاده

هـا يافتنـد چنانكـه كـس را آن     ها ديدند و قبولشعرا در سه دولت اقبال سه كس از«: ديگر گويد
كـه حتـي   تر از همه اين و شگفت) 556 :همان( » ...مرتبه ميسر نبود يكي رودكي در عهد سامانيان

خواهـد   رقيبان رودكي و شاعراني چون ابوزراعة معمري جرجاني كـه بـا تحريـك ممـدوحان مـي     
در   ،»شعر چـون رودكـي گـويي؟   «شود كه  ا رودكي موظف و مأمور ميشعري بسرايد و به رقابت ب

يابد  كند كه رودكي با نداشتن چشم جهان را در مي پاسخ امير خراسان به اين حقيقت اعتراف مي
  .ام بهره كه من بينايم يعني از نبوغ او بيآنو حال) نبوغ ذاتي دارد يعني مثالً (

  ز بهر گيتي من كور بود نتوانم اگر به كوري چشم او بيافت گيتي را
  )497:همان(    
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كه اگر نابينايي بتواند در حكومتي گسترده مانند سامانيان چندان نفوذ يابـد كـه بـه    ديگر اين
گفتة نظامي عروضي اركان چنان حكومتي براي برانگيختن امير بخارا براي بازگشتن به بخارا از 

حق نابغه دانست و شگفتا كـه هنـر او   د، بايد او را بهاو استمداد كنند و او به اين عمل توفيق ياب
آميز بود كه حق الزحمة هنر او را كه پنج هزار دينار در بازگرداندن امير به بخارا چندان موفّقيت
  :نويسد شهري رودكي ميعروضي هم بود به ده هزار دينار افزايش دادند؛ نظامي

داهللا رودكـي رفتنـد و از نـدماء    سران لشكر و مهتران ملك به نزديك اسـتاد ابوعبـ  
پنج هـزار دينـار تـرا    : گفتند. تر از او نبود القول تر و مقبول پادشاه هيچ كس محتشم

هـاي مـا   خدمت كنيم اگر صنعتي بكني كه پادشاه ازين خاك حركت كند كـه دل 
رودكي قبـول كـرد كـه    . برآيد برد و جان ما از اشتياق بخارا همي آرزوي فرزند همي

بگرفته بود و مزاج او بشناخته؛ دانست كه به نثر بـا او درنگيـرد؛ روي بـه    نبض امير 
  :اي بگفت به مطلع نظم آورد و قصيده

   بــوي يار مهـربان آيد همي بــوي جوي موليان آيد همي
  سرو سوي بوستان آيد هميمير سرو است و بخارا بوستان 

تخـت فـرود آمـد و     چون رودكي بدين بيت رسيد امير چنان منفعل گشـت كـه از  
كه رانين و مـوزه  موزه پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد چنان بي

جا در پاي كرد و عنـان تـا بخـارا هـيچ جـاي      تا دو فرسنگ در پي امير بردند و آن
نظـامي عروضـي،   ( .بازنگرفت و رودكي آن پنج هزار دينار مضـاعف از لشـكر بسـتد   

1909 :33(  

گوي و مـداح   اي مانند ناصر خسرو كه مبالغه اگر شاعر بلندآوازه. غة دوران استآري رودكي ناب
ريـزد و بـه خـالف حـق و حقيقيـت سـخن        نمـي  » سخن هم درپاي خوكان «و متملّق نيست و 

كنـد، دليـل نهايـت علّـو مرتبـه       گويد، خود را به رودكي همانند و بدين همانندي فخر مـي  نمي
  :رودكي تواند بود

 گه رودكي و گاهي حسان كنم بهر مدحت آل رسولجان را ز
  )372: 1370ناصر خسرو، (

را نبايد بتواند درك كند، » ديدن«عجبا و شگفتا كه شاعري كه چشم ندارد و بنابراين مفهوم 
اي  است، هنگام سرودن مرثيـه  » ديدن«به قدرت نبوغ خود بزرگترين ويژگي چشم را كه همان 

  :نمايد چنين باز مي) 325متوفي (كلّم و حكيم قرن چهارم براي شهيد بلخي شاعر و مت
  وز شمار خرد هزاران بيش از شمار دو چشم يك تن كم

  )94: 1385رودكي،(
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ها را توصيف كرد؟ و چطور امكان گونه ممكن است چشم نداشت ولي زيباييراستي هم چهبه
چنـان لبريـز از حسـن و     هـايي هاي نديده، توصيف كنـد و غـزل  دارد كسي معشوق را به زبايي

الشعراي غزنويان كـه خـود در توصـيف    زيبايي معشوق بگويد كه شاعري همچون عنصري ملك
هـاي او  توان به پـاي رودكـي و غـزل    هم نمي  »وهمباريك«دست است، اعتراف كند كه به چيره
  :رسيد

 وار نيستهاي من رودكيغزل وار نيكو بودغزل رودكي
 اندر مرا بار نيستبدين پرده وهماگر چه بكوشم به باريك

  )303: 1342عنصري، (
توانـد نشـأت    درك روشنايي روز براي يك نابينا كه روز و شب برايش يكسان است، فقط مـي 

  :گرفته از نبوغ او باشد
  روزم ندهد بي تو روشنايي اي ماية خوبي و نيك نامي

  )152: 1385رودكي، (
هـاي سـحرآميز و شـوخ و شـنگ و خوشـگل و      چشـم گون و تشخيص گونة برافروخته و لعل

  گردد؟و نديدن ميسر مي چشميگونه با بيظريف، چه
  با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخ 1پيشم آمد بامدادان دلبر از راه شكوخ

  مـورد و انجير و كلوخ: داد پوشيده جوابم ايمهمان من:آستين بگرفتمش، گفتم كه
  )73-4: همان(

پسند براي كسي كـه از نعمـت   هاي عجيب بهاري و تشبيهات ظريف چشم ها و آرايشيباييز
گيـري از نبـوغ ذاتـي و دريافـت و درك آن بـا      تواند جز با بهـره  گونه ميديدن محروم است، چه

  استمداد از همان نبوغ مفهوم داشته باشد؟
  ببا صد هزار نزهت و آرايش عجي آمد بهار خرّم با رنگ و بوي طيب

  :و يا
 ا پلنگسترگ يدم گ:گفتي آن صحن چمن كه از دم دي
  پر نقش و نگار همچو ژنگست اكنون ز بهار مانوي طبع

  )72: همان(
اندرزگويي رودكي بايـد بگـويم پـدر شـعر فارسـي پـدر        اما دربارة موضوع دوم اين مقاله يعني

هاي زنـدگي خـود را بـه     ربهكوشد تا تج مشفق و ناصحي نيز هست كه همواره و در هر مورد مي
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ريا به خوانندگان خود منتقل كند و مهم اين اسـت كـه ايـن پنـدهاي      بهترين صورت ممكن بي
هاي ساليان عمر اوست كه همـواره مانـدگار    دار و برگرفته از تجربهاخالقي چندان اصيل و ريشه

  .خواهد ماند
يـابي بـه   هرگز بـراي دسـت  : دگوي هاي تربيتي ارزشمند رودكي يكي اين است كه مي از آموزه

هـاي  اندوهناك مساز و قـدر خـود و جايگـاه و نعمـت      مرتبه و پايگاه ديگران غم مخور و خود را
راسـتي  ) 71: همـان (» .بسا كسا كه به روز تو آرزومند اسـت  «موجود خود را بشناس و بدان كه 

تّه كوشيدن بـراي بهتـر از   برايت وجود دارد و الب  هم رضايت به موجود و قدر دانستن آنچه فعالً
خشـم خـود را نگـاه    « داري از خشم و به تعبير رودكي  هاست و خويشتنآن، يكي از خوشبختي

را در خود تقويـت  ها، خود نعمتي ديگر است كه بايد آنپريشيگزيدن از درونو دوري 2 »داشتن
  .كرد

هاي  و كسي كه از تجربه دهنده و آموزگار، روزگارسترودكي بر اين باور است كه بهترين پند
  .ديگري پندي نخواهد آموخت  زندگي پند نياموزد از هيچ آموزندة

  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار هر كه نامخت از گذشت روزگار
  )153: 1385رودكي، (                                                                     

ن از نامردماني است كه در جهت رياكاري شهرت و آوازة گزيداز پندهاي ارزندة رودكي دوري
آنان بايد بداننـد كـه خـود    . نهند هاي خود ميبراي ديگران در راه رسيدن به هدف خود را دامي 

  :روزي در آن دامِ پنهان گرفتار خواهند شد
  كه نــام نيك تو دامست و زرق مر نان را به نام نيك تو، خواجه فـريفته نشوم

  يقين بدان تو كه دامست نانش مر جان را ناندام كند نام نيك از پيكسي كه
  )67: همان(

داند كه شخص، خود از آنچه دارد، بهره برگيـرد و بـه ديگـران     بختي را در آن ميرودكي نيك
  :نيز ببخشد نه اينكه بياندوزد و بگذارد و برود

  و ندادشوربخت آن كه او نخورد  بخت آن كسي كه داد و بخوردنيك
  )74: همان(

رودكي بر اين اصل يادشده چندان اعتقاد دارد كه در جاي ديگر نيز اين موضوع را يادآوري 
كند كه مهترانِ جهان همه مردند و از همه نعمتهاي اين جهاني سهم آنان تنها بخشي است  مي

  :كه خوردند و پوشيدند و يا به ديگران بخشيدند
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  چه را خوردندچه دادند و آنانو چه پوشيدندبود از نعمت آن
  )81: همان(

كند و بر اين باور است كه هر كه پروردگـارش   رودكي خوشبختي را در چهار چيز خالصه مي
اي  آن چهار نعمت را به او ارزاني داشته بايد همواره شـاد باشـد و هـيچ دل مشـغولي و دغدغـه     

  :نداشته باشد
  و خوي نيك و نام نيك و خردتن درست چهار چيز مر آزاده را ز غم بخرد
  سزد كه شاد زيد جاودان و غم نخورد هر آنكه ايزدش اين هر چهار روزي كرد

  )75: همان(
خورند و همواره در درون اشـك   كه بر گذشته افسوس ميهم دارد براي آنان اما رودكي پيامي 

  :كنند ميهاي نَبهره، آيندة خود را نيز تباه ريزند و با اين افسوس ماتم مي
  باري ميـان سرشك هـو ندر نه كه غمگني و سزاوارياي آن
  م داري؟ـره چه غـكه بود، خيبود آن كه رفت و آمد آنك آمدرفت آن

  !واريـگيتي است كي پذيرد هم هموار كرد خواهي گيتي را؟
شـمك مستي مكن كه نشنود او مستي زاري ن كه  ريـن  ا ز و  ا   نود 

زاري يد،  آ قيامت  ا  ت   ي رفته را به زاري بازآري؟ـك كنشو 
بيني گردون  زين  بيش  ر  ا ز ه آ به  تو  بهـگر  يـر  ب   ازاريـانه 

ب ندر  دـا رن آ پديد  سخت    فضل و بزرگ مردي و ساالري الي 
  )111-112: همان(  

است و رضـايت بـه موجـود و     » قناعت «هاي بزرگان در زمينة حكمت عملي از جملة سفارش
عنايت به فرودستان و نه زبردستان   ها و ضمناًها و تكلّفخواهيزيادهگزيدن از دادة حق و دوري

و   اُنظروا الي من هو : كه البته در اين خصوص حديثي نيز داريم كه دونَكُم و ال تنظروا الي من هـ
 159: تا الي، بيغز(فَوقُكُم(.  

  در بند تكلّف مشـو، آزاد بزي با داده قناعت كن و باداد بزي
  در كم ز خودي نظر كن و شاد بزي ه زخودي نظر مكن، غصه مخوردر ب

  )125: 1385رودكي، (                                                                   
اندوزي كه البته در همه جوامع بشري همواره مورد عنايـت ناصـحان    تشويق به دانش و دانش

اند، مورد توجه رودكي نيز بوده است و ضـرورت و   را ستودهنهاي گوناگون آ بوده است و به گونه
  :روشني باز نموده استها بهاهميت و نقش دانش و فرهنگ را در زندگي انسان
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 كس نبود از راز دانش بي نيازتا جــهان بود از سر آدم فراز
 راز دانـش را به هر گونه زبان اندر هر زمانمردمـــانِ بخرد

 بنگاشتند اندر هميتا به سنگداشتندو گـراميگرد كردنــد
 وز همه بدبر تن تو جوشنستاندر دل چراغ روشنستدانش

  )156: همان(
  :داند كه بايد به آن دست يازيد رودكي فرهنگ را به منزلة گنجي مي

 تا تواني رو هوا زي گنج نه هيچ گنجي نيست از فرهنگ به
  )167: همان(                                                                        

  نتيجه

اشـعار انـدك بازمانـده از    گيـرد كـه همـين    هاي خود چنين نتيجه مينگارنده از بحث
كه او طبق به اين شمار آورد و با توجهنماياند كه او را بايد يك نابغة جهاني بهرودكي مي

ينايي محروم و كور مادرزاد بوده است، نبـوغي  بررسي و تحقيق بعضي محقّقان از نعمت ب
ذاتي داشته اسـت و داليـل و شـواهدي كـه از سـوي نگارنـده بيـان گرديـده دليـل ايـن           

  . مدعاست
جانبه و فراگير رودكي است كه تا روزگار باقي دو ديگر بررسي اندرزهاي ماندگار و همه

    .است ماندگار خواهد ماند و بر پيشاني روزگار خواهد درخشيد

  نوشت پي

شكوخ، اشكوخ،  از مصدر شكوخيدن و اشـكوخيدن بـه معنـاي لغزيـدن، بـه سـر درآمـدن ،         .1
 پـس گوينـد شـكوخيد     خزيدن، كسي كه پايش به چيزي اندر آيد و قدري به سـر انـدر شـود؛   

 )80: 1336اسدي طوسي، (

  )71 :1385رودكي، ( »خشم خويش دار نگاه: زمانه گفت مرا «. 2

  نامه كتاب  

: تهـران . به تصحيح دكتـر دبيرسـياقي   .لغت فرس). 1336. (احمد بن دي طوسي، ابونصر علياس
  .طهوري
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د عباسـي    . مقدمة لباب االلباب نيمـة اول ). 1361. (براون، ادوارد تهـران . بـه كوشـش محمـ :
  .فروشي فخر رازيكتاب

: تهـران . نبه تصحيح دكتر محمد معي. برهان قاطع). 1342. (خلف تبريزي، محمد بن حسين
 . ابن سينا

مؤسسه مطبوعـاتي  : تهران. گردآورنده دكتر محمد دبير سياقي. ديوان). 1342. (دقيقي طوسي
  .علمي

ــوان). 1385. (رودكــي ســمرقندي، ابوعبــداهللا براســاس نســخة اســتاد ســعيد نفيســي و  . دي
 .مؤسسه انتشارات نگاه: تهران. براگينسكي

مجلـة دانشـكده ادبيـات دانشـگاه     . »و شاعري رودكـي شعر  «مقالة . فروزانفر، بديع الزمان
 .، ضميمة شماره سوم و چهارم، سال ششمتهران

به تصحيح استاد مجتبي مينوي و دكتر مهـدي  . ديوان). 1370. (قبادياني مروزي، ناصر خسرو
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. محقق

پروفسور ادوارد بـراون، بـا مقدمـة    بر اساس چاپ . االلبابتذكرة لباب). 1361. (عوفي، محمد
 .فروشي فخر رازيكتاب: تهران. عالمه قزويني

: تهـران . به سعي و اهتمـام عالمـه قزوينـي   . چهار مقاله.). م 1909. (عروضي سمرقندي نظامي
 .فروشي اشراقيكتاب

خانة انتشارات كتاب: تهران. به كوشش دكتر محمد دبير سياقي. ديوان). 1342. (عنصري بلخي
 .سنايي

   .2ج ،طبع مصر. علوم الدين  احياء ).تا بي. (الي، محمدغز    


