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 چکیده
یکی از شاعران  پرآوازه در قلمرو ادب و فرهنگ ایران است و اعتبار  واالیی در بُعد  سخن سرایی  و  شهریار،متخلص به  بهجت تبریزی  دحسینمحمّد سیّ     

در اشعار  به کرّاتقی را مضامین اخال. او ی داردمهمّاساسی و . اخالق در زبان و ادبیات فارسی به ویژه در اشعار شهریار جایگاه خالقیت شگفت انگیز هنری دارد

از حیث مضامین اخالقی  اشعار شهریار بنابراین  می توان این چنین بیان کرد که . استبه کار برده است که نشان از دغدغه وی در امور اخالقی و انسانی  خود

 .غنی و پربار است که همین موضوع ضرورت بررسی اشعار او را دو چندان می کند

 شیوه اسنادی)کتابخانه ای (انجام گرفته،بر موضع گیری شهریار نسبت به  رذایل و فضایل اخالقی و بیان دیدگاه های وی تمرکز یافته است.این تحقیق که به 

 با تقسیم موضوعات اخالقی به فضایل اخالقی و رذایل اخالقی هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه بررسی شده است.  در اشعار شهریار،

ن ها هم  ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگرچه فضایل اخالقی در اشعار شاعر بیشتر مورد تأکید است،امّا رذایل اخالقی و سرزنش و نکوهش آیافته 

  .ذهن شاعر را به خود مشغول کرده است و در شعر او نمود می یابد

 

 .رذایل اخالقی ،اخالقی شعار،مضامین اخالقی، فضایلسید محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار ( ،دیوان ا :كلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -1

امه ها ارتباط اخالق و ادبیّات از گذشته وجود داشته و باعث آفرینش آثار ادبی ارزشمندی گردیده است.در قرن پنجم آفرینش اندرزنامه ها و پندن    

اخالقی در قالب های شعری، اخالق را به جزء جدایی ناپذیری از ادبیّات فارسی بدل ساخت.فرهنگ  اسالمی و آشنایی با و حضور  چشمگیر مسائل 

فراهم آموزه های اخالقی حکمای یونان که از طریق ترجمۀ کتاب های فالسفۀ یونان در دوره عبّاسی فراهم شده بود،منابع سرشاری را برای شاعران 

ها و به مدد ذوق و توانایی های خود آثار گرانبهایی خلق کنند.از آن جا که اخالق با قوا و نیروهای انسان و اعمال وی سر و کار کرد تا به یاری آن 

 دارد،مسئله ای فرا زمانی است و در شعر فارسی هم به وفور یافت می شود؛بنابراین بررسی و تحقیق در مورد آن اهمّیّت دارد.

 متعددی ذکر شده است از جمله:در باب اخالق تعاریف 

حسن انوری در فرهنگ روز سخن می گوید: اخالق در لغت به معنای خوی های پسندیده و رفتار شایسته است و در اصطالح مجموعه اصول و 

سازد.)فرهنگ روز  ارزش های عموماً پذیرفته شده ای است که درستی یا نادرستی و خوبی یا بدی رفتار و شخصیّت افراد یک جامعه را مشخص می

 ("اخالق"سخن

 وی از صدور فعلی مقتضی سهولت را نفس بود ای ملکه خُلق:» کند می تعریف این گونه را اخالق ناصری اخالق کتاب در طوسی نصیرالدین خواجه

     (101: 1331نصیرالدین، خواجه) «فکری و رویتی به احتیاج بی

اخالق سبب خوشبختی عمومی و احترام انسانی می گردد.فضل و دانش وقتی ارزش پیدا می کند »د:اسمایلز بیان دیگری از اخالق دارد و  می گوی

 (11:1393اسمایلز،)«که قرین با  اخالق باشد پس باید پرهیزگارترین انسان ها باشیم نه دانشمندترین آن ها.

 گوید: مضامین اخالقی جزو ادبیّات تعلیمی قرار می گیرد.حسین رزمجو در این مورد می  

تعلیم،آموختن و یاد دادن است و وضع و حکمت؛پند دادن و اندرزگویی...شعر تعلیمی آن است که هدف سراینده در سرودن آن، آموزش اخالق و »

ی که تعلیم و اندیشه های پسندیدۀ مذهبی و عرفانی و علوم و فنون باشد. به طور کلّی دو نوع شعر تعلیمی در ادبیّات ملل دیده می شود : نوع

 (33:  1330رزمجو،«)موضوع آن خیر و نیکی است و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی معنوی است.

 در مورد مضامین اخالقی آثار ارزشمندی وجود دارد ازجمله:
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مقاالت همایش ملّی نقد و مقاله مضامین اخالقی در غزلیّات نزاری قهستانی؛شکراهلل بیکی و زینب نوروزی و محمّد بهنام فر مندرج در مجموعه -

 (.13اردیبهشت و خرداد -تحلیل زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی)دانشگاه بیرجند

مقاله بررسی و تحلیل برخی آموزه های اخالقی در دیوان حکیم نزاری قهستانی؛سیدمحمّد رحیمی و علی محمّد عرب پور محمّدآبادی مندرج در -

 (.13اردیبهشت و خرداد -نقد و تحلیل زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی)دانشگاه بیرجندمجموعه مقاالت همایش ملّی 

مقاله اهداف،اصول و روش های تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛سمیّه کیانی و حسنعلی بختیار نصرآبادی مندرج درنشریّه -

 (.1310پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی)

این حال،بررسی و تحقیق در مورد مضامین اخالقی شاعران ضروری است تا دیدگاه های آن ها نسبت به مسائل اخالقی مشخص شود.شهریار  با

،یکی از شاعران مشهور ایران است  و مهمترین آثارش حیدر بابا یه سالم و  دیوان اشعارش است. مضامین اخالقی در شعر او کار نشده است. 

 .توجّه به این نیاز،هدف این پژوهش بررسی  مضامین اخالقی در اشعار سیدمحمدحسین  بهجت تبریزی متخلص به )شهریار (است بنابراین، با
  

 مضامین اخالقی -2

 شهریار مضامین اخالقی را به شیوه ای شاعرانه و با استادی به کار می گیرد که شماری از آن ها بررسی می شود.   

 

 فضایل اخالقی-2-1

 ذكر-2-1-1

ذکر به معنای یاد،صحبت و یاد کردن از خداست،همچنین خواندن دعا یا ورد،بویژه وردی که صوفی زیر لب تکرار می کند.)فرهنگ روز      

 ("ذکر"سخن

چیز را  از محبت و  اند و همچنین همه شهریار معتقد است که وصف و بیان خدای عالم دشوار است و فقط پروردگار وجود دارد و غیر از او همه فانی

 بخشش خدا  می داند .  

 ای بر سریر ملک ازل تا ابد خدا                            وصف تو از کجا و بیان من از کجا  

 تنها توئی که هستی و غیر از تو هیچ نیست              ای هرچه هست و نیست به تنهائیت گوا

 (211:1ج1333بهجت تبریزی ،)بی جود جذبه های تو اجزا ز هم جدا                 ای جذبه محبت تو محور  وجود             

        صبر-2-1-2

چنان صبر در لغت به معنای بردباری و شکیبایی است و در اصطالح،ترک شکایت از سختی و بال نزد غیر خداست و صابر به کسی می گویند که خود را 

 (230:1312بال باک ندارد.)بهنام فر،با بال قرین کرده باشد که از آمدن 

ایمان دو نیمه است:یک نیمه صبر و یک نیمه شکر،چنانکه آثار بدان وارد است،اخبار بر آن شاهد و آن هر دو نیز دو صفت است از »غزالی معتقد است:

 (133: 1333غزالی، «)صفات حق تعالی،دو اسم از اسمای حسنی،چه نفس خود را صبور و شکور خوانده است.

 (333:  3ج1333می داند.)مجتبوی، « پایداری در برابر آن ها»در سختی ها و بالها و « ثبات و آرامش نفس»ملّا مهدی نراقی صبر را 

ر مشکالت شهریار صبر را یکی از ویژگی های اساسی و ممتاز انسان می داند و به صبوری انسان افتخار می کند و معتقد است که بهترین وسیله در براب

د با صبر و غم و اندوهِ زندگی،  صبوری کردن است و حتّی شهریار صبر کردن را بهترین درمان هر درد و مشکل می داند و اعتقاد دارد  که انسان بای

 کردن در مقابل مشکالت ایستادگی و مقاومت کند. 

 و شرند بهائمند که فارغ ز فکر شور     به حس درد و صبوریست آدمی ممتاز                 

 (1192:2ج1333بهجت تبریزی ،)سزای گریه و زاری، زنان نوحه گرند         تو نیک مرد برای جهاد خلق شدی                

 او چه مکری که معافی دهد از هر مکروه       عقل را اسلحه در جنگ مصائب صبر است          

 به شکرخنده هم اندوه توانی اندوه        چون فلزی که مطال  کنی از آب طال                

 بو که از حرف ستیزنده نیاید به ستوه       گاهی آزاده کند تیغ زبان را به غالف                 

 (1131همان:)با وجودی که غم انباشته دارد چون کوه      چه بسا لب به تبسم بگشاید چون فجر                

 چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم      وی صبر رو کردم     چو بستی در به روی من به ک

 به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم     چرا رو در تو  آرم من که خود را گم کنم در تو       

 من این ها هر دو با آئینۀ دل روبرو کردم      خیالت ساده دل تر بود و با ما از تو یکروتر            
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 (1:1:1همان ،ج)زحال گریه پنهان حکایت  با سبو کردم     فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را         

 وفای به عهد و دوستی -2-1-3  
 «(عهد»است.)قرشی،عهد معنای رعایت کردن و وفاداری و نگهداری می دهد.درقرآن آمده است که پیمان را از آن جهت عهد گویند که مراعات آن الزم 

وفای خود پایدار شهریار از دوستی های ناپایدار زمانه می نالد، ولی با وجود اینکه از این دوستی های ناپایدار، جور و ستم دیده است، همچنان به عهد و 

 مانده است که در ابیات زیر می بینیم .

 چه بال بر سرمن آوردی     هیچ دیدی چه کارها کردی          

 (131:1ج1333بهجت تبریزی ،)تو وفا دیدی و جفا کردی       جفا دیدم و وفا کردم           من 

یگر محبت شهریار دوست را برای این که قدر  یکدیگر  را بدانند و اینکه عالوه بر محبت کردن به یکدیگر، فریب و تزویر را کنار بگذارند و به یکد

 کنند،فرا می خواند . 

 :(331همان :)بیا که خوب بدانیم قدر یکدیگر       ر جهان نخواهی یافت            به  باوفائی من د

 (133همان :)کز خلق ندیدیم  بجز خدعه و تزویر       ای دوست بیا رو به محبت  بهم آریم            

پایدارتر باقی بماند و محبت کردن در دوستی را دو شهریار معتقد است که وفای به عهد یک اصل مهم و اساسی است که باعث می شود دوستی انسان 

 طرفه می داند تا دوستی ادامه پیدا  کند. او فداکاری و از خود گذشتگی را برای پایدارتر ماندن در دوستی مهم می داند.

 ولی دریغ که در روزگار دوست ندیدم      برای گفتن با دوست شکوه ها به دلم بود         

 چرا که تیر ندامت بدوخت چشم امیدم      بسوی هیچ کسم نیست          دگر نگاه امیدی

 (233همان:)که من به اهل وفا و مروتی نرسیدم     رفیق اگر تو رسیدی سالم ما برسانی               

 ای گل ز اشک راه تماشا گرفته ای       از اشک من شکفتی و اکنون به چشم من        

 (291همان:)فارغ توئی که عزلت عنقا گرفته ای      و عنقاست شهریار               مهر و وفا فسانه چ

 (292همان:)گر بی وفائی می کنم مشق جدایی می کنم      ای مه تو دانی و خدا گر بی وفا خوانی مرا        

 نمائی دارد که در او عشق و وفا نشو و      کوی میخانه ما آب و هوایی دارد                    

 (2::3:همان ،ج)دل در او بند که عهدی و وفائی دارد      این رفیقان ریائی همه قدند و قبا                    

 عدل-2-1-4
-109:1330است.)جرجانی،حالت وسط میان افراط و تفریط در هر کار «عدل»عدل و عدالت به معنی دادگری است و در مقابل ظلم می آید.در اخالق،

103) 

دستان خود را عدالت وصف پسندیده ای هست که به رابطۀ انسان و اجتماع و سایر انسان ها ارتباط پیدا می کند .این که قدرتمندان بقیّه انسان ها و زیر

فت که قانون به عدل و انصاف قضاوت کرده شهریار معتقد است که با وجود این همه جور و ظلم و ضایع شدن حق در جهان، نمی توان گد. مراعات کنن

ابر این، با است.او معتقد است تا زمانی که انسان از شیطان پیروی کند و خواسته های شیطانی خود را کنار نگذارد، رسیدن به عدل دشوار خواهد بود.بن

 را همواره در گرو عدالت می داند .    اتحاد و همبستگیِ افراد، می توان سخن از عدل و داد زد.همچنین شهریار  سعادت و پیروزی

 چرا جهان همه ظلم است و جور و اجحاف است      اگر قضاوت  قانون به عدل و انصاف است   

 (111:2ج1333بهجت تبریزی ،)به دست بافی این قاضی دو سر قاف است       جهان قلمرو ابلیس و بند قانون نیز         

 تمام عاقالن بودند قارون                      اگر روزی به قدر عقل بودی    

 (:119همان:)نه عاقل در شمار آرد نه مجنون          ولیکن رزق در میزان عدل است           

 بادست اتحاد توان داد عدل داد         دستی باتحاد برآرید و عدل و داد          

 یک خشت بی موازنه بر پا نایستاد       بنیاد هر بنا به دودست موازنه است          

 (1:1همان:)تا دست اتفاق خالیق بهم ندید                     خورشید فتح روی سعادت نشان نداد 

 (1:2همان:)که بر ترازوی  عدلت جوی نکرد نمود      هزار خرمن عصیان چه جای عفو کریم      

 (133همان:)گفتا که جز به عدل به عالم علم مزن      گفتم چه خوش بود علم ماه و آفتاب         

 (1:::9همان ،ج)کی حریفان  بال  برانگیزند    باده در جام عدل اگر ریزند                       

 قناعت : -2-1-5
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رسند گردیدن به قسمت خود و در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است : خرسندی . رضا به قسمت . بسنده کردن . راضی شدن به اندک چیز  خ

اق به فارسی با لفظ کردن مستعمل . آسان قرار گرفتن در ماکل و مشارب و مال بس و غیر آن و راضی شدن بدانچه سد خلل کند از هر جنس که اتف

 (  "قناعت  "افتد ) لغت نامه دهخدا 

 قرار دارد. همچنین فقر را افتخار خود می داند.  شهریار قناعت پیشه کردن را همانند تخت پادشاهی می داند که در زیر پایش

 (203:1ج1333بهجت تبریزی ،)تاج فقرم برسر و تخت قناعت زیر پای                         تا ابد خط امان دارم زدیوان ازل 

 انصاف : -2-1-6

بیه می کند برای میزان عدالت انسان. همچنین  معتقد است که شهریار انصاف را  یکی از پاک ترین صفت های انسان می داند و  آن  را  به ترازویی تش

 د، نقل می کند.عدالت دُرّ گرانبهایی است در نهاد انسان و در تایید کالم خود، گفتۀ پیامبر اکرم )ص(  را که انصاف را  نیمی از ایمان انسان می دانن

 کمیتی با وی بمیزان است خوشا انصاف کز صافی ترین اوصاف انسان است       ترازویی که هر 

 (1133:2همان ،ج)گرت توفیق این نعمت بود شکر خدا می کن           پیمبر گفت انصافی که داری نصف ایمان است

 

 رذایل اخالقی -2-2
و مخرب روح و روان انسان را شهریار در کنار فضایلی مانند ذکر، عدل،...... و انصاف، از رذایل اخالقی هم در شعرش می آورد تا  جنبه های آزار دهنده 

 مورد نکوهش قرار دهد.رذایلی مانند حرص،دنیا  و غفلت که در شعر او بسامد بیشتری هم دارند

 حرص-2-2-1
 ("حرص"حرص به معنای میل شدید و بیش از حد به چیزی یا برای به دست آوردن چیزی است.)فرهنگ روز سخن

 (130: 13:3غزالی، «)هرگز قناعت نکند؛و جز به قناعت از حرص و طمع نرهدوآدمی را حریص آفریده اند که بدانچه دارد »

باید در شهریار معتقد است که دنیا محل عبور و پل گذر است و برای انسان سزاوار نیست که عمر خود را برای جمع آوری چیزهای  فانی صرف کند و  ن

 آرامش او خواهد شد.  جمع آوری مال و ثروت، حریص و طمع کار باشد چرا که موجب سلب

 که سعادت همه در کشتن حرص دنیاست      حرص دنیا همه را کشت و درون ها داناست             

 جز بنائی که عمل های تو در وی بناست      از پس مرگ سرائی که تو بنشینی نیست                 

 آن بنا کز عمل خیر یکی کاخ بلند                               وآن بنا کز عملی زشت یکی غار بالست 

 کار ما چیدن و آئین فلک برچیدن                               عمر وا کردن و پیچیدن طومار قضاست 

 ست که غوغای قیامت برپاست صبح فردا       شب که سر می نهد آشفته به بالین گوئی                

 (1190:2ج1333بهجت تبریزی ،)گوئی از هر طرفی ناله ناقوس عزاست       در سکوت ابدی وحشت گورستان بین                      

 (:119همان:)طمع در کس مبند از  بهر دنیا                                    که دین خویش خواهی داشت موهون 

 ادنی-2-2-2

 (139: 13:3غزالی، «)بپرهیزید ازدنیا که وی جادوتر است از هاروت و ماروت.» رسول )ص( گفت:

توجّه  دنیا نزد محقّقین صوفیه هر چیزی است که انسان را از خدا مشغول دارد و حظّ نفس در آن باشد و بدین معنی حالتی است از احوال قلب و آن»

 ( :20:   1312بهنام فر، «)ک از راه حق و حجاب او از وصول به کمال انسانیت باشد.دل است به لذّت عاجل و هر چه مانع سال

معتقد شهریار معتقد است در این جهان انسان هر چقدر که جاه و جالل و مقام داشته باشد بی فایده است و سود و منفعتی برای او نخواهد داشت و 

مال و ثروت از دست بدهند چرا که  باید با داشتن دین و تقوی پیشه کردن در راه خدا،  توشه  است که انسان های دانا و فهیم نباید دین را در عوض

نجام ای برای آخرت خویش فراهم سازند. او معتقد است  که مقصد نهایی همه انسان ها، جهان آخرت است . همچنین می گوید انسان باید بیشتر با ا

 آماده کند.  اعمال نیک و درست، خودش را برای جهان آخرت

 شهریار در شعر زیر جهان خاکی را به رؤیا تشبیه کرده است . 

 به دستت چیزی از رؤیا نماند       جهان رؤیاست تا چشمی گشودی                          

 (1:3:2ج1333، بهجت تبریزی)گرت جاه و جاللی نیست بهتر                                     که چشمت در پی این ها نماند 

  (1032:2همان ،ج)جهان آخرت باقی است دنیای دنی فانی      ببین مقصد کدامین  و گذرگاهت کدامین است           

 از ندامت گزی به دندان لب                                         گر نه شنوای موعظت باشی 

 سودی از عافیت به دنیا نیست                                      تا به سودای عاقبت باشی  
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 (1091همان:)انتظاری چه داری از دنیا                                              رو که در فکر آخرت باشی 

 (1023همان:)چه سود از دویدن به دنبال دنیا            چو دنیا نخواهی به دنبال خود برد                       

 (1139همان:)در او کافر نه می زاد و نه می زیست            اگر دنیا متاع عافیت داشت                                

 غفلت-2-2-3
 1333مجتبوی، «)زودرس باشد یا دیررس غفلت عبارت است از سستی و ضعف نفس از توجّه و التفات به هدف و مقصود خود،خواه آن هدف و غرض»

:3) 

 (.2:3:  13:3غزالی ،«)بدان که بیشتر خلق محجوب اند به سبب غفلت و همانا از صد،نود و نه از این دسته باشند.»

همیشه او را از  شهریار در این ابیات اشاره می کند که حضرت آدم که با یک لحظه غفلت و نزدیک شدن به درخت ممنوعه باعث شد که خداوند برای

اودانه بهشت برین بیرون کند . و حتی یک لحظه غفلت حضرت آدم را به این معنا میپندارد که غفلت او باعث سرگردانی ما در این دنیا شد و بهشت ج

 را از دست بدهیم. 

 زندگانی درد بیدرمان ماست       زندگانیم و زمین زندان ماست                       

 وین زمین زندان جاویدان ماست       از بهشت جاودان                            راندگانیم

 کآسیای چرخ سرگردان ماست     گندم آدم چه با ما کرده است                         

 کاسه کوزه دار ما شیطان ماست     در قمار عشق می بازیم از آنک                        

 (139:2ج1333بهجت تبریزی ،)مل تر شدن                                و آنکه ناقص تر کنون انسان ماستعهد ما انسان کا

 (1190:2همان ،ج)که سر پادشهان زیر کف پای شماست        به خدا روی زمین پای به غفلت ننهید             

 

 یریجه گینت -3
 در اخالقی مضامین.است گذاشته به نمایش را خود شاعری های توانایی شعری قالبهای از بسیاری دراز شاعران برجسته ایران است. او  شهریار    

 و خدا صفات خاضعانۀ و شاعرانه توصیف و ذکر پروردگار  است.  یانسان و اخالقی مسائل بارۀ در او دغدغه از نشان که دارد مهمّی جایگاه او اشعار

. شهریار آدمی را به انجام ذکر ، صبر ، وفای به عهد و دوستی، عدل و انصاف دعوت می دارد مذهب به او دلدادگی از نشان دین اولیای منقبت و نعت

از علوم کند و رذایل اخالقی را نکوهش می کند و آدمی را از پرداختن به حرص و طمع و دنیاپرستی  و غفلت برحذر می دارد.شهریار به واسطه آگاهی 

و به میانجی قوه تخیّل و توانایی اش در تصویر سازی و فصاحت و بالغت زبانش،حقیقت رذایل اخالقی را در بهترین وجه می انسانی ،خصوصاً اخالق 

برای  سراید و به تصویر می کشد.  در مجموع آنچه از بررسی شعر او در می یابیم این است که شاعری نگرانِ انسان و انسانیت و اخالق است.اگرچه

ط ی و زیاده خواهی را ناپسند می داند امّا در مقابل از غفلت انسان از دنیا هم می سراید و در برخورد با جهان به هیچ وجه به ورطه افراانسان  دنیاپرست

را به عنوان  ، ویو تفریط نمی افتد.توجّه بیش از حدّ او به مضامین اخالقی در شعرش نشان از اهمّیّت این موضوع در اشعار او دارد و  توجّه او به اخالق

 شاعری عارف،فاضل و دانشمند برای ما نمایان می سازد که  سهم شایانی در پیوند شعر و اخالق در ادبیّات فارسی به خود اختصاص داده است.

 

 مراجع -9
 ، مترجم محمد سعیدی،تهران:بنگاه مطبوعاتیاخالق(،1393سمایلز، سموئیل)ا -1 

 .تهران:انتشارات سخن.چاپ پنجم.سخن فرهنگ روز(.13:1انوری،حسن  و همکاران.)-2

 ،مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی. (. وحی دل موالنا 1332)بهنام فر ، محمد-3

 ،ترجمه عمران علی زاده،تهران:انتشارات وفاالتعریفات(،1330جرجانی،میرسیدشریف،)-9

 رات نگاه و انتشارات زرین .تهران:انتشاجلد.  2كلیات دیوان شهریار،(.1333بهجت تبریزی ،سیّد محمدحسین .)-3

مندرج در «بررسی و تحلیل برخی آموزه های اخالقی در دیوان حکیم نزاری قهستانی(.»1313رحیمی،محمّد و عرب پور محمّدآبادی،علی محمّد.) -3

 مجموعه مقاالت همایش ملّی نقد و تحلیل زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی.

 ،مشهد:موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی دبی و آثار آن در زبان فارسیانواع ا(.1330رزمجو،حسین)-3

مندرج در مجموعه مقاالت همایش ملّی نقد و تحلیل «مضامین اخالقی در غزلیات نزاری.» (1313).شکراهلل بیکی و زینب نوروزی و محمّد بهنام فر -:

 زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی.

 (.منتهی االرب فی لغه العرب.تهران:انتشارات کتابخانه سینایی.1213رحیم بن عبدالکریم.)صفی پور،عبدال-1
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