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1. Introduction 

In Persian and Arabic literature, there are poets who devoted special 

attention to morality. Therefore, a large portion of their poetry are 

devoted to this matter. “Morality refers to a set of standards to which 

humans must comply” (Fouchécour, 1998: 211). Poetry, among other 

matters, is a reflection of moral thoughts across different cultures. 

Qasemi Gonabadi and Nasif al-Yaziji paid attention to virtues and 

moral advice in their poetry; Qasemi’s masnawīs The Essence of 

Poems (Zobdat  al-Ashar) and The Majority of Poems (Omdat al-

Ashar), and al-Yaziji’s diwan. There are poems with didacticism 

themes in al-Yaziji’s diwan (Al-Fakhoury, 1995: 677). Qasemi also 

“focused on moral issues in all his masnawīs” (Qasemi Hosayni 

Gonabadi, 2015: 17). 

Belief in one God and in prophets, along with the poets’ attention 

to and interest in the Qur’an and Qur’anic teachings and Nahj al-

Balagha in their works encouraged us to compare their perspectives in 

terms of moral virtues. 

Indeed, this study aims at examining and comparing moral virtues 

in the works of the two poets. The other goal of the study is to 

encourage the young generation’s interest in the rich and long history 
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of the Persian language based on the ideas of Iranian scientists in the 

past centuries. 

Knowledge, humility, honesty, patience and loyalty constitute the 

core of moral virtues in the two poets’ works.  

The article aims to answer these questions: 

*What are the common moral themes in Qasemi’s and al-Yaziji’s 

poems according to Khaje Nasir al-Din al-Tusi’s category of moral 

virtues? How? 

*Are there any differences between the two authors’ attention to 

moral virtues? 

The main purpose of this paper is to examine common moral virtues 

in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems. 

 

2. Methodology  

This study draws on library resources and available documents. To 

analyze the data, a descriptive-analytic approach is taken. In doing so, 

Khaje Nasir al-Din al-Tusi’s category of moral virtues in the book 

Nasirean Ethics is used within the American School of comparative 

literature. There has been no research on the comparison of moral 

virtues in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems. 

 

3. Discussion 

 Moral virtues have always been in poets’ spotlight; poets who lived in 

two or more lands far from each other, but their intellectual 

similarities cannot be overlooked. Qasemi’s and al-Yaziji’s goal in 

using these moral virtues is to praise and honor human virtues or to 

encourage goodness and righteousness. “Morality means how society 

perceives what is wise albeit in practice than theory. That is the reason 

why Khaje Nasir al-Din al-Tusi and many others before him put 

morality under ‘practical wisdom’” (Fouchécour, 1998: 8-9). 

In his book Nasirean Ethics, al-Tusi enumerates four main virtues: 

wisdom, courage, chastity and justice (Khaje Nasir, 1994: 109). For 

any of these virtues, he introduces some subcategories (Ibid: 109-

117). In what follows, a summary of common moral virtues in 
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Qasemi’s and al-Yaziji’s poems is presented according to al-Tusi’s 

category. 

3.1. Wisdom 

Of al-Tusi’s subcategories for “wisdom”, “knowledge” is chosen and 

common points in Qasemi’s and al-Yaziji’s poems are briefly 

reviewed.  

3.1.1. Knowledge 

Qasemi has praised knowledge in all his poems. For example, he 

wrote four pages on the importance of knowledge under the title “In 

Honor of Knowledge and People” in The Essence of Poems (Qasemi, 

2014: 182-186). He calls knowledge the water of life and a reason for 

survival. 

Resort to knowledge and wisdom for salvation/it is the staff of life 

for survival and immortality (Qasemi, 2015: 184). 

The magnificent features of this poem are: it is easy to understand 

and is sophisticated, not to mention its pleasant aesthetics. 

For al-Yaziji, knowledge is the source of life and survival of the 

scholars’ names: 

How many kings disappeared [by reputation] after their death, 

while scholars’ names always remain among people (al-Yaziji, 1983: 

45). 

Beauties of al-Yaziji’s poems are: 

•Positioning the word “king” before “scholars” indicates the 

superiority of the rank and position of knowledge and scholars over 

kings. 

•“Populace” means common people and scholars. That is, the 

name of ordinary knowledgeable people will be remembered but not 

the name of kings.  

Qasemi puts emphasis on knowledge (if combined with action) 

and scholars. 

Knowledge and practice both together to make [human beings] 

prosperous in this world and Hereafter (Qasemi, 2015, p. 217) 
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Using similes and parables, he manifests the importance of 

knowledge combined with action through various forms (Qasemi, 

215: 161). 

For Al-Yaziji, action drives life and is the source of the world’s 

survival:  

You should resort to knowledge. So, ask for it without laziness and 

act on it because a wise life makes sense only through practice. (al-

Yaziji, 1983: 400). 

3.2. Courage  

3.2.1. Humility 

  For both Qasemi and al-Yaziji, humility is associated with being 

lofty: 

Someone who practices humility, his status is as lofty as the sky, 

and his value is excellent. (Qasemi, 980 AH: 113). 

Al-Yaziji considers humility to be the cause of nobility. It also has 

verses close to this theme. (al-Yaziji, 1983: 306).  

He is the one whose humility is higher than dignity. Every time his 

rank and position rise, he tells himself to sit down and not be arrogant. 

(al-Yaziji, 1983: 203). 

3.3. Chasity 

3.3.1. Patience 

Patience is a key concept in the vast Islamic culture. It is stated in the 

Qur'an “... God is with the patient” (Al-Baqarah: 153). 

Qasemi considers patience to be a source of peace and refuge for 

man in hardships;  

I am at the heart of the sea of hardship and suffering, but I seek 

refuge in patience (Qasemi, 2014: 194). 

When you flower look at the face, you tore the shirt of patience 

Qasemi used the beautiful metaphor “the flower’s shirt of patience 

being torn” and Al-Yaziji calls patience the most valuable medicine 

and treatment in hardships: 

Patience is the most valuable thing that heals the wounded/It 

wounds the heart and shows the paths to God (al-Yaziji, 1983: 222). 
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Be patient during the difficulties, hardships, and events of the time 

coming one after the other (al-Yaziji, 1983: 222). 

3.4. Justice 

3.4.1. Loyalty 

In all his masnawīs, Qasemi strongly emphasizes keeping the promise. 

He believes that anyone who breaks his oath is an animal lower than a 

dog: 

He is one of the loyal/ but a dog’s life is full of lust! 

But whoever breaks his oath out of misery, he is a dog, but a 

disloyal one. (Qasemi, 2015: 187). 

al-Yaziji also praised loyalty and considered it one of the qualities 

of generous people and breaking the oath is one of the characteristics 

of the wicked: 

Fulfilling the oath is one of the virtues of honorable people, while 

breaching it is a feature of wretches (al-Yaziji, 1983: 324). 

3.4.2. Honesty 

Qasemi and al-Yaziji have repeatedly praised the virtue of honesty 

and honest people. Using the title highness, Qasemi praises honest 

people: 

You practice honesty, dignity, and sincerity. Oh, my friend! May 

God protects you from the evils of the time! 

May God bless you! May honesty be your way until the Day of 

Doom! (Qasemi, 2015: 197).  

Al-Yaziji also praises the praised for being honest and trustful:  

Those who keep their promises and avoid deception are honest 

people and do not lie (al-Yaziji, 1983:301). 

 

4. Conclusion 

 Persian and Arabic literature are quite similar on many grounds. Both 

Qasemi Gonabadi and Nasif al-Yaziji addressed moral virtues in their 

poetry. Such scholars as Khaje Nasir al-Din al-Tusi have written 

books on morality and ethics. al-Tusi developed a classification of 

moral virtues. Following the American School of comparative 

literature, common moral virtues were examined in Qasemi’s and al-
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Yaziji’s poetry. The analysis suggests, both poets similarly paid 

attention to moral virtues. The two poets wrote poems concerning 

such moral virtues as wisdom, courage, chastity and justice. 

Knowledge is one of these virtues as both poets praised cognitive 

certainty and knowledge combined with action. Qasemi had topics and 

anecdotes concerning knowledge and acting on knowledge. He wrote 

70 verses on the value of knowledge and 80 verses on criticizing and 

condemning knowledge without action. Modesty is another common 

feature of the two poets’ works, which equips the modest person with 

honor. Mentions should be made of courage, chastity and patience on 

which the poets wrote verses. Loyalty was considered a virtue of the 

noble people, and both poets praised honesty. Qasemi also used 

similes and animal symbols to manifest moral virtues. Appealing 

literary devices can be seen in their poems. 

 

Keywords: morality, Qasemi Hosayni Gonabadi, Nasif al-Yaziji, 

American Comparative Literature. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،مچهاردهسال 

 

 یازجیال و یقاسم اشعار در یاخالق لیفضا
 4زهرا اختیاری

 چکیده

که گویندگان کثیری، بدان  سنگ فارسی استهای اصلی ادب گراناخالق یکی از زمینه 

ادی گنابقاسمیاست. از ها هم مورد توجه بودهاند. فضایل اخالقی در دیگر زبانپرداخته

اندیشی و بیانی سهل، مضامین اخالقی با طرفه است که در آنهاهشت مثنوی برجای  ،ق.(337)ف.

از جمله ناصیف الیازجی  در ادب عربی نیز شاعران سترگی است.را غالباً در قالب حکایت سروده

 کایییدر این جستار با تکیه بر مکتب آمر. انده داشتهم.( به مفاهیم اخالقی توج4324-4344ّ)

اخالقی فضایل داند، به بیان های تأثیر و تأثّر را صرفاً شرط تطبیق نمیادبیات تطبیقی که وجود زمینه

و  عمدةاالشعار هایهحاضر با تکیه بر منظوم پژوهششد. پرداخته دو شاعرمشترک در اشعار 

طوسی از دّیننصیرالبندی خواجهر الیازجی و بر اساس تقسیماشعا دیوانقاسمی و  رزبدةاالشعا

است. پرسش اخالقی در چهار حوزۀ کلی )حکمت، شجاعت، عفت و عدالت( انجام گرفته فضایل

وجود  قاسمی و الیازجیهای اخالقی مشترکی در شعر اصلی پژوهش آن است که چه مضمون

، از دستاوردهای ارزشمند آن تبیین و تحلیل مضامین مشترکی چون علم، تواضع، صداقت دارد؟

های ادبی به زیباییاست. بیان شده عهد است که در شعر دو شاعر ایرانی و لبنانیبهوفایصبر و 

گیرتر بسامد برخی مفاهیم اخالقی در شعر قاسمی چشماشعار درحد گنجایش مقاله اشاره شد. 
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های متعددی که مشحون از مفاهیم اهتمام قاسمی در سرودن مثنوی توان به. از دالیل آن میاست

 .های خُلقی شاعر اشاره نمودقی و اجتماعی است و نیز مناعت طبع و ویژگیاخال

 .یکایییازجی، ادبیات تطبیقی آمرالگنابادی، ناصیف اخالقی، قاسمی فضایلکلیدی:  هایهواژ

 

 مهمقدّ .1

اند و این موضوع داشته ایدر ادب فارسی و عربی شاعرانی هستند که به اخالق توّجه ویژه

ای است که به منظور از اخالق مقوله»دهد؛ ز شعر آنان را تشکیل میا یبخش عظیم

: 4622کور، )فوشه« .ای که رفتار آدمی باید منطبق با آن باشد، مربوط استمحتوای وظیفه

 .های مختلف استهای اخالقی در فرهنگهای بازتاب اندیشه( شعر یکی از زمینه744

 7یازجیالم.( و ناصیف 4346ه.ق./ 337متوفا - متولد اواخر قرن نهم) 4گنابادیقاسمی

و اندرزهای اخالقی فضایل م(  هر دو در شعر خویش به 4324 -4344ه.ق./ 4732 -4741)

 دیوانیازجی در الو  زبدۀاالشعارو  6رعمدۀاالشعاقاسمی بیشتر در دو مثنوی  د؛انتوجه داشته

 . اشعارش

تواند موجب آفرینش یک گفتمان م اخالق میگیری از علادبیات تطبیقی اصیل، با بهره     

ادبیات در  «تشابه»مطالعات  مقولۀ همچنین ؛(33: 4633وند، جهانی گردد )زینی –اخالقی

 (.32: 4636پردازد )پراور،مایۀ مشخصی در سراسر ادبیات جهان میتطبیقی به بررسی درون

)پروینی، .« هاستبین ملت افزودن تفاهم و نزدیکی»از اهداف ادبیات تطبیقی درحقیقت 

ها تفاهم میان ملت ،(. آشنایی با ادبیات دیگر ملل و مقایسۀ آن با ادبیات خودی47 :4633

؛ (31 -36: تایهالل، برک: گردد )دهد و باعث نزدیکی فکری بین آنها میرا افزایش می

بهتر و  شناخت دو شاعر موجباین مقایسۀ مضامین اخالقی در شعر رود رو انتظار میازاین

  گردد.قرابت بیشتر دو فرهنگ فارسی و عربی 

در مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه به بررسی روابط میان ادبیات ملل مختلف با توجه به       

ادبیات تطبیقی که  یکاییمکتب آمر. شوداصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخته می
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های تطبیقی شرط واجب در پژوهش اصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را» ،جدیدتر است

ندانست، بلکه مقایسۀ میان ادبیات مختلف را براساس اصل تشابه، داخل حوزۀ ادبیات 

اند و بررسی رابطۀ ادبیات با تهنگریس( برخی فراتر 6: 4633)پروینی،  .«استتطبیقی دانسته

حوزۀ ادبیات تطبیقی  در ،که در حوزۀ علوم انسانی قرار ندارد، مثل علوم پایه را هاییدانش

تر مفهوم امریکایی ادبیات تطبیقی جامعحال هربه ؛(13 -37: 4333اند )الخطیب، قرار داده

 (. 27: 4634)رماک،  است

خورد که هیچ ارتباط زمانی و هایی بین دو یا چند اثر ادبی به چشم میشباهت» یگاه     

ها شباهت گونهین( ا77: 4633شیروانی، )انو« .استمکانی بین نویسندگان آنها وجود نداشته

خالصه ادبیات تطبیقی یعنی  بررسی نمود. یکاییآمرتوان در حوزۀ ادبیات تطبیقیرا می

 .(34: 4333الخطیب، کشور با ادبیـات یـک یـا چنـد کـشور دیگـر ) یک اتادبی ۀمقایس

 لهئ. شرح و بیان مس1-1

 ،زبان لبنانیشاعر عرب ،یرانی و ناصیف الیازجیزبان اشاعر فارسی ،گنابادیحسینیقاسمی  

الیازجی اشعاری با مضامین حکمی  دیوان در .مشترکات فراوانی در زندگی و شعر دارند

هایش به مسائل اخالقی در تمام مثنوی»( و قاسمی نیز 322 :4621)الفاخوری،  استوجود م

 مقدمه(.  42: 4631گنابادی، حسینی)قاسمی« .توجه دارد

ی در آثار آنان بود. عالوه بر خالقدلیل انتخاب این دو شاعر وجود تشابهات فکری و ا     

یگانگی پروردگار و ایمان به فرهنگی مشابه، نمود  –رشد دو شاعر در محیط اجتماعی 

در  البالغهنهجو مفاهیم قرآنی و  قرآناعتقاد به انبیای الهی، عالقه و توجه  هر دو به 

پرداخته از جهت توجه به مفاهیم اخالقی های آنان به مقایسۀ اندیشهان موجب شد شآثار

 ۀدربار ند. الیازجیادر شعر خویش بهره جسته قرآن ازو الیازجی هر دو شود. قاسمی 

إذا شئت أن تفوقَ أقرانک فی العلم و االدب و األنشاء »گوید:می البالغهنهج و قرآن

 (. 431: 4622، غزالی) «.4البالغهفعلیک بحفظ القرآن و نهج
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دادن توجهلۀ پژوهش به دنبال بررسی و مقایسۀ فضایل اخالقی در شعر دو شاعر  و ئمس    

نسل جوان به پیشینۀ پربار زبان غنی و دیرسال پارسی و محتوای کامل این زبان آن هم بر 

 نهایت  هدف برگشت به فرهنگهای قبل که دراساس نظریات دانشمندی ایرانی در سده

سعی بر آن بود تا به مطالبی که پاسخگوی نیاز نسل امروز باشد، خودی است، بوده است. 

 پرداخته شود. 

، مثلِ تواضع، صداقت برخی فضایل اخالقیاز مضامین مشترک در اشعار دو شاعر به      

 آموزیدو شاعر علم و علم نمود. برای نمونه هرتوان اشارهمیو غیر آن صبر و وفای به عهد 

دانند و آن را آب حیات و موجب بقای نام عالِم می شمارندبرمیرا از کماالت انسانی 

دهند ت مییّ( و به علم توأم با عمل اهم713ّ: 4336یازجی، ال؛ 431: 4631)قاسمی، 

قاسمی برای تبیین ارزش علم با عمل از  و (144: 4336یازجی، ال؛ 742: 4631)قاسمی، 

تواضع را سبب بلندمرتبگی و استفاده نموده است. آن دو م فهسهل و آسان هایحکایت

، پاسخ که در پی آمده هاییپرسش مقاله بر آن است به دانند.بلندقدری آدمی می

های اخالقی نصیر از فضایل اخالقی، چه مضمونبندی خواجهبا توجه به تقسیم .4گوید:

یا توجه آ .7؟  و چگونه رد؟وجود دا گنابادی و ناصیف الیازجیقاسمیمشترکی در شعر 

 دو شاعر به فضایل اخالقی متفاوت است؟ چرا؟

تا از  ستقاسمی و الیازجی ا در شعرمشترک اصلی این جستار بیان فضایل اخالقی  هدف

ها ارزشمند و ها و ملتاین طریق اثبات شود که فضایل اخالقی و انسانی نزد همۀ فرهنگ

 قابل احترام است.  

 روش پژوهش .1-2
گاه آن  ؛3تصحیح شد بر اساس تنها نسخۀ موجود در جهانقاسمی  راالشعاعمدة ابتدا مثنوی

و  عمدۀاالشعاربا تکیه بر دو مثنوی  برخی از فضایل اخالقی مشترک در آثار قاسمی 

های این تحقیق به داده الیازجی مورد بررسی قرار گرفت. ناصیف دیوانو  زبدۀاالشعار

تحلیلی است  -آوری شده و شیوۀ تدوین محتوا توصیفیای جمعکتابخانه-روش اسنادی
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و در  اخالق ناصریبندی خواجه نصیر از فضایل اخالقی در کتاب که با توجه به تقسیم

 چهارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی انجام گرفته است.   

  پژوهشۀ یشینپ.1-3

گنابادی در منابع کهن ازجمله: حسینیقاسمییا گنابادی در مورد زندگی و آثار قاسمی 

تذکرۀ در  (، احمدعلی احمد63 -14: 4631) سامیتذکرۀ تحفۀمیرزاصفوی در سام
 انمعاصرهای نوشتهاست. در ها مطالبی آمده(، و دیگر تذکره463: م.4333)آسمان هفت

 اند؛ ازجملههای تاریخ ادبیات مدخلی را به قاسمی اختصاص دادههم نویسندگان کتاب

دوازده صفحه در مورد زندگی و شعر وی  تاریخ ادبیات در ایراناهلل صفا در کتاب ذبیح

  (.273 -242: 4631است )صفا، نوشته

به معرفی  ،«نامهاسماعیلقاسمی یا شاه شاهنامۀ»( در 4376-4343: 4613زاده )سلماسی     

 شاهنامۀ نوّاب»( در 36 -21: 4633است و درودگریان )پرداخته نامهاسماعیلشاهمنظومۀ 

است. قربانی و قاسمی را معرفی نموده نامهطهماسبشاه، منظومۀ «گنابادیعالی و قاسمی

، به موضوع «تحلیل شکر و ناسپاسی در متون عرفانی با تکیه بر عمدۀاالشعار»ها در یلمه

اند )قربانی و و به عمدۀاالشعار نیز نظری داشته شکر و ناسپاسی در منابع عرفانی پرداخته

نیز برخی « های سبکی عمدۀاالشعار قاسمی گنابادیویژگی»(؛ و در 4633ها، یلمه

(، هر دو مقاله با 433 -742: 4632است )شدهدههای سبکی عمدۀاالشعار توضیح داویژگی

 این که در موضوع خود کار نوی است، خالی از سهو نیست.  

 ۀهای برجسته سدومجنونگنابادی و مقایسه با لیلیومجنون قاسمیلیلی» مقالۀ اختیاری در    

های قبل از آن مقایسه ومجنونکرده و با لیلیومجنون قاسمی را معرفی، لیلی«نهم

به معرفی « نامهرخزشناخت حماسۀ شاهبا»(. همو در 433 -746: 4633، است )اختیارینموده

 نامۀ قاسمینامه، و مقایسۀ زندگی تاریخی شاهرخ و تصویر او بر اساس شاهرخخشاهر

روشن آثار و سایه»(. معرفی انتقادی آثار قاسمی در 62 -36: 4633است )اختیاری، پرداخته

چنین شرحِ زندگی هم ؛(12 -22: 4634است )اختیاری، آمده« گنابادیهای قاسمینوشته

گنابادی حسینیونادرست در شرح حال قاسمیدرست»گنابادی را در انتقادی قاسمی

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024029.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1024029.html
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دانشنامۀ زبان و ادبیات ( و نیز در 14 -23: 4634است )اختیاری، بیان کرده« )جنابدی(

است )اختیاری، زندگی و آثار قاسمی را به اجمال نوشته« قاسمی گنابادی»مقالۀ  ،فارسی

4636 :423- 421 .) 

میخائیل عیسی  :ازجمله؛ اندو مقاله نوشته نامه، پایاندر مورد ناصیف الیازجی چند کتاب    

، را منحصراً در مورد ناصیف الیازجی، الشیخ3، ج. الفکرالعربینوابغ( کتاب 4333سابا )

 ۀبارزندگی و آثار ناصیف الیازجی نوشته است. در کتب تاریخ ادبیات عرب هم نکاتی در

 و (723: 4636) تاریخ ادبیات زبان عربیحنّا الفاخوری در  :است ازجملهالیازجی آمده

 (. 4636) عصرین المملوکی و العثمانی تاریخ ادب العربی فیجهانگیر امیری در 

شاد اند. محمد فارغینامۀ کارشناسی ارشد هم در مورد آثار الیازجی نوشتهچند پایان     

 یالشعرایازجی و ملکالمقایسۀ تحلیلی مضامین حکمی در شعر ناصیف » در مقاله (4634)

به مقایسۀ برخی مضامین حکمی اشعار ناصیف و بهار پرداخته است. حدیث پروین « بهار

، برخی «های اشعار حکمی ناصیف الیازجیمایهبررسی مضامین و درون»( در 4634)

خیریه عچرش و کوکب بازیار  است.های حکمی اشعار ناصیف را بررسی نمودهموضوع

های تأثیرپذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن و حکمت»( در مقالۀ 4634)

اما مقایسۀ فضایل اخالقی در شعر  ؛اندهای ناصیف از قرآن توجه کردهبه استفاده« روایی

 است.قاسمی و ناصیف موضوع نوی است که تاکنون بدان پرداخته نشده

 پژوهش  تیّو اهمّ ضرورت .1-0

سرای ایرانی در ضمن آثار و اشعار خویش به مسائل اخالقی و گنابادی شاعر حماسهقاسمی 

فضایل انسانی توّجه وافر داشته است. وی حقیقت را با زبانی طنزگونه در قالب حکایت بیان 

سرود میاندیشید، شعر گونه که می. قاسمی هماناستنموده و ازگفتن حقیقت ابایی نداشته

طهماسب، دور از وی به صداقت فکر و شعرش بود. ظاهراً بر اثر نارضایتی از شاه و زندگی

یار و دیار خویش در دیاربکر درگذشت. آزادگی و شجاعت شاعر خراسانی در بیان 
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فضایل اخالقی نیاز به تبیین و معرفی دارد. ناصیف الیازجی شاعر مسیحی و لبنانی هم ضمن 

 های اخالقی و انسانی اشاره داشته است. ه فضیلتقصاید مدحی، ب

جامعۀ امروز نیاز به دانستن مفاهیم شعری شاعران بزرگ میهن خویش و جهان نزدیک     

هاست. در این دار بزرگترین رسالت یعنی تربیت نسلبه خود دارد. در همۀ دنیا ادبیات عهده

هایی از فضایل اخالقی و مونهجستار هدف و غرض غایی آن است که مخاطب با مشاهدۀ ن

انسانی در شعر دو شاعر فارسی زبان و عرب زبان، با برخی فضایل انسانی مطرح شده در 

  شعر دو شاعر و رسالت شعری آنان آشنا گردد.

های علمی در در دنیای کنونی دانشمندانی از میان مسلمانان با تشکیل نهادها و انجمن     

( و شعر 733 -733: 4144ی هستند )رک: گرجی و همکاران، پی شناساندن ادبیات اسالم

قاسمی که قطعاً در حوزۀ   زبدۀاالشعارقاسمی از این نظر قابل توجه است. عالوه بر مثنوی 

ها، ها، منقبتهایی از دیگر آثارش از جمله: تحمیدیهادبیات اسالمی است، قسمت

شمار است. نیز وع ادبیات اسالمی بهها و راز و نیازهای شاعر با پروردگار، از نمناجات

شود؛ بنابر این گسترش و جزو محدودۀ ادبیات اسالمی محسوب می اخالق ناصریکتاب 

حوزه به گسترش ادبیات اسالمی کمک خواهد  نشر افکار سرایندگان و نویسندگان این

     است.دهتا کنون به مقایسۀ فضایل اخالقی در شعر قاسمی و الیازجی پرداخته نشنمود. نیز 

 و بررسیبحث . 2

شاعرانی که در دو یا  ؛قابل توجه شاعران است هایهای اخالقی یکی از موضوعفضیلت

های فضیلتبه  و های فکری فراوانی دارنداند، اما مشابهتچند سرزمین دور از هم زیسته

یا  یلهدف دو شاعر از کاربرد این فضا .انددهتوجّه نمواخالقی مشترکی در شعر خویش 

عنوان  ه. بترغیب بر نیکی و نیکوکاریاست و یا های انسانی بودهبزرگداشت فضیلت

اند تا مخاطب را بر انجام این آن بوده برصفات پسندیدۀ یکی از قهرمانان شعر خویش، 

 .نمایند خصال نیک ترغیب
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علم تهذیب اخالق یکی از سه شاخۀ حکمت عملی است و در آن از بد و نیک     

شود تا نفس آید. این کار موجب میفتارهای آدمی و از چه بایدکردها سخن به میان میر

های از رذایل پالوده شود و منشأ فضایل گردد. فضایل اخالقی عبارت است از زیبایی

رفتاری و عملی و شیوۀ زندگی خردمندانه و عادالنۀ آدمی که با تالش و کوشش روحی و 

ها در مورد آنچه نه از های بینش جامعهاخالقیات یعنی نحوه» یگردعبارتبه .همراه باشد

ین طوسی و پیش لحاظ نظری بلکه در عمل عاقالنه است. به همین جهت است که نصیرالدّ

( 3 -3: 4622کور، )فوشه« .اندقرار داده« حکمت عملی»از او بسیاری دیگر اخالق را ذیل 

سی، موضوع کتاب خود را به آنچه عقل بشری شناخواجه با در نظر گرفتنِ ضوابط روش»

  (.347: 4622)دوفوشه کور، « .کند، محدود ساخته استها حکم میها و مکاندر همۀ زمان

« اجماع و اتفاق جملگیِ حکمای متأخّر و متقدّم»به  ناصریاخالقطوسی در کتاب      

 )خواجه. . عدالت1 ،. عفت6. شجاعت، 7. حکمت، 4: شمارداجناس فضایل را چهار برمی

(. 443 -442)همان:  کندذکر میهایی ( و برای هرکدام زیرمجموعه443: 4626نصیر، 

الیازجی بر اساس  دیواناینک مختصری از فضایل اخالقی مشترک در آثار قاسمی و 

 :طوسی بندی خواجهتقسیم

 . حکمت1 -2

د. )محمدی افشار؛ اربابی، اندانسته« علم به حقیقت اشیا»را در فرهنگ اسالمی « حکمت»

های علم های حکمت، در موضوعنصیر از زیر مجموعهبندی خواجهدر تقسیم( 737: 4144

 شود:یازجی پرداخته میالنکاتی مشترک در شعر قاسمی و بیان به  ،لعقّحسنِ تو 
 . علم1 -2-1

ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالََّذِينَ لَا هَلْ يَسْتَوِي الََّ»قرآن کریم دانایان و نادانان را یکسان ندانسته است:  

 خاتماند: از اهمّیّت و ارزش علم سخن گفته مکرّرهم  ( در احادیث3: 63)زمر/  «يَعْلَمُونَ

رأسُ : »)ع(علی، (633: 4633شهر، )محمدی ری« .العلمُ رأسُ الخَیرِ کُلَِّه»فرمودند:  )ص(االنبیا

شده: مطلق ادراک، در معنای علم گفته (جانهما)« .3مالفضائلِ العلمُ، غاية الفضائل العل

 فی عرف العلماء يطلق علی معان منهما مطلقاً تصوّراً کان او تصديقاً»یقینی یا غیریقینی؛ 



 یازجیال و یقاسم اشعار در یاخالق لیفضا                        37

علم را های خود ( قاسمی در تمام منظومه4743: 4333تهانوی، ال« ).او غیر يقینیقیناً ي

چهار « در شرف علم و مردمی»ذیلِ عنوان  زبدۀاالشعار؛ ازجمله در بزرگ داشته است

وی علم را آب حیات (. 437 -433: 4631صفحه در اهمّیّت علم سروده است )قاسمی، 

 جاوید است. بقا و زندگینامد که موجب می

ـات   ـابی نجـــ ــه یـــ ــم و ادب ورز کــ  علــ
 

ــر جــوی کــه بینــی حیــات    آب خضِ
 

 (431: 4631، قاسمی)                   

های آن بسنده همراه با کرشمۀ عطرآگین بیت، در بیان زیباییفهمی و پرمغز بودن آسان 

 است.

 :داندبقای نام عالِم می حیات و الیازجی هم علم را باعث

 مَضییی ذکییرُ الملییو ِ لصییلَِّ عصییر     
 

 7و ذکییرُ السَییوقةِ العلمییاء بییاق    
 

 (713: 4336یازجی، ال)               

 شود:د تنگنای متن بیان میهای ادبی بیت الیازجی، در حبرخی از زیبایی

  بر تفضل رتبه و جایگاه علم و عالم بر پادشاهان « علماء»در برابر « ملوک»آوردن لفظ

 دارد. داللت 

 «شود مردم عادیِ به معنای مردم عادی و رعیت است که با صفت علماء می« السوقۀ

ماند، امّا یاد می خواهد بگوید یادِ حتی مردم عادیِ عالِم نیز باقیعالم؛ یعنی شاعر می

 پادشاهان خیر تا چه رسد به یاد دانشمندان مطرح و بزرگ.

  از باب تأکید است.« ذکر»تکرار کلمۀ 

  ال استغراق است؛ یعنی همه ملوک و همه علما «السوقۀ»و « الملوک»بر سر « ال»لفظ ،

 بدون استثنا.

  استباقی »به معنای « باق»و « گذشت»به معنای « مضی»تضاد بین کلمۀ.» 
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  یعنی  ؛جملۀ فعلیه است که ذاتاً بر حدوث داللت دارد« مضی ذکر...»در جمله اول

جمله اسمیه است و « ذکر السوقۀ العلماء»واقع شد، امّا در جمله معادل یعنی « گذشتن»

داللت بر ثبوت و استمرار دارد. به عبارتی « باق»با توجه به قرینه خبر مفرد؛ یعنی کلمۀ 

گوید یاد ره و مستمر باقی است، اما در جمله اول به دلیل قرینه مییاد علماء هموا

کند تا در هر عصری استفاده می« لکل عصر»حاکمان از بین رفت. سپس از عبارت 

 استمرار را برساند. 

 ورزد:قاسمی به عالِم و علمی که با عمل قرین و همراه است، تاکید می 

ــم     ــل هـ ــه عمـ ــود بـ ــه نبـ ــم کـ ــسعلـ  نفـ
 

 آن جملــه وبــال اســت و بــسحاصــل از  
 

ــل بــــــی  ــر،عــــــالِم دانــــــا ز عمــــ  اثــــ
 

 هســــت درختــــی کــــه نــــدارد ثمــــر  
 

 مــرد کـــه بـــا علــم و عمـــل همـــدم اســـت  
 

ـبنم اسـت     چون گل و سبزه است که با ش
 

 جــایچیســت عمــل؟ آن کــه در ایــن عرصــه
 

ـا نکشـــــی از رهِ حکــــم خـــــدای     پـــ
 

 (434: 4631)قاسمی،                                                                                

کند. علمی که با عمل س میاست که تنفّقاسمی برای علم شخصیّت و جانی قائل شده

نَفَس نیست، حاصلش رنج و وبال است. وی عالِم عامِل را به درختی مثمر تشبیه همدم و هم

ای که با عمل را به گُل و سبزهثمر. نیز علم توأم عمل را به درخت بیکرده است و عالم بی

پانکشیدن از »کند و خالصه عمل به علم را شبنم بر سر دارد و با طراوت است مانند می

. وی علمِ یقینی را موجب سرافرازی و دولت (434: 4631)قاسمی، داند می« حکم خدای

أم با عمل را و با تشبیه و تمثیل اهمّیت علمِ تو (434: 4631)قاسمی، داند دنیا و دین می

 های مختلف بیان نموده است. گونهبه

 و عمل را زندگی و حیات علم خوانده است:  الیازجی نیز به علم توأم با عمل معتقد است    

 علیکَ بالعلمِ فاطلُبهُ بیال کَسِیل   
 

 فاعمَییل فییحنا ِیییالِ العلییمِ بالعمییل8ِ  
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 (144: 4336یازجی، ال)            

در ارزش « در توصیف علم و عالمان با عمل چنان که پیامبر فرمودند»قاسمی تحت عنوان 

 -741: همان)؛ نیز (434 -436: 4631)قاسمی، علم و عالمِ با عمل هفتاد بیت سروده است 

744).  

 شجاعت .2-2

 تواضع  .2-2-1 

: 4626نصیر، که نهمین آن تواضع است )خواجه داردنصیر شجاعت انواعی خواجهاز نظر  

: 4633پور، )صفی .ده استشمعنا « گردنیفروتنی و نرم»تواضع  األربمنتهیدر . (446

6616) . 

  :داندبلندمرتبگی میقدری و فلکمندی از تواضع را قاسمی بهره 

 منـد اسـت  کسی کو از تواضع بهره
 

 قــدر اســت و قــدر او بلنــد اســت    فلــک 
 

 ([ر-446]: 334)قاسمی،       

تضاد زیبایی ایجاد کرده « قدریفلک»و « بلندقدری»در مقابل « تواضع»وی با قرار دادن      

شمارد. همچنین ابیاتی نزدیک به این الیازجی هم تواضع را سببِ بلندمرتبگی میاست. 

 (.643: 4336)الیازجی،  ←مضمون دارد: 

 مُتَواضِیی ف فییوقَ الصَرامییة  کُلامییا 
 

 9قامَییت عُییالقُ يقییوَُ للیینَفیِ اقعُییدي   
 

 (746: 4336یازجی، ال)                       

( و داشتن تواضع را از 423: 4631د )قاسمی، شمارقاسمی تواضع را بر همه واجب می 

شمارد )همان: میبرتواضع انسان  از(. وی رکوع نماز را 434د )همان: دانخردمندی می

وی کج خوبان، شکلِ در نظر او خَم بودن هالل، سر به پایین داشتن درختِ مثمر، ابر .(433

 قاسمی در کتاب(. 433 -432خم چرخ، همگی نشان از تواضع آنان دارد )همان: 

های زیبا به بیان ارزش و اهمیت تواضع در با تشبیه« در تواضع»تحتِ عنوان  زبدۀاالشعار
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خواهد که ( و از پیشگاه پروردگار می433 - 432 :4631)قاسمی، زندگی آدمی پرداخته 

 را پیشۀ وی نسازد: یرکستواضع به ه

 امتواضـع بـه هـر کـس مکـن پیشــه     
 

 امببــــر جــز رکــــوعت ز اندیـــشه    
 ج

 (462: 4632)قاسمی،               

 عفت.2-3
  صبر .2-3-1

که در کتاب صبر و شکیبایی از کلمات کلیدی در فرهنگ عظیم اسالمی است. چنان

زبانان، یفارسدر فرهنگ ( نیز 436)بقره: « .إنَّ اهللَ م َ الصّابرين»... محکم الهی آمده است: 

شکیبایی و انتظار فرج و گشایش از سوی  صبر کلید گشایش و پیروزی است. صبر در لغت

کردن نقیض جزع و گریز از  یباییو شک یباییشک(. »4432: 4333تهانوی، الخداست )

داند: می صبر را چون حکمت ستانگلسعدی در  (7266: 4663)شاد، « .44صفات اوست

 (443: 4633)سعدی، « .که را صبر نیست حکمت نیستهر ؛کنج صبر اختیار لقمان است»

 داند:صبر را مایۀ آرامش و پناهگاه انسان میها مرارتقاسمی در 

ــت ــرِ مالمـــ ــدم در بحـــ  آرمیـــ
 

ـبر   ــن صـــــ ـید  در دامــــ ـا کشـــــ پـــــ  
 

 (431، الف:  4636، )قاسمی   

 گل چون به رخش نظـاره کـردی        
 

ــردی   ــاره کـــ ــبر پـــ  پیـــــراهنِ صـــ
 

 (       636 :ب 4636، قاسمی)                     

یا شکفته شدن آن استفاده نموده « پیراهن صبر پاره کردنِ گُل»قاسمی از استعارۀ زیبای 

 به عاریت گرفته است. « ایانهخ»است. از دیگر تصویرهای قاسمی این است که برای صبر 

ــت   ــل پرداخـ ــد و دل ز عقـ ــق آمـ  عشـ

 

ــۀ صــــبر  ــداختدر خانــ ، آتــــش انــ  

ــمی،  ــف:  4636)قاســــ (63، الــــ  
 
 

و در دیوان بارها با این  نامدها میترین دارو و درمان در سختیرا ارزندهصبر  هم الیازجی

؛ شکالت به صبوری توصیه نمودهدر م و استآفرینی کردهکلمه تصویرسازی و مضمون

 ازجمله:
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 صَبراً علی نَصَدِ الدُنیا التی طُبِعَت
 

 علی مُعاقَبَةِ األِداثِ و النُوَبِ 
 

 والصبرُ أَنفَ ُ ما داوَي الجريحُ بهِ
 

 11جُرحَ الفُؤادِ و أهدَي الطُرقِ لألَرَبِ 

 (777: 4336)الیازجی،                  

 لَّ نائبة أنتَ المعینُ لنا فی ک
 

  11داليُستطاعُ علیها الصبرُ و الجَلَ 
 

 (734 :4336)الیازجی،                  

 شود:های ادبی سخن ناصیف الیازجی در این ابیات به بیان چند نکته اکتفا میاز زیبایی

 دارد.داللت بر تأکید بیشتر بر صبر  «اصبر»به جای فعل امر  «صبراً»آوردن مصدر . 4
 اند، تناسبی هست.جمع مکسر که هردو از این نظر  «نوب»و  «احداث»دو لفظ بین .  7
 «.جرح»و  «جریح»جناس اشتقاقی بین . وجود 6

 دارد. ت موضوعیّداللت بر اهمّ «صبر»کلمۀ تکرار . 1
به یک انسان تشبیه  «فؤاد»است.  زخمی شدن قلب اضافه استعاری یا« جرح الفؤاد. »3

 است.آن ذکر شده مجرح از لواز و نکه زخمی شداست شده
 کند.را بیان می« هاخمیزتمام »استغراق یعنی « الجریح»بر سر « ال. »3
ای که به مقصود عهد ذهنی است؛ یعنی راه شناخته شده« الطریق»بر سر « ال. »2

 هاست. رساند و بهترین راه از میان تمام راهمی
 .یعنی همیشه صبر مداوی استرساند. را میثبوت خبر « والصبرُ أَنفَعُ»جمله اسمیه . 3
 ؛ یعنی فقط تو معین هستی و نه غیر از تو.«انت المعین»الیه در . قصر مسند بر مسند3

 عدالت.2-0

 شود: های عدالت به چند موضوع پرداخته می. از زیر مجموعه
 وفا .2-0-1

. (422: 7/ بقره) .«ادِهِمْ إِذَا عَاهَدُووَالْمُوفُونَ بِعَهْ» :استعهد تأکید شدهوفای بهبر در قرآن  

: 4144شود )پشابادی، میوفاداربودن حتی به زبانِ مادری، از خصایص نیک انسانی شمرده

هایش به دلیل توجه به فضایل انسانی به وفای عهد اهتمام ویژه قاسمی در همۀ مثنوی(. 13
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ل وفا قرار دارد. هرکس دارد. به اعتقاد وی سگی که وفادار است، نامش در ردیف اه

 :از سگکمتر ترک وفا کند، حیوانی است 

 بس  نام وی از اهل وفای است و
 

 سگ که بوَد رسم وفایش هوس 
 

 وفاهست سگی لیک سگ بی
 

 هر که کند ترکِ وفا از جفا 
 

 (432: 4631می، )قاس                                                                                    

را از  یداند و عهدشکناز صفات کریمان می ستوده و آن را الیازجی هم وفاداری را    

 شمارد:خصایص لئیمان می

 11وَ نقیی ُ العهییدِ مِیین شِیییَمِ اللِئییا ِ  
 

 وَفیییاءُ العهیییدِ مِییین شِییییَمِ الصیییرا ِ  
 

 (671: 4336یازجی، )ال                

  صنعت مقابله دارد.  «ضُ العهدنق»و « وَفاءُ العهد »در بیت 

  «استغراق است. « الکرام»و « اللئام»بر سر « ال 

و  به عهد و در وفایِ کنددر استقامت بر وفاداری به کوهی مانند میرا  صاحب وفاقاسمی 

خواهد و مهربانی بروید، بوی وفا  مگوید که گُلی که از خاکخویش می عهدیِنیک

 داشت:

ــا   ــوهِ وفــ ــقی کــ ــنم در عاشــ  ییمــ
 

ــایی    ــوه جفــ ــرم کــ ــر ســ ــان بــ  ز خوبــ
 

 ([پ-11]: 334)قاسمی،                     

ــانی   ــد نه ــن روی ــی کــز خــاک م  گُل
 

 دهــــــد بــــــوی وفــــــا و مهربــــــانی    
 

 ([ر-13])همان:                                     

-میعهدی به خوشرا  سراید، او می ای که برای یکی از امرای عربناصیف ضمن مدیحه

 :یدستا

 14بِذِمین الصَی   و صادقُ القوَِ معصیوماً 
 

 هُشیییمتُالحییافظُ العهییدِ تییغبی ال ییدرَ ِ   
 

 (434: 4336یازجی، ال)       

 استغراق است.« الکذب»در اول داخل « ال»  -
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 صداقت    .2-0-2

های دینی اساس ارجمندی های عالی انسانی است و در آموزهراستی و صداقت از ویژگی 

است. صداقت و راستی صالح هر چیزی است )تمیمی، سان معرفی شدهبختی انو نیک

آید )حکیما، فاطمه و حساب میصداقت جزو گفتمان عرفانی نیز به(. 734: 4، 4626

 و دارندگان آن خصلت نیکو ستایش اینقاسمی و الیازجی بارها به (. 431: 4144دیگران، 

ستاید و رحمت حق را گی میپیشراسته باو را )وزیر( اند. قاسمی در صفت صدر پرداخته

 :خواهدبرای وی می

 ات پیشــــه، نکــــویی شــــعارراســــتی
 

ـا    ــد نرســد یـ ـار ...  ب  ربــت از روزگـ
 

 رحمــت حــق بــاد نثــارت کــه هســت  
 

ــه ز روزِ الســـــتراســـــتی   ات پیشـــ
 

 (432: 4631، )قاسمی              

 ید:ستارا به دارا بودن صداقت و راستی می شالیازجی نیز ممدوح

ــاال  ــالَ فعـــ ــعُ المَقـــ ــادقب یُتبِـــ  34صـــ
 

 حــــــافظُ العهــــــدِ للصــــــدیقِ امــــــینب 
 

 (644: 4336یازجی، ال)       

 گیرینتیجه.3

ادبیات فارسی و عربی در موضوع و مضمون تشابهات فراوانی دارند. در بین شاعران این   

ملت و ها کم نیست. شاعران که زبان گویای هر تشابه افکار و اندیشه ،دو حوزه هم

کنندۀ فرهنگ حاکم بر بازگو توانندفرهنگی هستند، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، می

ر خویش به بیان اشعایازجی هر دو در الگنابادی و ناصیف قاسمی. مردم و زبان خود باشند

که برای اوّلین  عمدۀاالشعارو  زبدۀاالشعارویژه در قاسمی به ؛اندمضامین اخالقی پرداخته

 است.نموده مفاهیم و مضامین اخالقی توجه خاصتصحیح شد، به بار 

طوسی در موضوع اخالق  صیرالدّینناز گذشتۀ ادبی ایران نویسندگانی چون خواجه    

های اخالقی در این تحقیق وضوعاند. شیوۀ روشمند خواجه سبب شده تا مکتاب نوشته

یکایی ادبیات آمروجّه به مکتب با تاین پژوهش نیز بندی وی تنظیم شود. اساس تقسمبر

به بررسی فضایل اخالقی مشترک در شعر داند تطبیقی که تأثیر و تأثّر را شرط الزم نمی
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و الیازجی  گنابادی و ناصیف الیازجی اختصاص دارد. در زندگی و شعر قاسمیقاسمی

فضایل اخالقی خی بربه تبیین فقط  جا، به دلیل تنگنای مقاله،مشترکاتی وجود دارد که در این

در شعر دو شاعر از نظر توجه به . نتایج نشان داد که شدمشترک در شعر آنان پرداخته

 مضامین اخالقی مشترکات ارزشمندی وجود دارد. 

های دو شاعر در چهار مبحث کلیِ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت و زیرمجموعه     

 از جملۀ این مضامین علم است.. ندامشترک سروده اخالقی اشعاری با مضامین ،این چهار

ستایند. دانند و علمِ توأم با عمل را میهر دو علمِ یقینی را موجب دولتِ دنیا و دین می

ها اختصاص داده است. در های خاصی را به علم و عملِ به دانستهقاسمی عناوین و حکایت

عمل به یادگار مِ بیجایی هفتاد بیت در ارزش علم، و هشتاد بیت در نکوهش و ذمِّ عال

آن را سبب بلندقدری و  .تواضع از دیگر مشترکات شعر دو شاعر است است.گذاشته

ها هر دو در این زمینه. دانند. دیگر شجاعت و عفت و صبر استواالمقامی فردِ متواضع می

 .اندآفرینی کردهمضمون

ند و سگ با وفا ان شمردهوفاداری را از اخالق کریما .عهد استبهدیگر صداقت و وفای    

داند. نیز هر اند. قاسمی وفا را در وجود خود موهبتی ازلی میوفا برتر دانستهرا از آدمیِ بی

مندی خاص قاسمی با توجّه به کثرت آثار شعری و عالقه اند.دو شاعر صداقت را ستوده

است که جزو  ها و تصویرهای جانداری آفریدهوی و خاندانش به فضایل اخالقی، تشبیه

هایی همراه گردد. شعر هر دو شاعر از نظر ادبی با زیباییهای شعر وی محسوب میمزیّت

نمودن نسل جوان با این نوع از متون مقتضای این جستار بیان شد. آشنا است که در حد

 ادبی رسالت استاد و معلّم ادبیّات است.

 ؛آثار سترگ ادبی و اسالمی است هایی نظیر این کار، بازشناختِهدف غایی در پژوهش    

ویژه در بین نسل جوان امروز که با مفاهیم اخالقی در متون کهن زبان خویش غالباً بیگانه به

را « ادبیات اسالمی»در جهان معاصر برای اولین بار ابوالحسن ندوی در هند نظریۀ اند. شده

نویس معاصر عرب نیز از ( ادیب و داستان4364-4333گذاری کرد و نجیب کیالنی )پایه
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های اصلی مایهاست که فضایل اخالقی را از درون« ادبیات اسالمی»پردازان جمله نظریه

  اند.ادبیات اسالمی شمرده

 هایادداشت

او را در مثنوی  .استدهم هجری شاعرِ قرن  )جُنابذی( گنابادیحسینیقاسمیگنابادی یا . قاسمی. 4

کسی در این زمانه مثنوی »نویسد: می میرزا(. سام424: 4636ند )فخرالزّمانی،اسرودن، نادرۀ زمان خوانده

، 4333، 7: ج 334کرد )( وی در گناباد زندگی می63: 4631میرزا، )سام .است« را بهتر از او نگفته

Rieu). بدل زمان خود است ]...[ در این علم سرآمد سروران گردیدهدر ریاضیات بی»اند: گفته. »

جا درگذشت )شریفی، ( آخر عمر به خدمت والی دیاربکر پیوست و در همان463: 4326د، )احم

: 4634؛ اختیاری، 333: 4632اند )روملو، هجری نوشته 337را جزو متوفّیات سال  قاسمی(. 4441: 4632

  (. 14-23: 4634اختیاری، قاسمی، رک: ) کامل نامۀجهت مطالعۀ زندگی(. 12-17

گونه هایش این، آخرین سرودۀ قاسمی، نام و سال سرایش مثنویزبدۀاالشعارساس مقدمۀ بر ا: آثار     

. 1 ،(334نامه )طهماسب. شاه6،  (312وچوگان ). گوى7(، 314نامه ). شاه اسماعیل4است: 

)سرایش دوم ومجنون لیلى. 2 (،333) االشعارعمدۀ. 3(، 334) نامهرخشاه. 3(، 334) وشیرینخسرو

محمود والی های سلطانای در شرح دالوریقاسمی دیوان شعر و مثنوی (. 323) االشعارزبدۀ . 3 (، 324

ای از آن دو یافت ( که نسخه33 -24: 4634؛ اختیاری، 142: 4633دیاربکر هم داشته )گلچین معانی، 

زبدۀاالشعار،  ،وچوگانگوی ،ومجنونلیلیه، ناماسماعیلشاه مثنویِ ششقاسمی تاکنون آثار از  نشد.
برای . استمنتشرشدهشده که سه مثنوی اولی  تصحیحنامه و عمدۀاالشعار نامه، شاهرخطهماسبشاه

   .(12 -22: 4634اختیاری، ) رک: قاسمی معرفی آثار

 .م4344)مارس(  73شیخ ناصیف الیازجی در روستای کفرشیما در : یازجیالنامۀ ناصیف زندگی. 7

سعد الیازجی بننبالطناصیف بن جُبنعبداهللبنناصیف» :نویسدگونه میرش اینمتولد شد. نسبش را پس

بیماران را  یناس( عبداهلل در زمان خود طبیب مشهوری بود که به روش ابن42: 4336یازجی، ال« ).اللبنانی

د راهبی خواندن را نز»(. ناصیف باهوش بود و 47: 4333؛ سابا، 324: 4621نمود )فاخوری، معالجه می

 (. 324: 4621)فاخوری ، « .به نام متی فراگرفت

(. 436: 4636، کردند )امیریچون در دورۀ مملوکی و عثمانی حاکمان ارزش شعر عربی را درک نمی 

دید، درصدد زنده کردن شیوۀ قدما برآمد سامان میکسی چون ناصیف که اوضاع شعر عربی را نابه

وضوعات علوم مختلف از قبیل معانی و بیان، بدیع، عروض و قافیه، یازجی در مال(. 73: 4333)سابا، 

. 6البحرین؛ . مجمع7.دیوان 4 فقه، منطق، طبابت و موسیقی تبحر داشت. برخی آثار الیازجی عبارتند از:
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، 4336)زیدان، . قطب الصناعۀ 3. نقطۀ الدائرۀ؛ 2. الجمان؛ 3. جوف الفرا؛ 3. الجمانۀ؛ 1فصل الخطاب؛ 

 های درسی در موضوعات مختلف دارد.(. نیز جزوه333: 6ج 

تصحیح نویسندۀ این مقاله های قاسمی است که  برای اولین بار یکی از مثنویعمدۀاالشعار مثنوی  . 6

 -14]: 334)قاسمی،  نظامی سرود خسرووشیرینبر وزن ق. 333در سال را  این منظومهقاسمی  شد.

تابی بنیاد کرد در صفت کعبه و مدینه و بعضی احوال دیگر در حرم معظّم ک»(. در یک سفر حج پ[

گنجینۀ در  رعمدۀاالشعاۀ نسخۀ منظومتنها  (31: 4631)قاسمی، « .نام نهادم االشعارعمدة]...[ و آن را 

    شود. نگهداری می 3636قدس رضوی به شماره کتابخانه مرکزی آستاننفایس 

 آغاز      

ــ ــایالهـ ــمی را راه بنمـ  ی قاسـ
 

 بگشـای « بسـم اهلل »زبانش را به  
 ج

  انجام    

 همینم بس که در آغـاز و انجـام  
 

ــام    ــق ن ــرِ ح ــری را غی ــردم دیگ  نب
 

 الهــــی قاســــمی را راه بنمــــای
 

ــه   ــانش را ب ــم اهلل»زب ــای« بس  بگش
 

گذشت زمان  این نسخه که در زمان حیات شاعر نوشته شده، ممهور به مهری ناخواناست که بر اثر

آید که ظاهراً نسخه به دستور و درخواست است. از محتوای این مهر برمیقسمتی از کلمات پاک شده

 است.   دختری از آنِ  شاه اسماعیل صفوی تحریر شده

اگر می خواهی در علم و ادب و نویسندگی بر اقران خویش برتری داشته باشی به از بر نمودن . 1

 ن و نهج البالغه را حفظ کن(.آالغه بشتاب )قرقرآن و نهج الب  )حفظ(

نویسی آقای مصطفی درایتی اتفاق دکتر محمدجعفر یاحقی از کارگاه فهرستبه 4633در مردادماه . 3

ای از آخرین فهارس ثبت شده در ایشان که مجموعه رایانۀسیستم  درافزار موجود . در نرمشدبازدید 

اخیراً باخبر شدم  ، نسخۀ دیگری پیدا نشد.3636همین نسخۀ  جز ؛ایران و جهان است، جستجو کردیم

ای ناقص و در حد چند صفحه از این کتاب موجود است که درخواست دریافت آن که در هند نسخه

 است.شدهداده

 ها دانش است.ها دانش است؛ نقطۀ پایان فضیلتسرآمد فضیلت .3

که نام عالمان همیشه در بین مردم بین رفت، درحالیشان از چه بسا شاهانی که نام آنان با درگذشت. 2

 باقی است.
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ن عمل نما؛ زیرا زندگی عالمانه با عمل معنی پیدا آکاهلی آن را بطلب و به بر تو باد علم. پس بی. 3

 کند.می

به نفس  ،روداو کسی است که تواضعش باالتر از کرامت است. هر وقت مرتبه و مقام وی باال می. 3

 بنشین و مغرور نشو. :ویدگخود می

 شود یکی از معانی شکیبایی.گردد. یعنی گریز از صفات جزع، هم میبرمی« جزع»به « او». ضمیر 44

صبر بهترین دارویی آیند، صبر کن.  می درپیپیها و حوادث روزگار که بر  مشکالت و سختی . 44

 ترین راه رفع نیاز است. د و صائببخشاست که شخص مجروح به واسطۀ آن جراحت قلب را التیام می

 .هستی ما یاریگر ندارد، را آن تحمل و توان شکیبایی و صبر که سختی و مشکل هر در تو.  47

 های پست است.شکنی از اخالق آدمبزرگان است و پیمان عهد و پیمان از اخالقوفای به. 46

 گوید.راستگویی است که دروغ نمی پذیرد، وبند است و خلقش نیرنگ نمیآن که به عهدش پای. 41

  کند.که مورد اعتماد دوست است و صادقی که به سخن خویش عمل می حافظِ عهدی. 43

دانشگاه فردوسی مشهد  زبان و ادبیات عربیاستاد محترم گروه آموزشی  ،قیمتّ از دکتر امیر مقدم *

 شود.شان تشکر میهایبابت مساعدت

گردد. بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صت مطالعاتی ارائه می* این مقاله جهت اتمام فر

 .گزار استسپاسفردوسی مشهد 

 

 کتابنامه

 کتابفروشی اسدی. :تهران .آسمانهفتم(. 4333احمد، علی. ) -

 یبه سرپرست .3، ج ادب فارسی دانشنامۀ زبان و .«قاسمی گنابادی» .(4636اختیاری، زهرا. ) -

 .423 -421فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، صص.  :تهران .عادتاسماعیل س

 .نشریۀ ادب و زبان .«گنابادیهای قاسمیروشن آثار و نوشتهسایه(. »4634اختیاری، زهرا. ) -

 .22 -12(، زمستان، 72)پیاپی  64دورۀ جدید، شماره  .دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .«گنابادی )جنابدی(حسینیحال قاسمیت در شرحونادرسدرست(. »4634اختیاری، زهرا. ) -

 -23(، بهار، 73)پیاپی  64دورۀ جدید، شماره  .دانشگاه شهید باهنر کرمان.نو زبانشریۀ ادب

14.    

 تهران: سمت. .العربی فی عصرین المملوکی و العثمانیتاریخ ادب(. 4636امیری، جهانگیر. )-
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، 4شماره  .ادبیات تطبیقی«. ت ادبیات تطبیقی در ایرانضرور(. »4633انوشیروانی، علیرضا. ) -

 .73 -3، صص. 4پیاپی 

علیرضا  ترجمۀ .درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی(. 4636پراور، زیگبرت سالمُن. ) -

ها تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه .نوشیروانی و مصطفی حسینی

 )سمت(.

شناختی به شعر فارسی در دیوان شاعران کرد سدۀ نگاهی معرفت(. »4144پشابادی، یداهلل. ) -

، شهریور، 73، شماره 41دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره . تطبیقی ادبیّات ۀنشریّ ، «نوزدهم

 . 63 -31صص. 

اسالمی:گامی مهم در راستای  نظریه ادبیات تطبیقی»م(. 7444ش/ 4633پروینی، خلیل. ) -

، 41، شمارۀ مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی .«زدایی از ادبیات تطبیقیآسیب

 . 34 -33صص

مقدمه و تعلیق  .غررالحکم و دررالکلم(. 4626تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. ) -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .چاپ پنجم .الدّین حسینی ارمویمیرجالل

تقدیم و اشراف و  .والعلومموسوعۀ کشاف اصطالحات الفنون(. 4333) .، محمدعلیالتهانوی -

  بیروت: ناشرون. .مراجع رفیق العجم

های بررسی تطبیقی معراجنامه»(. 4144. )حسین ،رضاییحسن ؛مرتضی ،قاسمی، فاطمه؛ حکیما -

. تطبیقی ادبیّات ۀنشریّ ،«گفتمان انتقادی فرکالف با رویکرد تحلیل بایزید و روزبهان بقلی

 .    473 -433، صص. 4144بهار و تابستان   ،31 هشمار، 41سال  .دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دمشق: دارالفکر.  .عربیاً و عالمیاً، االدب المقارنآفاقم.(. 4333الخطیب، حسام. ) - 

 ویژه نامۀزاده. فرزانه علوی ۀ، ترجم«تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی(. »4634رماک، هِنری. ) -

 .31 -26، صص. 3، پیاپی 7/ 6(، شماره نامۀ فرهنگستان) ادبیات تطبیقی

 .بابک :تهران .ییبه اهتمام عبدالحسین نوا .التواریخاحسن .(4632بیگ. )روملو، حسن -

)مطالعات  ینامۀ ادبیات تطبیقکاوش  .«ادبیات تطبیقی و علم اخالق(. »4633وند، تورج. )زینی -

، 72سال هفتم، شمارۀ  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی  .فارسی( –تطبیقی عربی

   .33 -33صص 

https://jcl.uk.ac.ir/article_3255_0e17914b2f8656ecb3307fe2fb4717b4.pdf
https://jcl.uk.ac.ir/article_3255_0e17914b2f8656ecb3307fe2fb4717b4.pdf
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قاهره:  .الشیخ ناصیف الیازجی .3، ج نوابغ الفکر العربی(. 4333سابا، میخائیل عیسی. ) -

 عارف بمصر، کورنیش النیل.دارالم

 .الدّین همایونفرّختصحیح و مقدّمه از رکن .تذکرة تحفۀ سامی .(4631میرزا صفوی. )سام -

 تهران، اساطیر.

 .تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفی .گلستان(. 4633سعدی شیرازی، مصلح الدین عبداهلل. ) -

 تهران: خوارزمی.

 تهران: کتابخانه خیام. .زیر نظر محمد دبیرسیاقی .نندراجفرهنگ آ(. 4663شاد، محمد پاشاه. ) -

 نا.: بیجایب .اقرب المواردتا(. الشرتونی، سعید الخوری اللبنانی. )بی -

فرهنگ  :تهران .محمدرضا جعفری :ویراستار .فرهنگ ادبیات فارسی .(4632شریفی، محمد. ) -

 انتشارات معین. -نشر نو

نجیب « حکایات طبیب»نقد عناصر داستان (. »4633فر. )یانبک، مجید و نجمه حسینصالح -

نقد ادب معاصر  پژوهشی -دوفصلنامۀ علمی  .«کیالنی بر اساس رویکرد ادبیات اسالمی

 .11 -72، آبان، صص. 44سال ششم، پیاپی  .عربی

 ، تهران: فردوسی.3/ 7ج. ، تاریخ ادبیات در ایران (.4631) اهلل.صفا، ذبیح -

مقدمه، تصحیح،  .العربلغاتفیاألربمنتهی(. 4633عبدالرحیم بن عبدالکریم )پور، صفی -

 تهران: سخن. .نژادعلیرضا حاجیان :تعلیق و فهارس

علیرضا حیدری.  وبه تصحیح مجتبی مینوی  .ناصریاخالق (.4626)نصیرالدین. طوسی، خواجه -

 تهران: انتشارت خوارزمی.

 تهران: امیرکبیر. .به کوشش منصور ثروت .اللّغاتاثغی(. 4636الدّین محمد. )غیاث -

 تهران: امیرکبیر. .ترجمۀ آ. آذرنوش .تاریخ ادبیات زبان عربی(. 4636الفاخوری، حنّا. ) -

 تهران: توس. .ترجمۀ عبدالحمید آیتی .تاریخ ادبیات زبان عربی(. 4621الفاخوری، حنّا. ) -

مدعلی امیرمعزّی و عبدالمحمد ترجمۀ مح .یاتاخالق(. 4622)دو.کور، شارل هانریفوشه -

 بخشان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران. روح

مقدمه، تصحیح و تعلیقات از زهرا  .رزبدةاالشعا(. 4631گنابادی، محمدقاسم. )حسینیقاسمی-

 مشهد: محقق.  .اختیاری
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مشهد: کتابخانۀ مرکزی آستان قدس  .عمدةاالشعار .(337فوتگنابادی، محمدقاسم. )قاسمی -

 ق.  334تاریخ کتابتق. 332تألیف ، ]نسخۀ خطی[، 3636رضوی، شمارۀ 

و تحشیه جعفر شجاع  مقدمه، تصحیح .نامهاسماعیلشاه(. 4632گنابادی، محمدقاسم. )قاسمی -

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.    .کیهانی

مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام  .وچوگانگوی، ب(. 4636محمدقاسم. ) گنابادی،قاسمی -

 گرامی و زهرا مجیدی، تهران: میراث مکتوب.

، ]نسخۀ خطی[، مشهد: 3636شمارۀ  .وچوگانگوی .(337فوتگنابادی، محمدقاسم. )قاسمی -

ریخ تاق،  312تألیف ، ]نسخۀ خطی[، 3636کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، شمارۀ 

         ق.337: محرم کتابت

مقدّمه، تصحیح و تعلیقات زهرا  .مجنونولیلی، الف(. 4636گنابادی، محمدقاسم. )قاسمی -

 مشهد: محقق. .اختیاری

 .«های سبکی عمدۀاالشعار قاسمی گنابادیویژگی»(. 4632ها. )قربانی، حسن و احمدرضا یلمه -

   .742- 433(، صص 67درپی ، )پی7ۀ شمار ،های نقد ادبی و سبک شناسیپژوهش

جایگاه و تأثیر زبان فارسی (. »4144. )، محمدرحیمی خویگانی ؛سردار، اصالنی ؛گرجی، مسلم- 

دانشگاه شهید باهنر . تطبیقی ادبیّات ۀنشریّ،  «پردازان ادبیاتو شاعران فارسی زبان برنظریه

 .733 -732 ، صص4144بهار و تابستان   ،31 هشمار، 41سال  ،کرمان

 کتابخانه سنایی. :تهران .تذکرة پیمانه .(4633). معانی، احمدگلچین-

بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان (. »4144محمدی افشار، هوشنگ و هادی اربابی. ) -

دانشگاه شهید باهنر . تطبیقی ادبیّات ۀنشریّ، «عبداهلل روانبُد،«سعدی در اشعار بلوچی مولوی

  . 734 -731، پاییز و زمستان، صص. 73شماره ، 46سال  .کرمان

قم:  .حمیدرضا شیخی ۀترجم .منتخب میزان الحکمه(. 4623شهری، محمد. )محمدی ری -

 .4633دارالحدیث، 

 القاهره: النهضۀ المصریه. .فی النقد التطبیقی و المقارنهالل، . محمد غنیمی. )بی تا(.  -

مقدمه از مارون عبّود، وقوف بر  .ناصیف الیازجی دیوان الشیخ(. 4336الیازجی، ناصیف. ) -

 ها از نظیر عبّود، بیروت: دارُ مارون عبّود.ضبط و فهرست

    



 

 

 


