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1. Introduction 

The emergence of Islamic literature can be considered as coinciding 

with the emergence of Islam; however, the literary theories that have 

been used based on Islam and as theories of Islamic literature have 

occurred in the contemporary period. For the first time in India, 

Abolhassan Nadvi introduced the theory of Islamic literature and held 

various congresses to invite people to Islamic literature. He also 

formed the Association for the Relationship of World Islamic 

Literature. Under his supervision, many activities were carried out in 

the field of inviting to Islamic literature and supporting the theorists, 

writers and activists of Islamic literature in this association. Following 

Abolhassan Nadvi’s  invitation, many writers responded to his 

request. Some of them theorized in the field of Islamic literature. 

Among them, five are considered as the main theorists of Islamic 

literature, which consist of Abul Hassan Nadvi in India; Sayyid Qutb, 

Muhammad Qutb, and Najib Kilani in Egypt; and Emad al-Din Khalil 

in Iraq. 
 

2. Methodology 

This research has been done using descriptive-analytical and content 

analysis methods. In it, the statements and statements of the theorists 
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of Islamic literature about Persian language poets and Persian 

language are discussed. In the meantime, he has relied on the books of 

Abu al-Hassan Nadvi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Najib Kilani, 

and Emad al-Din Khalil, as the main theorists of Islamic literature. 

 

3. Discussion 

What is important to consider is that the theorists whose names have 

been mentioned, in their theorizing, and to prove Islamic literature, 

have cited the poetry of Persian and non-Iranian Persian poets. Among 

the poets who have had the most influence on the theorists of Islamic 

literature are: Mohammad Iqbal Lahori, Maulana Jalaluddin 

Mohammad (Rumi), Hafez, Saadi, and some other Iranian poets, and 

some other poets whose names have merely been mentioned in the 

researches of these theorists consist of Sanai, Attar Neyshabouri, 

Khayyam, customary, Iraqi, Ghodsi, etc. It goes without saying that if 

Najib Kilani, Mohammad Qutb, Sayyid Qutb, and Emad al-Din Khalil 

speak of Iqbal, his poetry, and his Islamic thought, or if they refer to 

the poetry of Saadi, Hafez, and other Persian-speaking poets as 

Islamic literature, all are due to the efforts of the first theorist of 

Islamic literature in India called Abolhassan Nadvi. Following him, 

other theorists also benefited from his achievements. In addition, they 

paid special attention to the literature of Persian speakers and 

especially Iranian poets. Accordingly, Persian language literature, 

especially Iranian literature, has had a significant impact on the 

emergence of theories of Islamic literature. 

The position and influence of Persian and Persian poets on 

theorists of Islamic literature 

Nadvi's acquaintance with Persian literature got him to pay special 

attention to Iranian literature. Had it not been for his efforts to 

introduce the Persian language and Islamic literature to Persian poets, 

other theorists of Islamic literature would have neglected the most 

important source of Islamic literature. As a result, this is why we see 

that the amount and volume of dealing with Persian language and 

literature of Persian language poets in Nadvi is more than other 

theorists of Islamic literature. Among the theorists, following Nadvi, 

poets like Najib Kilani and Mohammad Qutb inclined toward Iqbal 

Lahori’s literature. Emad al-Din Khalil's tendency is towards the 

poetry of Rumi and Saadi. In the meantime, Hafez has had a great 

impact on Sayyid Qutb. 
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The influence of Persian poets on theorists of Islamic literature 

After examining the position of Persian language and literature on 

theorists of Islamic literature, we examine the influence of the most 

important Persian language poets on theorists of Islamic literature. 

Meanwhile, we examine four prominent poets consisting of 

Mohammad Iqbal Lahori, Maulana Jalaluddin Mohammad, Hafez and 

Saadi Shirazi. 

Mohammad Iqbal Lahori 

Iqbal Lahori can be considered the first and most important 

Persian poet who has had the great impact on the formation of Islamic 

literature. His acquaintance with Abul Hassan Al-Nadvi and their 

meetings may be the basis of Nadvi's motivation to invite him to 

Islamic literature. In addition to the meeting between Nadvi and 

Mohammad Iqbal, Abolhassan Nadvi's acquaintance with the Persian 

caused him to become acquainted with the poems and thoughts of 

Mohammad Iqbal. The more he became acquainted with Iqbal's 

literature and thoughts, the more he became influenced by Iqbal. In 

addition to Iqbal's poetry and his Islamic characteristics, another 

important point about Iqbal that Nadvi pays attention to is the very 

character of a Muslim writer. He sees this character in Iqbal. 

Another theorist of Islamic literature, Mohammad Qutb, views 

Iqbal's poetry as an excellent model of Islamic literature. In his 

famous book "Islamic Methodology", he introduces his poetry as a 

successful example in Islamic literature. In reviewing Iqbal's poetry, 

Mohammad Qutb shows the human and Islamic dimension of his 

poetry. In addition, the human dimension of his poetry considers him 

universal, which is rooted in Islamic thought and ideas. 

Egyptian theorist of Islamic literature Najib Kilani was also 

influenced by Iqbal's poems. Although he was not familiar with 

Persian language, Dr. Abdul Wahab Azzam's translations of Iqbal's 

poems were enough to draw Kilani to Islamic literature. Kilani wrote 

the book Iqbal al-Sha'ir al-Tha'ir while in prison (for his political 

activities). Like Nadvi, Kilani admired Iqbal and was influenced by 

him. Kilani  also appreciates Iqbal on a number of occasions and he 

acknowledges his influence on his poetry. 

Emad al-Din Khalil, a theorist of Iraqi Islamic literature, is also 

influenced by Iqbal in his poems. To the extent that Hafez Abdul 

Qadir reveals this influence in his review of Emad al-Din Khalil's 

Divan 
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Jalaluddin Muhammad Balkhi 

Abul Hassan Nadvi mentions Rumi as another example of Muslim 

writers who has taken steps to enhance Islamic literature, and in his 

literature he traces the subtle human characteristics such as love, 

beauty and human worth. Nadvi in the book "Comments on 

Literature" in a chapter entitled "Literature of love, affection, respect 

for man and humanity in the poetry of Maulana Jalaluddin Rumi" 

introduces Maulana and his literature. Rumi's Islamic poetry is 

mentioned as a beginning to compose human value and dignity. He 

believes that in a world that does not believe in the value and position 

of mankind, Rumi echoes the correct Islamic idea in his poetry. He 

builds a new foundation for Islamic literature on the ruins of 

pessimistic literature and unpopular poetry of the time. It begins with 

composing human dignity and introduces human dignity and honor. 

Emad al-Din Khalil, in his book entitled "New Developments in 

Islamic Criticism", examines a selection of Rumi's Masnavi. He 

considers Rumi as an important poet in Islamic literature. In his study, 

from the very beginning, Rumi's amazing power in illustration and 

imagination amazes him. In addition, his poetic power and his ability 

to maintain his commitment to Islam in his poems make him admire 

Rumi. He believes that he has been able to portray Islamic ideas in the 

best way throughout his poems. 

Hafiz Shirazi 

Among the theorists of Islamic literature, Seyyed Qutb was more 

fascinated by Hafez than other theorists. He found himself lost in 

Hafez's poems. He was looking for something that would enrich 

Arabic poetry, free it from the influences of Western philosophies, and 

get acquainted with Islamic thoughts and Islamic literature. He had 

found all these elements together in Hafez's poetry. He considers 

Hafez's lyric poems as the savior of Arabic literature from the 

contemporary crisis, and in addition to saving and inspiring Arabic 

poetry, Hafez's poetry, according to Sayyid Qutb, instills the spirit of 

the East in the composition of the Arab world, and frees it from boring 

Western rationalism. 

Sa'di Shirazi 

Nadvi speaks of the Indians' attention to reading Saadi's books 

Golestan and Bustan. He points to the effects of these two books on 

moral and social education in human beings, in addition to believing 

that these two books provide life experiences to the audience. Besides 
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Nadvi's acknowledgment of the moral and educational impact of 

Saadi's works in India, he cites Saadi's poems as a clear example of 

Islamic literature. 

 

4. Conclusion 

Based on what has been said, it can be concluded that Persian 

language was considered by theorists of Islamic literature because of 

its characteristics. It is considered as a central language in all theories 

of Islamic literature. The global position of Persian literature attracted 

more attention to it. Moreover, what led the theorists of Islamic 

literature to pay attention to Iranian literature was the Islamic 

dimension of the literature of this Islamic land. 

Additionally, Mohammad Iqbal had the greatest influence on 

theorists of Islamic literature. However, Iqbal Vandavi himself 

believes that Iqbal was also influenced by the Iranian poet Maulana 

Jalaluddin. In the meantime, after Iqbal and Rumi Jalaluddin, Saadi's 

influence is more due to his two valuable books (Bustan and 

Golestan). Overall, most of Saadi's influence can be seen in Nadvi. In 

contrast, Hafez has had the greatest impact on the Egyptian theorist 

Sayyid Qutb, who was fascinated by him. 

 

Keywords: Islamic literature, Persian literature, Hafez, Iqbal, Saadi, 

Rumi 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 اتیادب پردازانهینظر بر زبان یفارس شاعران و یفارس رزبانیتأث و گاهیجا

 یاسالم
  2یگانیخو یمیرح محمّد ؛ 8یاصالن سردار ؛ 1یگرج مسلم

 چکیده

پردازان هینظر ،ی. به دنبال دعوت وپدیدار شددرهند  یبا دعوت ابوالحسن ندو یاسالم اتیادب
قطب  محمّدبرادرش  قطب و سیّدآوردند.  یرو یاسالم اتیدر ادب یپردازهینظر ۀحوز به یمختلف

به شمار  یاسالم اتیپردازان ادبهینظر نیتریاصل ل،یخل عمادالدّین و یالنیالک بیبه دنبال آنها نج و
با  یخص شد أبوالحسن ندو، مشانجام شد یفیتوص یلیپژوهش که با روش تحل نی. در اندیآیم

. استهها گرفتاز آن یادیز ری، تاثداشته زبان یشاعران فارس و یبا زبان فارس کهییتوجه به آشنا
را مورد توجه  یاسالم اتیدر ادب یزبان فارس گاهیزبان، جا یشاعران فارس یبرخ یبا معرف یندو

حافظ  ن،یالدّاقبال، موالنا جالل حمّدم زبان مخصوصاً یشاعران فارس ،انیم نی. در ااستهقرار داد
 یهادگاهیدر د توانیرا م ریتأث نیند. ااهبود رگذاریتاث یاسالم اتیپردازان ادبهیبر نظر ،یسعد و

 یالنیوک یکرد. به عنوان مثال ندو یریگیسرا پیشاعران فارس و یها نسبت به زبان فارسآن
طرفداران  یبرا یند،که منبعاهنگاشت یبال الهوراق ۀشیاند شعر و ۀدربار یاجداگانه یهاکتاب

متفاوت است.  یاسالم اتیپردازان ادبهیر نظرب یرانیشاعران ا ریتاث زانی. ماستهشد یاسالم اتیادب
 .دید توانیم یابوالحسن ندو هایدیدگاهرا در ریتاث نیشتریب و
 

 .یمولو ،یعدحافظ، اقبال، س ،یفارس اتیادب ،یاسالم اتیادب: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

 یادب یهاهینظر امّابا ظهور اسالم  همزمان دانست،  توانیرا م یاسالم اتیهرچند ظهور ادب 

معاصر اتفاق  ۀاند در دورکارآمده یرو «یاسالم اتیادب» یهاهیبه عنوان نظر و آنۀیکه بر پا

 و را مطرح یاسالم تایادب ۀینظر ،در هند یابوالحسن ندو ،بار نیاول یاست. براافتاده

 نی. همچناستهبرگزار کرد یاسالم اتیدعوت به ادب یبرا یمختلفهای ا وهمایشهکنگره

 یادیز یهاتیالفعّ ویتحت نظر  و هداد لیرا تشک «یالعالم یرابطۀ االدب االسالم»انجمن 

 اتیاالن ادبفعّ و بانیپردازان، ادهیاز نظر تیحما و یاسالم اتیدعوت به ادب ۀدر عرص

ند. اهگفت کیدعوت لباین به  یادیز بانی. اداستهگرفت در این انجمن صورت یاسالم

پنج تن به  ان،یم نیند. در ااهپرداخت یاسالم اتیادب ۀنیدر زم یپردازهیاز آنان به نظر یبرخ

 یکه عبارتند از: ابوالحسن ندو ندیآیمشماربه  یاسالم اتیادب یپردازان اصلهیعنوان نظر

در عراق؛  لیخل نیدر مصر و عمادالدّ یالنیک بینج قطب و محمّدقطب،  سیّد، در هند

-هینظر ۀیّ. بقدینام یاسالم اتیادب «اولوالعزم» پردازانهیرا نظر پنج نفر نیا توانیواقع مدر

 پردازهیپنج نظر نیا یهاهینقد نظر یگاه و یبررس و ریبه شرح، تفس شتریب ،پردازان

 .اندپرداخته

 نخستین نظریه فیتعر .استهکرد یرا ط یخم و چیپُرپ ریمس یاسالم اتیادب فیتعر      

 یها منتهمناجات دعاها و و یمتون اسالم یبه برخ پرداز ادبیات اسالمی)ابوالحسن ندوی(

 قطب و سیّد امّا ،استصدق آشکار  و یقیموس ها عنصر عاطفه وکه در آن یمتون ؛شدیم

 تر وواضح با  و دادندارائه  یاسالم اتیاز ادب یواضح تر فیقطب تعر محمّدبه دنبال او

قطب  محمّد فیتعر نکهیتا ا .شدندبیشتر  نیزآن منتقدان  و مؤیّدان ،هاشدن تعریفتر کامل

 محمّدپردازان قرار گرفت. هینظر بیشتر رشیمورد پذ یاسالم اتیادب یاصل فیبه عنوان تعر

 ،یاز هست بایز یبیان یاسالم اتیادب: »استکرده فیتعر گونهنیرا ا یماسال اتیقطب ادب

انسان  و یو زندگ یاسالم نسبت به هست دگاهیانسان است که برگرفته از د زندگی و

 (6م:1222قطب:«) است.

 و پذیرفتهقطب را  محمّد فیتعر یاسالم اتیپرداز ادبهیبه عنوان نظر زین یالنیک بینج 
 : استکرده انیب گرید یزبانرا با فیتعر نیهم ل،یخل عمادالدّین
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است(که از  یری. )تعبشوندیثر مأکه مسلمان ازآن مت یاسالم ۀزند یهااست برگرفته از ارزش یریتعب

 و یهست انسان و نیارتباطات ب و یها با خداوند تعالارتباطات انسان و یزندگ دربارۀ یاسالم دگاهید

 ( 5م: 1226، ی. )الحسناوزدیخیبشر، برم یابنا نیارتباطات ب

 یاسالم اتیپردازان مشخص است، ادبهینظر ریسا قطب و محمّد فیطور که از تعرهمان
تصورات به عنوان  نیا انسان دارد و و یزندگ ،یهست ۀدربار یرات اسالمدر تصوّ شهیر

 یآثار ادب نشیاست که دست به آفر یبانیاد یبرا  ح،یصح یمنبع الهام و یقو یاپشتوانه
 یبه خلق شاهکارها اند ومند شدهمنبع الهام بهره نیاز ا یرانیا عراناز شا یاری. بسزنندیم

قرار  ریثأرا تحت ت یپردازان اسالمهینظربسیاری از که اآنجات؛ اندپرداخته یاسالم یادب
 .اندداده

 پژوهش االتؤس له وئمس انیب. 1-1

 هیدر نظر-یات اسالمیپردازان ادبمیزان توجه نظریه ،است تیاهم آنچه مورد توجه و
 ریغ و یرانیزبان ا یبه شعرِ شاعرانِ فارس -یاسالم اتیاثبات ادب یبرا خود و یهایپرداز

 یاسالم اتیپردازان  ادبهیرا بر نظر ریتأث نیشتریکه ب یشاعران انیم نیاست. در ا یرانیا
 و (، حافظیولو)م محمّد نیموالنا جالل الدّ ،یاقبال الهور محمّداند عبارتند از: داشته
 یکه فقط نامهستند  یرانیاز شاعران ا گرید یبرخ عالوه بر شاعرانی که ذکر شد ؛یسعد
 ،یشابوریعطار ن ،ییمانند: سنا ،استپردازان برده شدههینظر نیا یهاها در پژوهشازآن

 و...  یقدس ،یعراق ،یعرف ام،یخ
 از اقبال و ل،یخل عمادالدّین قطب و سیّد قطب و محمّد و یالنیک بیاگر نج ماندناگفته ن     

 یشاعران فارس ریسا حافظ و، یشعر سعد اگر  از ای ،گفتهاو سخن  یافکار اسالم شعر و
 اتیپرداز ادبهینظر نیلاوّ یهابه خاطر تالش ،اندبردهنام  یاسالم اتیزبان به عنوان ادب

او بهره  یهاآورداز دست زیپردازان نهینظر گری( است. دیو)ابوالحسن ند در هند یاسالم
-به ؛نداهانداخت ژهیو ینگاه یرانیشاعران ا مخصوصاً زبانان و یفارس اتیند و به ادباهبرد

 ریثأت رانیا اتیزبانان بخصوص ادب یفارس اتیگرفت؛ ادب جهینت توانیکه میاگونه
 .استداشته یاسالم اتیادب یهاهیدر به وجود آمدن نظر یریچشمگ

شاعران  ریتاث ۀما را با نحو تواندیرمیز یهاه به آنچه گذشت پاسخ به پرسشبا توج      
آشنا در ادبیات اسالمی  یزبان فارس گاهیجا و یاسالم اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یفارس

  سازد:
 :پژوهش سؤاالت

 یاسالم اتیدر ادب یزبان فارس یرا برا یگاهیچه جا یاسالم اتیپردازان ادبهینظر - 1
 ائل هستند؟ق
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پردازان هیبر نظر یریثأ( چه تیسعد حافظ و ،یزبان )اقبال، مولو یشاعران فارس  -8
 گذاشتند؟ یاسالم اتیادب

 قیپیشینه تحق.1-2

 اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس و یفارس اتیادب ریدربارۀ تاث یتا کنون پژوهش
؛ استامدهیدر ن ریبه رشته تحر نهیزم نیدر ا یکتاب مقاله و چیه و هصورت نگرفت یاسالم

ی را مورد بررسی قرار اسالم اتیدر ادب یزبان فارس گاهیجاعالوه بر این، هیچ پژوهشگری 
تا بر  هکرد یکه سع است یپژوهش نیپژوهش به عنوان نخست نیخاطر ا نیبه هم است.نداده

شاعران  و یفارس نرزبایتأث و گاهیجا یکه ذکر شد، به بررس یاالت و اهدافؤاساس س
 بپردازد. یاسالم اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یفارس

 قیاهداف و ضرورت تحق .1-3

 :پژوهش اهداف
 .یاسالم اتیپردازان ادبهینزد نظر یفارس اتیادب زبان و گاهیجا افتنی -1
 .یاسالم اتیپردازان ادبهیدر نظر یسعد حافظ و و یمولو اقبال و ریتاث یبررس- 8

پردازان هیشاعران مؤثّر در نظر ریاست تا تأث یکه ذکر شد، ضرور یبا توجه به اهداف      
 شهیاطالع از اند سرا ویبا شاعران فارس ییآشنا نکهیا لیشود و به دل یبررس یاسالم اتیادب

است  یپس ضرور است،یمه یفارس اتیبا ادب ییآشنا قیها تنها از طرآن یزبان و یشعر
از عوامل توسعه  یکیبه عنوان  یاسالم اتیپردازان ادبهیدر نزد نظر یفارسزبان  گاهیجا
 .ردیقرارگ یمورد بررس یاسالم اتیادب
 قیتحق یلیروش تفص .1-0

 ها ودرآن به گفته و استمحتوا انجام شده لیتحل و یلیتحل -یفیپژوهش به روش توص نیا 
پرداخته  یزبان فارس زبان و یسشاعران فار دربارۀ یاسالم اتیپردازان ادبهینظر هایاقرار
 بینج قطب و سیّد قطب و محمّد یأبوالحسن ندو  یبه کتاب ها انیم نیدر ا .استشده

 هیتک -یاسالم اتیپردازان ادبهینظر نیتریبه عنوان اصل - لیخل عمادالدّین و یالنیک
 .استشده

   
 . بحث و بررسی2

 گاهیجابدون توجه به  ،یاسالم اتیان ادبپردازهیزبان بر نظر یشاعران فارستأثیر  بررسی

شود دالیل زیرا باعث می ،رسد، ناقص به نظر میپردازانهینظراین  ۀی در اندیشفارس زبان

زوایای مختلف پردازان ادبیات اسالمی به این زبان مخفی بماند. عالوه براین، گرایش نظریه
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رسد، نخست باید لیل، به نظر میتأثیر زبان فارسی بر ایشان روشن نخواهد شد. به همین د

پردازان ادبیات اسالمی مورد بررسی قرار نظریه ۀدر اندیشجایگاه زبان و ادبیات فارسی 

ی پرداخته اسالم اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس ریبه تأثو پس از آن  گیرد

 شود.

 یاسالم تایپردازان ادبهیاز نظر نظر یفارس اتیادبزبان و  گاهیجا .2-1

 یاسالم اتیپردازان ادب هیاز نظر نظرفارسی  زبان گاهیجا .2-1-1

 ییآشنای فارس اتیبا ادب یاسالم اتیپرداز ادبهینظر نیاولهمان گونه که قبالً ذکر شد، 

 محمّد سیّد خیش. آشنایی ندوی با ادبیات فارسی ریشه در شاگردی وی در نزد استهداشت

به  در نزد شیخ( یقمر یهجر 1241در سال ) گ پدرشمروی بعد از  دارد. لیاسماع

. از مهمترین آثار ادبی که شیخ به شاگرد خود تعلیم استهپرداخت یزبان فارس یریادگی

 (54م:8226،یالندور.ک: ) .استهداد گلستان و بوستان سعدی بودمی

 و اشته باشدد یه خاصّتوجّ رانیا اتیباعث شد به ادب یفارس اتیبا ادب یندو ییآشنا      

 گرینبود، د انیسرایفارس یِاسالم اتِیادب و یزبان فارس یاگر تالش او در معرف

خاطر  نیبه هم ؛شدندیغافل م یاسالم اتیمنبع ادب نیاز مهمتر یاسالم اتیپردازان ادبهینظر

زبان در  یشاعران فارس اتیادب و یپرداختن به زبان فارس جمح و زانیم مینیبیاست که م

 ،اوبعد از  ،پردازانهینظر انیدر م است. یاسالم اتیپردازان ادبهینظر ریاز سا شتریب ی،نزد و

 لیخل نیالدعماد شیاست وگرا یاقبال الهور اتیقطب به ادب محمّد و یالنیکنجیب  لِاقبا

قطب  سیّد یبررو یادیز ریثأت فظحا انیم نیدر ا است و بیشتر یسعد به شعر موالنا و

 است.داشته

عالم  یواز شهرها هداشتسفر  زین رانیبه ا ،یبا زبان فارس ییآشنا نیعالوه بر ا یندو      

 یخود گردآور یهاسفرها را در سفرنامه نیگزارش ا و دیبازد رانیپرور اوشاعر

در  امیّو خ رازیحافظ در ش و یسعد ،یرانیشاعران ا راش از مزادر سفر نامه یاست. وکرده

حافظ را  و یاو سعد» استکردهادی اتیطوس و... با ذکر جزئ در یفردوس و شابورین
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 تختیشهر شعر و جادو، ... شهر اصفهان، پا راز،یکرد که از ش لیشناخت ... ابراز تمایم

 ( 62م:1224،ی)الندو« کند. دنید رانیو مرکز هنر ا هیصفو

 ؛نامدیم «شرق ونانی»را  رانیدارد، ا رانیو خود ا رانیا اتیکه از ادب یبا شناخت یندو      

. دیآیبه شمار م «یقو یاسالم اتیادب» ۀبه مثاب رانیا اتیکند ادبیتفاوت که اعتراف منیابا

. از نظر او دارد یاژهینگاه و رانیا اتیبه ادب یاسالم اتیپرداز ادبهینظر نیلبه عنوان اوّ یو

 یهاقرن یراب ،ارششمیب شمندانیاندو  لسوفانیف سندگان،یبه لطف شاعران، نو رانیا

و  بوده یمرکز بزرگ تفکر اسالم و یاسالم اتیاز علوم و ادب یعیحوزه وس یمتماد

 اتیادبندوی جایگاه ادبیات ایران را به عنوان  شود. دهینام یاسالم یشرق ونانیاست ستهیشا

 قرار لو استقبا نیمورد تحس اریبس یدر محافل علمداند.که جایگاهی رفیع می یاسالم یقو

 (126-125م:1222،یالندور.ک: ).استگرفته

 آن و یهایژگیو و یه به زبان فارستوجّ رانیا اتیبه ادب یه ندوتوجّ لیاز دال یکی      

 یمسلمان دارد. ندو زبان ویفارس یکشورها اتیدر ادب یزبان غن نیاست که ایگاهیجا

داند. او زبان یم زیانگشگفت  عاطفه و یدارا گذار وریثأت و یغن یرا زبان یزبان فارس

 و نیتریغنرا  کند وآنمعرفی میهند  و رانیا اتین ادبیوصل ب ۀرا به عنوان همز یفارس

 رویپداند. عالوه بر این که زبان اردو را نیز می ینبو حیزبان در مدا نیترشانسخوش

گفته  )ص( مدح نبیّهند در  و رانیآنچه در ااست. ت معتقدبه همین علّ و داندمی یفارس

که از نظر ؛ چراتاس زیمتما اهرزبانیاز سا ،ینیریش لطافت و ر،یثأاست، از نظر قدرت، تشده

 ر.ک:هاست. )رزبانیاز سا زتریشگفت انگ و تریاحساسات قوزبان فارسی در او 

 (122-22م:1222،یالندو

ارسی به عنوان به جایگاه زبان ف ،یاسالم اتیپرداز ادبهینظر گرید ،لیخل عمادالدّین      

وبرکسانی که زبان ادبیات اسالمی را  کردههزبانی قوی برای آفرینش شاهکارهای ادبی توجّ

 یعل» که یفیدر نقد تعر. به عنوان نمونه استتاختهمنحصر در زبان عربی می دانند 

 یرا به عنوان زبان اصل یدر آن زبان عرب و مطرح کرده یاسالم اتیادب یبرا« نیالدّکمال

 :دیگویاست مآورده یاسالم اتیادب فیر تعرد
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 یمانند سعد یشاعران رایدشوار است. ز ،به آن اشاره دارد فیکه تعر یزبان طیشرا رشیپذ»      

شرط  رشی)که با پذ هستند. ادیها زمانند آن اقبال و محمّد و یروم نیدّجالل ال حافظ و و یرازیش

 ی،هنر ای یشرع ،یکاف هیبدون توج یاسالم اتیادب ۀریز داا هانی( ایاسالم اتیبودن زبان ادب یعرب

به شروط  یگاهشان از قصائد یحداقل بعض ایها قصائد آن نکهیرغم ا یعل .شوندیکنار گذاشته م

  «است. نوشته شده یاست که به زبان عرب یاز قصائد یاریاز بس بندتریپا  یاسالم

 (122م:8222ل،ی)خل

به  زین یزبان فارس یقیبه موس ،یزبان فارس ۀشاعران یهایژگیبه و هعالوه بر توجّ یندو      

که  یدر جمع او. به عنوان مثال استداشته یاژهیه وگذار بر مخاطب توجّریتأث یعنوان عامل

را  فارسیشعر اتیاب یمعاندر حالی که  و ،زبان هستند یحاضران جلسه عرب یبرخ

که در جلسه  یکسان، معتقداست . وندواخیرا م یاز شعر سعد یاتیاب ،فهمندینم

 وابیات  یقیاز موس ،داشته باشند یشعر سعد اتیاب ۀبه ترجم ازیبدون آنکه ن هستند،حاضر

شودکه یعرب را شامل م بانیاز اد یگروه...جلسه  نیا» برند:یآن لذت م یهانغمه ییبایز

خوانش  نغمه و ییبایز و یشعر فارس یقیها از موسآن امّاکنند، یرا درک نم یزبان فارس

 (122م:1222،ی)الندو«  برند.یخوب لذت م

است. موسیقی زبان فارسی به عنوان عنصری از همانطور که از سخن ندوی مشخص      

است بر غنای زبان و ادبیات فارسی بیفزاید. و جایگاه این عناصر مهم زبان و ادبیات، توانسته

 ببرد. االزبان ها نیز ب غیر فارسین، بلکه درمیان زبان را، نه فقط در میان فارسی زبانا

را به عنوان  ی، زبان فارسهکرد ذکر یزبان فارس یکه برایی هایژگیه به وبا توجّ یندو      

او اقبال را به خاطر انتخاب  .استبه شمار آورده یاسالم اتیمهم در ادب یهااز زبان یکی

و معتقداست، دلیل انتخاب اقبال، به  کردهش زبان فارسی به عنوان زبان شعری خود، ستای

ه او به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در جهان است. که باعث برتری ادبی ایران خاطر توجّ

 است.در عرصه های بین المللی شده

 شعر و یرا برا یکه زبان فارس یکس دیاقبال، جوش محمّد رشاعر بزرگ، دکت ۀحیکه قر نیتا ا»      

 )در عرصه علم و رانیا یاعتراف کنندگان به برتر نیاز بزرگتر یکی داد، و حیجخود تر امیپ

 نیزم و رانیا نیاز سرزم اد،یدر طول زمان ز» :دیگویمشهور او که م تیب نی( بود. به دنبال ااتیادب
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خاک همان خاک  کهیبرنخاست درحال یروم نیالدّ لدر رتبه ومقام جال یمرد زش،یحاصل خ

 (22-22م:1224،ی)الندو« است. زیان تبرهم زیتبر است و

 اتیموالنا در ادب یعالوه بر اعتراف به برتراست. اومشخص اقبالهمانگونه که از کالم       

قابل  یبا حسرت و .استکردهاشاره  بانیاد تیدر ترب رانیا نیسرزم یعرفان، بر برتر و

، استدوران معاصر  موالنا دردر مرتبه  نیسرزم نیاز ا یظهور نکردن شاعران نگران ،رتصوّ

موالنا و حافظ و سعدی و فردوسی و...از خاک  ۀبه برخاستن شاعرانی هم پای امید و چشم

 ایران دارد.

 یاسالم اتیپردازان ادبهیاز نظر نظر یزبان فارس گاهیجا. 2-1-2

های این زبان غنی، با شناساندن ویژگی و ی،کردن زبان فارس یفبعد از معرّ یندو 

 یزبان فارس گاهیجانقش مهمی در مشخص کردن  ی،رانیشعر ا یقیموسوصاً با تکیه برمخص

جایگاه  شناساندنو برای  هبه این مقدار بسنده نکرد او. استایفاکرده یاسالم اتیدر ادب

تر کردن با این کار عالوه بر نمایان .استپرداخته یرانیشاعران ا یبه معرفادبیات ایران، 

 اواز نظر . استدادهارائه های مناسبی را برای ادبیات اسالمی فارسی، الگوجایگاه ادبیات 

 یرانیا یادبا یدرالبه الو مهم است.  اریبس یاسالم اتیدر ادب یقو یهاشخصیّتنقش 

 رانیا یاز شاعران نام یانهیبه گنجپاید که دیری نمی و دگردیم ییهاشخصیّت نیدنبال چن

 ریاز سا شیب ی،اسالم اتیادب بر او و ،نیموالنا جالل الدّ ریتاث یان. و در این مابدییدست م

 .استشعرا بوده
ها بر آن ریو تأث .است(  ظهور کردهرانیدر )ا یانابغه یها شخصیّتو شعر،  اتیادب نهیدر زم»      

( توانیقرن ادامه دارد. از جمله آنان )م نیچند یبرا ان،یذهن و قلب و روش تفکر، سبک و ب

خسرو)  ریام و ییسنا میحک ،یرازیحافظ ش ،یرازیش یسعد نیمصلح الدّ خیش ،یروم نیجالل الدّ

شعر و  یهااز مجموعه یاریماندگارتر از بس تر وتر، گستردهقیعم یمولو «یمثنو» ریبرد(. تأث امرا ن

رار گرفت. ق یمثنو ریعلم کالم تحت تاث فلسفه و ات،یدر شرق بود. شعر، ادب یوکالم یآثار ادب

 و دهایترد یکیمتردد از تار راندن صدها انسان شکاک و رونیب یثر براؤم یالهیشعر او وس

 شانییراهنما ی( برایالهی)وس و نید یب ملحد و یهاذهن تیهدا ی( برایالهی)وس شبهاتشان بود و

 (122م:1222،ی)الندو«  بود. نیقی و مانیبه آرامش ا
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در فکر  ،ها به شرع اسالمآن یبندیرا در پا یرانیا یادب یهاتشخصیّ یبرتر لیدل یندو      

 یادب هاینشیدر آفر ییباال ییتوانا اواز نظر  یقو یهاشخصیّت نیچن داند. ویعمل م و

پردازان و پیروان ادبیات اسالمی خواهند بهترین الگو برای نظریه درنتیجه، دارند یاسالم

 یالهیموالنا را به عنوان وسایران مخصوصاً ادبیات  اتیاست که ادب لیدل نیبه هم و .بود

 مسلمان و بانیکامل از اد یااقبال را نمونه نکهیا اب ی. وکندمعرفی می تیبشر تیهدا یبرا

در  یرانیا یباز معتقداست شعرا یول کرده یمعرف یاسالم اتیاز ادب یشعر او را نمونه کامل

 نیالدّ دیفر و ییسنا میحکاست شاعران ایرانی مانند داو معتق باالتر از او قرار دارند. یمقام

در  باطن و ظاهر و نیب قیتلف از آداب شرع و یریدر اثر پذ یعارف روم ونیشابوری  عطار

ر.ک: ) هستند.باالتر  اریبس الهوری اقبال به آن از عمل به اسالم و دعوت

 (11م:1262،یالندو

آن  یعد جهانبُ استگرفتهدر نظر  ایران اتیادب یبرا یکه ندو ییهایژگیاز و یکی      

معتقداست وجه ، کرده یمعرف یاسالم یاتیکه ادب نیرا عالوه بر ا رانیا اتیاست. او ادب

را  رانیا اتیادب یوجهان یعد اسالمحال بُ نیبودن آن است. با ا یجهان ،رانیا اتیادب گرید

که از  یدر پژوهش یالوشم مانیبن سل که عبداهلل بن صالح مینیبیلذا مداند. نمیهم جدا  از

 استکردهنکته اشاره  نیبه ا ،استانجام داده یاسالم اتیدر ادب یابوالحسن ندو یتالش ها

منطق  وانید و ییسنا میشاعر حک  قهیحد وانیدو  که ندوی بوستان وگلستان سعدی

و آموزش کودکان  و بهترین وسیله برای یجهان یاتیرا ادب نیشابوری عطار نیالدّ دیفرریالط

فوق  یانمونهبه عنوان  ها رابه همین خاطرآن. آورده استبه حساب  های آناخالق تیترب

 (484-482م:8225 ،یالوشمر.ک: .« )استمعرفی کرده یاسالم اتیالعاده از ادب

مناسب  ییالگو سردمدار و رانیا اتیادب که گیردمینتیجه  یندوبنابر آنچه گذشت،       

 ،زبان یفارس یکشورها ریکه معتقداست سا نی. عالوه بر ااست یاسالم اتیادب یبرا

 هستند:  رانیا اتیادب ۀسفر همانیم

 یایاز در مهمان هستند. و رانیا یادب و یعلم ۀمانند کشور هند بر سر سفر یادیز یکشور ها»      

نزد  یادب و یوم اسالمدر عل کنند. ویم یینغمه سرا اتشانیادب با شعر و و .رندیگیفضلشان برم

 خار( افترانی)با ا شانیبه همانند ساز ( ورانیکردنشان)از ا دیبه تقل کنند. ویم یشاگرد انیرانیا
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« شوند.یم یبزرگوار یدارا و فیادبشان( ظر و کار)در علم نیبا ا کنند. ویم

 (122م:1224،ی)الندو

 امّااالیی در ادبیات جهان دارد. آید که ادبیات ایران، جایگاه واز کالم ندوی برمی      

اسالمی بودن آن است. که  دادهتفاوت مهمی که ادبیات ایران را بر ادبیات سایر ملل برتری 

رات اسالم از هستی، زندگی و انسان جستجو کرد. و به همین دلیل ریشۀ آن را باید در تصوّ

اسالمی به  ادبیاتِ ادبیات ایران را به عنوان شاهکارِ است،کردهاست که ندوی سعی 

-جهانیان و مخصوصاً مسلمانان معرفی نماید. تا الگویی مناسب برای ادیبان و ناقدان و نظریه

 پردازان ادبیات اسالمی باشد.

         یاسالم اتیپردازان ادبهیسرا بر نظر یشاعران فارس ریتأث .2-2

به  ی،اسالم اتیردازان ادبپهیبر نظر رانیا اتیادب و یزبان فارس گاهیجا یبعد از بررس  

. در میپردازیم یاسالم اتیپردازان ادبهیزبان بر نظر یشاعران فارس نیمهمتر ریتأث یبررس

 الاقب محمّدکه عبارتند از:  میدهیقرار م یچهار شاعر برجسته را مورد بررس انیم نیا

 ؛یرازیش یسعد ، حافظ ومحمّد نیموالنا جالل الدّ ،یالهور
 یاقبال الهور محمّد. 2-2-1

 ریزبان به حساب آورد که تاث یشاعر فارس نیمهمتر و نیتوان نخستیرا م یالهور اقبال 

مالقات  و یاو با ابوالحسن الندو ییاست. آشناداشته یاسالم اتیادب یریدر شکل گ یادیز

ات باشد. عالوه بر مالق ینزد ندو یاسالم اتیدعوت به ادب زهیگذار انگهیپا دیها شاآن نیب

 باعث شد تا با اشعار و ،یبا زبان فارس یابوالحسن ندو ییاقبال، آشنا محمّد و یندو نیب

به  شدهو هرچه میزان انس او با ادبیات و افکار اقبال بیشتر  .ردیاقبال انس بگ محمّدافکار 

  .استشدهمیزان تاثیر پذیری او از اقبال بیشتر همان 

خود را در او  یآرزوهاۀ هم ،هاقبال داشت محمّدبه به دلیل عالقۀ زیادی که  یندو      

مدل کامل از  کیبه اشعاراو به عنوان  و نگریستهبه او  نیهمواره با تحس ، وجستجو کرده

که  ه استهمین تاثیرپذیری از اقبال بود که او را برآن داشت. استکردهنگاه  یاسالم اتیادب

را در  تاثیر نیل ایدل ی. وبنویسداو  یمکتب ادب ودر مورد اقبال  «روائع اقبال»به نام  یکتاب

 :استبیان کرده گونهاین سخنان خود
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 . ومانیا عشق و ،یتاست: بلند همّ نیکنم ا نیکه باعث شد شعر او را تحس یزیچ نیبزرگتر»       

 یدر رسالت او متجلّ شود، در شعر او و یمتجلّ یاز آنکه در هر شعر معاصر شیب با،یز بیترک نیا

ت به سمت طبع من( به شدّ نی)ا . ودمید مانیا عشق و ،یتاست. من خود را سرشار ازبلند همّشده

 اسالم، و یه به برترتوجّ ،یشیت نفس، دور اندعزّ ،یترود که بلند همّیم یرسالت و اتیبهر اد

 هیطفه را تغذعا ها عشق ونیا ها را القا کند وکرانه خود و ط برتسلّ جهان به نفع آن و نیا ریتسخ

 او، و ینبوغ زندگ و ،سلم آله و و هیاهلل عل یصلّ محمّدبه  مانیا به خدا و مانیا کنند ویم

کنند. من او را دوست یبشر زنده م یهانسل همۀ یمت او را برااما تیّعموم و ،او امیپ یدانگجاو

 دعوت و و دهیکه عق یشاعر کیبه عنوان  مان،یا با عشق و ت، وشاعر بلند همّ کیدارم به عنوان 

متنفر از  منتقد و نیبزرگتر و ،یغرب ین مادّتمدّ نیگذار بر اریتأث نیبه عنوان بزرگتر رسالت دارد و

 نیاز بزرگتر یکی )به عنوان( مسلمانان، و تیوحاکم یبه عنوان دعوت کننده به شکوه اسالم آن، و

دعوت کنندگان به  نیوان( بزرگتر)به عن تنگ نظرانه، و ییگرا یمل و یپرست هنیمبارزان با م

دهم که هر وقت شعر او را یم یمن به خودم گواه و )او را دوست دارم(. یاسالم جامعۀ و تیّانسان

احساسات را در  و یهجوم معان شد، ویم ختهیاحساساتم برانگ د،یجوشیم المیو خ خواندم، فکریم

همان  نیا کردم، ویاحساس م میهارا در رگ یحرکت شوق اسالم کردم، ویروح خود احساس م

 (28-21م:1222،ی)الندو« او از نظر من است. اتیادب ارزش شعر و

ادبی و علمی و دینی، فرهنگی و حتی سیاسی و  شخصیّتاز سخن ندوی پیداست که       

است. کسی که عقیده و دعوت را در اشعارش به هم اجتماعی اقبال او را به تحسین واداشته

. این استهو به سود اسالم به کار برد تیاستعداد شاعرانه خود را به نفع بشر و آمیختهدر

های ندوی مطابقت دارد. گویا وجدان و افکار و اعتقادات و های شعر او با خواستهویژگی

 تر و تاثیرگذارتر؛ادبی امّا. استشدهتفکر او از زبان اقبال بیان 

نسبت  یاعجاب ندو و نیتحس ه وتوجّ یمقوله برا نیمهمتر ،اسالم در اشعار اقبال ریتاث     

صداقت در  و قتیحق یژگیو انیبه دنبال ب یکه ندو ییبه اوست. به عنوان مثال در جا

ات اقبال را به عنوان یازاب یاترجمه و ،کندیبه شعر اقبال اشاره م ،است یاسالم اتیادب

محمل محبوب از چشمم دور ماند.  اورم،یدر ب میرفتم خار از پا» کند:یم انیشاهد مثال ب

« قرن کامل دور شدم. کیمن از کاروان دوستانم  امّانبود  شیب یااتفاق لحظه نیا

 (12ق:1428،ی)الندو
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 گوید:آید منظور ابیات زیر از اقبال باشد که میبه نظر می

 تاااا کاااااشد خاااااااار از کااااف پااااا رهسااااپر 
 

 ماااااااااحمل از نظااااار دهیشاااااود پوشااااایمااااا
 

 ینفاااس غافااال شاااد  کیاااگَااار باااه قااادر  
 

 یدور صاااااد فرسااااانگ از محمااااال شاااااد   
 

 (22ش:1224،)اقبال      

 ۀتجرب ۀفقط منعکس کنند شاهد شعری، نیااست که بر اساس ابیاتی که گذشت، مشخص

 و .آوردیدر م شیآن را از پا و .کندیم تیشکا ینفر که از خار کیکوچک  یشخص

از  بلکه آن آید.به حساب نمیذب کل تخیّ تنها یکو  !ستید، ننشویدوستانش از دور م

غافل  یالماز قافله امت اس یلیبه هر دل دیکه نبا است.دولت پاکستان  یبرا یرمز نظر اقبال

و در  .آوردی میغن نیاز محتوا با مضام یانمونه ی را ندوی به عنوانشاهد شعر نیا و .شود

ر.ک: ) د.کنآن تأثیر تفکر اسالمی بر خلق این گونه ابیات را بررسی می

 (12ق:1428،یالندو

ادیب مسلمان نیز به عنوان  شخصیّتپردازد بلکه به ندوی فقط به شعر اقبال نمی      

ادبی اقبال چنین  شخصیّتاست. لذا در وصف ای کردهه ویژهتوجّ ،سرچشمه آفرینش ادبی

 است: آورده

 قیدق و قیمطالعات عم نیباست که را منصوب کرده یقرن آخر مرد نیخداوند متعال در ا»      

او را  یتعالو خداوند سبحان  امّااست. و ... جمع کرده اتیمدرن، هنرها، ادب باستان و یهافلسفه

 عرزبان ش و اتیرسالتش زبان ادب غیتبل یاو برا انتخاب کرد. و یجهان یانسان و یاسالم یرسالت یبرا

 یشکل برا نیبه بهتر را انتخاب کرد. و نیآتش روح آشفته و کیزبان  زبان ذوق و و ریزبان ضم و

 جادیشعر را ا و اتیشناخته شده در ادب راتیتأث نیتر قیاز عم یکی یو انجام رسالتش برخاست. و

در پشت خود  یقو شخصیّتکه  یتا زمان اتیادب رایاست، ز یقو شخصیّت کیراز  نیکرد. ا

 (122-122دت: ،ی)الندو.« ستین یرگذاریباشد، قادر به تأث هنداشت

است، برای کسی خوانده اقبال بیان کرده شخصیّت دربارۀاگر جمالت باال را که ندوی       

پیامبری اولوالعزم  دربارۀپندارد، این جمالت شود، و نامی از اقبال برده نشود، مخاطب می

 یدارا امبریپ کیمانند  است. ندوی در این سخنان، شاعر رااز پیامبران خدا بیان شده

 شمارمسلمان به  بیرسالت اد غیتبل یبرا یشعر را، ابزار و اتیزبان ادب و دانستهلت رسا
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. و این داردی قوی شخصیّت. این رسالت جهانی برای تاثیر گذاری نیازمند استآورده

قوی بدون داشتن تفکر و اندیشه اسالمی قوی، و بدون آگاهی از علوم مختلف و  شخصیّت

 شخصیّت، شکل نخواهد گرفت. و ندوی همۀ آنچه یک فلسفه های خودی و غیر خودی

 است.اقبال یافته شخصیّتقوی نیاز دارد را در 

تا  باعث شد وشخصیّت ادبی اقبال، شعر و یفارس اتیاز ادب یندو یآگاه زانیم      

 برگرداند تا عرب زبانان و یاشعار اقبال را به عرب یدرخواست کند تا برخ یاز و «یطنطاو»

      .آشنا شوندوشخصیّت ادیب مسلمان او وافکارش  یبا زبان شعر یشتریب مسلمانان

از  الگویی کاملبه شعر اقبال به عنوان  یاسالم اتیپرداز ادبهینظر گریقطب د محمّد      

شعر او را به  «یمنهج الفن اإلسالم»در کتاب مشهور خود  و کردهنگاه  یاسالم اتیادب

 . استکرده یمعرف یاسالم اتیموفق در ادب یاعنوان نمونه

در  نیاو همچن و –خاص او  طیصرف نظر از شرا -مسلمان است  کیاحساسات  نیاقبال در ا»     

آن با فطرت  طیشرا ۀهم موارد و ۀدر هم یاسالم عتقادا رایمسلمان است، ز کیخاص  طیشرا نیا

« الم است.اس قتیمورد مطابق با حق کیآن در هر  یسازگار انسان سازگاراست و

 (125م:1222)قطب،

. استپرده برداشتهشعر او  یاسالم و یعد انسانبُ از شعر اقبال، قطب در بررسی محمّد        

 اندیشه آن از ۀشیر دانسته و معتقداست یشعر او را جهان یعد انسانبُ در این بررسی،

  .استسیراب شده یرات اسالموتصوّ

 هنداشت ییآشنا یهر چند با زبان فارس ،یاسالم اتیادب یپرداز مصرهینظر یالنیک بینج      

تا  استهبود یکاف، اقبال انجام داده یاز شعرها «عبدالوهاب عزّام»که دکتر  ییهاامّا ترجمه

. این تأثیر تا بکشاند یاسالم اتیبه سمت ادب واو را ،دهد قرار ریرا تحت تاث یالنیک

به اقدام  ،هبردی( به سر میاسیس یها تیفعال لی)به دل که در زندان یزمان او جائیست که

 نیتحسمانند ندوی اقبال را  در این کتاب او. استکرده« الشاعر الثائر قبالا»کتاب نوشتن 

اش یریپذ ریبه تأثو  یقدردان . و درجاهای مختلف، از اقبالاستهپذیرفتو از او تأثیر  هکرد

 :دیگویم و کردهاعتراف  اواز شعر 
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 اتیمن را )به ادب یشاعر بود که عالقه اصل لسوفِیخواندن من از محمّد اقبالِ ف نیا»      

که  یی. جاکردمیموضوع، تکرار م نیا ۀ( آغاز کرد. و اغلب اشعار او را درباریاسالم

)نوع نیرا در مورد( ا ریز اتیاب ،. )اقبالکردیم هیتشب «یسامر بیفر»را به  یشرق یهنرها

 :استهرود( ساتیازادب

 فاااای اناااااس  یفااااال أرجاااا  ئسااااتی
 

 یلهااااام فااااان کفااااان الساااااامر   
 

 .ستمین دواریدارند ام یمانند هنر سامر  یکه هنر یشدم و به مردم دیناام
 الربااااااوع الشاااااارق طااااااافوا یسااااااقاۀ فاااااا

 

 یالناااااادماأ بالکااااااأس الخلاااااا  یعلاااااا
 

 پرسه زدند. مانیدور ند یام خالجبا  نیمشرق زم یشراب فروشان در دشت ها

 ماًیقاااااً قااااد بر یسااااحاب مااااا حااااو  
 

 یماااان باااارق فتاااا هیاااالد سیولاااا
 

( بناااادهی)فریداشاااات و رعااااد و باااارق جوان یمیکااااه رعااااد و باااارق قااااد یاباااار

 (.88ق:1422نداشت.)الکیالنی،

به دنبال ادبیاتی غیر از  که مشخص است ،نقل کردهکیالنی از اقبال  با بررسی ابیاتی که      

بیند. و به دنبال یات فاسد)سامری( میگردد و ادبیات غرب را به عنوان ادبادبیات معاصر می

ادبیاتی صالح در شرق اسالمی است. ادبیاتی که اصیل است و فریبندگی ادبیات غرب را 

 .استیافتهاقبال ادبیات را در آثار شکل ازو این اندارد. 

دلیل توجهش به آثار ادبی « المذاهب األدبیۀ اإلسالمیۀ و»گرشیدر کتاب د یالنیک      

شاعر نیست، بلکه شاعر و فیلسوف اسالم است. یک  تنهااز نظر او اقبال و کردهبیان  اقبال را

در فلسفه به عنوان اولین ادیب مسلمان،  معاصر ۀکسی است که توانست در دوردر واقع او

 یظرف و شعرش را به عنوان ردیالهام بگهای آن واندیشه( از اسالم ی)خود خود رمشهو

الکیالنی، ر،ک: )ترین ادیب مسلمان شود. ارو تبدیل به تاثیر گذ هدادقرار فلسفه  نیا یبرا

 (.24ق:1425

 گذاریریتاث لیدال کوشدمی «التجربۀ الذاتیۀ فی القصۀ اإلسالمیۀ»در کتاب  یالنیک      

 نیبه مهمتر او یادب و یعلم شخصیّتعالوه براشاره به  انیم نیاقبال را شرح دهد. در ا

 :دیگویم و کردهداند اشاره یم یرویپ و نیتحس ۀستیکه او را شااش یژگیو
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 نیدانشمندان کوشا نزد ا ۀاحاط آگاه و فیلسوفانِعمق  ذاکر و عبادت کنندگانِ عشقِ»      

است. به حوادث آگاه دشانیجد و مشانیغرب، قد شرق و یهاانسان)اقبال( وجود دارد. به فلسفه

است،  یمنف هر آنچه در آن از )آثار( مثبت و ابعاد تمدن غرب و امروز جهان آشناست، از

 ،یاسیس ،یفکر یایقضا ،که با توجه به آن یاسیمق ،خودش را دارد اسیمقمرد  نیاست. اآگاه

. ستیاز اسالم ن ریغ زیچ چیه او)فقط( اسالم است، و اسیکند، مقیرا مشخص م یهنر و یاقتصاد

 (.82م:8215)الکیالنی، 

ش از اقبال را فقط با بیان جمالتی در وصف افکار و اندیشه های او ای تاثیرپذیریالنیک      

آن را  که هسرود یشعر یالدیم 1256در سال بلکه تحت تاثیر او و به یاد او، ؛ کندتمام نمی

 .استهالهام گرفت اقبالاز فلسفه بزرگ 

تا  .استبوده اریاز اقبال بس یاسالم اتیپرداز ادبهینظر گرید ،قطب سیّد یریپذ ریتاث      

راستا  نیاقبال مشابهت عجیبی وجود دارد؛ در هم میان آراأ او و ،هکه معتقد بود ییجا

لحظات مع » با عنوان یکتاب، هقطب در نظر داشت سیّددهد که یخبر م یابوالحسن ندو

 یاه تیبا توجه به فعال امّا. سدیاشعار اقبال بنو یدربررس و ،راتیثأت نیا دربارۀ را «نیالخالد

 .استهنشد میسر او یبرا اتیامر در طول ح نیقطب ا سیّد یاسیس

 ریخود تحت تاث یهادر شعر زین یعراق یاسالم اتیپرداز ادبهینظر ،لیخل عمادالدّین      

پرده از این تأثیر  لیخل عمادالدّین وانید یدر بررس ریکه حافظ عبدالقد ییتا جا .اقبال است

 :نویسدداشته ومیپذیری بر
 ای یقرآن یکه ما را به معنایابیم می یاریبس اتیآ م،یکنیرا مرور م یو وانیکه د یهنگام»      

 بزرگ شاعر به – یادیتا حدود ز -او  یژگیو نیدر ا و .کندیم ییقرآن راهنما هیآ کیاز  یبخش

جز  م،یزنیاو را ورق نم وانیدو صفحه از د ای کیکه  یاست. کسهشبی اقبال، محمّد دکتر شرق،

 ییقرآن راهنما هیآ کیاز  یبخش ایقرآن  یما را به معنا شیها تیاز ب یکیاو در  مینیبیکه م نیا

 (222-226م:8212ر،ی)عبدالقد« کند.یم

 یریپذ ریبارها به تاث وبوده  یگریزبان د یشاعر فارس ریاقبال خود تحت تاث محمّد امّا      

 نموده و تیتبع یخود از مولو یهاشهیاند انیاست. اقبال در بخود از او اعتراف کرده

 ( 8ش : 1228،ی)مؤذن است.خوانده" یقرآن پهلو "را  یمثنو
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 حاق سرشات   ریخود بنمود پ یرو

       

 قاارآن نوشاات یکاااو بااه حاارف پهلااو

                                              (11ش : 1222)اقبال،                        

بر آن  به دنبال آن است فراتراست و یاسالم اتیآنچه ادبآثار موالنا ازمعتقداست،  اقبال      

 و شهیدر اند به برتری او بلکه ؛دانددرادبیات و شعر نمی تنهارا او این برتری . دارد یبرتر

که ذهن آنها  یشاعران ای سندگانینو اریچه بسمعتقداست  کرده واشاره  یعلم کالم اسالم

 یشعر مولو امّا. استهبود یها مستولآن بر ینید یب الحاد و و هبود ونانیفه تحت سلطه فلس

 تیبا اشعار او به اسالم هدا و است.هرو کرد و ریها را زآن یزندگ و هگذاشت ریها تاثبرآن

خود را شاگرد اند. به همین خاطراقبال غی برای آن شدهلّبَو مُ ،اسالم یبرا یاترجمه و هشد

-شدهاو خوار سفره  زهیر و چیده)باغ علم وادب( آن یهاوهیاز م آورده وحساب موالنا به

 :سرایدمی یتیدر ب و. ااست
 است. ریو روشن ضم ریبص یراهنما کی یمرشد مولو :ریالضم ریمن ریمرشد بص یالمرشد الروم إن

 الحااااب والعشااااق:  رلرکاااابیألم وإنااااه

 

 اسااااااات. شیعشاااااااق و ساااااااتا اریو او شاااااااهر
 

 (112-112م:1222،یالندو)                                   

قرار داده  یاشعاراقبال را مورد بررس یادیپژوهشگران ز بر خود اقبال محققان و عالوه      

 بسندهکه در ادامه به عنوان مثال به دو مورد  .انداعتراف کرده یاو از مولو یریپذ ریبه تاث و

 .میکنیم

 و معتقد است که: کردهه اشتراکات  موالنا و اقبال اشاره ای بزینب رستمی نسب در مقاله

شاعر -، به عنوان سرآمد شعر و ادب عرفانی کالسیک و اقبال الهوری، در نقش عارف موالنا»

بازاندیش معاصر، یک نگرش تلفیقی به تربیت در نظام فکری و اندیشه خود دارند. ایشان با پیوند 

اند تربیت را به عنوان مهمترین مسأله انسان تربیت، تالش کرده الگوهای آرمانی و واقع گرایانه از

 (22ش،1222)دولت آباد،« های فردی، اجتماعی و سیاسی  دارد. مطرح سازند که باز تاب

 ۀفتیش و معتقداست اقبال کردهموضوع اشاره  نیبه ا یادر مقاله زین نیالدّ مینع سیّد      

 برده بهره یمولو ینیآفر ریتعب زین خود از فلسفه و امیدن پرسان یبراتا حدّی که موالنا بوده 

ر.ک: است. )در اشعار موالنا بوده یگاه هیتک یجو درآثار منثور خود در جست و یحتّ و

 ( 122ش : 1228ن،یالدّ مینع



 ... بر زبان یفارس وشاعران یفارس رزبانیوتأث گاهیجا                   822

 بلخى  محمّد نیالدجالل. 2-2-2

به  ،میا مشخص کنر -یمولو - محمّد نیموالنا جالل الدّ یگذارریتاث ۀریدا میبخواه اگر 

پردازن هینظر و یاسالم اتیادب یریپذ ریتاث امّا. بدانیم یرا جهان ریتاث نیا میناچار مجبور

در جهان  شهیموالنا باشد، ر یاز آنکه متاثرازشهرت جهان شیب ،از موالنا یاسالم اتیادب

 یالماس ینیجهان ب دربارۀی جعفر یتق محمّداو در اشعارش دارد. عالمه  یاسالم ینیب

 :دیگویموالنا م
که  نیداشته باشد در ا یدیتواند تردینم ،کننده همه جانبه در آثار موالنا یمحقق وبررس چیه»      

به حرکت  یدئولوژیا نیقدم ثابت در ا اسالم تجاوز ننموده، با اعتقاد راسخ و یدئولوژیاز ا یو

بر  یو اوانفر هیتک به اسالم، استناد وموالنا  یجد یبند یپا لیدل نیاست. روشن ترخود ادامه داده

جهت است که  نیشود...به همیم دهید یاست که مخصوصاً درکتاب مثنو ثیاحاد و یقرآن اتیآ

 رین را تفسآ یاز کتاب مثنو دیوتمج فیدر هنگام توص یسبزوار یحاج مال هاد میمرحوم حک

 (55ش:1222،یجعفر«)نامد.یقرآن م

 ریمسلمان که در مس سندگانیاز نو یگرید ۀبه عنوان نمون یاز و یندو ابوالحسن و      

مانند  یانسان فیظر یهایژگیاو و اتیادب در و کردهادیاند، گام برداشته یاسالم اتیادب

تحت  ،یدرفصل األدب ینظرات فدر کتاب   کرده ویابیارزش انسان را رد و ییبایعشق، ز

 «یروم نیدر شعر موالنا جالل الد تیانسان عشق، عاطفه، احترام به انسان و اتیادب »عنوان

سرودن  یبرا یموالنا به عنوان شروع یازشعر اسالم و پرداختهاو  اتیادب موالنا و یبه معرف

. او معتقداست موالنا در جهانی که به ارزش و استبردهنام  یکرامت انسان از ارزش و

و بر کرده خود طنین انداز  موقعیت انسان اعتقادی ندارد، ایده صحیح اسالمی را در شعر

از ادبیات  ای تازهآن دوران، شالوده شعر شکست خورده و نانهیبدب اتیادب یهارانهیو روی

 یکرامت انسان را معرف شرافت وو کرامت انسان آغاز و به سرودن از کرده اسالمی را بنا 

 .استکرده

 امّاپردازد. یها مآن ریتفس شرح و کند و بهیاز شعر موالنا را ذکر م یادیز اتیاب یندو      

موالناست که در آن به دنبال  ی ازکه به شرح آن پرداخته شعر معروف یشعر نیمشهورتر

 گردد:یانسان کامل م
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که در  ییکرد، گویرا حمل م یمشعل گشت ویکه به دور شهر م دمیرا د یرمردیپ روزید»      

با  یگفت: من از زندگ یو ؟یگردی! دنبال چه ماستاد یگفتم: ا نیاست، بنابرا یزیچ یجستجو

دالور  ریش کی و ابر مرد کیبه دنبال  ام، وها خسته شدهام، و از آنخسته شده یجانوران وحش

 نیخسته شده بود، بنابرا ابمییکه در اطرافم م ییهاکوتولهو ها من از آن تنبل ۀنیروم. سیم رونیب

« نکردم.. دایپ امّامن مدتها به دنبال آن گشتم  و ستیآسان ن دیواهخیبه آنچه م یابیبه او گفتم: دست

 (122م:1222،ی)الندو

زیر از  مشهور است در واقع ترجمه ابیاتآنچه ندوی به صورت متن توضیح داده       

 :دیفرما می کهموالناست 

 گاارد شااهر گشااتیبااا چااراغ هماا  خیشاا ید
 

 و دد ملااولم و انسااانم آرزوساات  ویااکااااز د  
 

 مااا میاااجساااااته نشاااودیماا افااتی تناادگف
 

 آنام آرزوسات   نشاود یما  افات یگفت آناک  
 

توان فهمید که ندوی به دنبال می ازابیاتی که ندوی از دیوان موالنا گلچین کرده      

تصور  نمایش بُعد انسانی و تبلورکرامت انسانی در اشعار موالناست. از نظر او موالنا توانسته

ها و ه انسان را، به زیبایی در ابیاتی به تصویر بکشد. و راه را بر نظریهاسالمی صحیح راجع ب

 های شکاک و بدبین نسبت به انسان ببندد. فلسفه

به  فی النقد اإلسالمی دۀیمحاوالت جد کتاب خود به عنوان در زین لیخل عمادالدّین      

به  یاسالم اتیاعر مهم در ادبرا به عنوان ش او وپرداخته موالنا  یاز مثنو یادهیبرگز یبررس

 ریدر تصو یقدرت شگرف مولو ،خود از همان آغاز یدر بررس و .استآوردهحساب 

اش در ییتوانا و یو یقدرت شاعر ،عالوه بر آن اعجاب او را برانگیخته؛ ال،یخ و یپرداز

 و. استکردهموالنا وادار  نیالتزامش به اسالم در اشعارش،  اورا به تحس حفظ تعهد و

 ریشکل به تصو نیرا به بهتر یتوانسته در همه اشعارش تصورات اسالم یمعتقداست و

 : نویسدمیتعهد موالنا به اسالم و نوع نگرش او به جهان وهستی  ۀدربار عمادالدّین. بکشد
شود... او یآشکار م  اتشیاز اب یتیدر هر ب و اتشینواز مث  ی)به اسالم( در هر شعر تعهد موالنا»     

ذوب  امّاسوزد، یسوزان تجربه م یایکه در در یداند که چگونه به جهان نگاه کند. درحالیم

ق دارد که به آن تعلّ یاعتقاد ۀداند چگونه از پنجریشود... او میالتزام خارج نم رهیاز دا شود وینم

 (122م:1221ل،ی)خل« نگاه کند.
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بلکه معتقداست  ندانسته؛مسلک  یصوف یشاعر کیموالنا را صرفاً  ل،یخل عمادالدّین      

مانند  است و یبرگرفته از تصورات اسالم ششعر که است. یشاعر کامالً اسالم کیاو 

-نپرداختهرساند یم بیکه به بدن آس ییهااضتیمانند ر ،یشرع ریغ یبه کارها انیصوف

 :است
ه با استناد به عمل و خود منحرف شده و ادعا کند ک ریمس زکه ا ستین یانیاو از آن صوف»      

بدن  یاو به نابود نکهیبه اهداف آن است ... و ا یابیقادر به دست یزیو برنامه ر اطیصرف احت

 (168م:1221ل،ی)خل« رد شده است. یادعا در فرهنگ لغت مولو نیکند. ایدعوت نم

ر به خوبی تفاوت بین ادبیات اسالمی حقیقی و ادبیات صوفی صرف را د عمادالدّین      

عی هستند که ادبیات مولوی بر کسانی که مدّ حقیقتاست. و در شعر موالنا درک کرده

که ادبیات موالنا ادبیاتی جهانی و اسالمی  کردهاثبات  تاخته وادبیاتی صوفی است  صرفاً

 :معتقد است که نیعمادالدّاست. 

خارج  یاسالم اتیادب ۀریخود، از دا یقدرت هنر گسترده و لیّر گسترده، تخموالنا با تصوّ»      

  ریتصو یاست که در وجدان و قلب خود تمام جنبه ها یمن واقعؤم کیاو مانند  رایشود. زینم

ها را داراست. همانطور که قرآن به او آموخته مساحت ها وئتیها، خطوط، ههیها، سارنگ یعنی

 بشر شد، او دوباره آن یآزاد ریمس قیاو موجب تعم یقلم مو اتفاق افتاد و نیاگر ا رایکه باشد. ز

 میما ترس یبشر است، برا یآزاد رامونیرا که پ یجامع اله یقضا ۀری)قلم مو( را بکار گرفت تا دا

 (182:همان«)است. یخدا در هست یقضا از قدرت و نفکیجز ال کی نیا رایکند، ز

التزام  هیکند قضیدر شعر موالنا جستجو م لیخل عمادالدّینکه  یموضوع نیمهمتر      

 اتیدر ادب یتوان به عنوان عناصر اصلیاست. التزام ابعاد مختلف دارد که همه آن را م

از  یشعر از موالنا  ابعاد مختلف ازدهی یدر بررس لیخل عمادالدّینبه حساب آورد.  یاسالم

. که به صورت خالصه در موارد استکرده یرا درشعر موالنا بررس یماسال اتیالتزام در ادب

 است: یریگیقابل پ ریز

ادب  مطلق خداوند متعال و دیتوح ، یآزاد از مسئله سرنوشت و مانیبرداشت متعادل ا      

اخالق  ها وبر ارزش دیتأک، انهیشده در گفتگو با خدا به دور از شطحات صوف میترس

ت که انسان را به راه راس یعشق اله، توجه به سنت قرآن و یهااعتماد بر داده ی،اسالم



 822 1041 بهار و تابستان، 86 ۀ، شمار14سال  یقی،تطب ادبیّات ۀیّنشر                       

و  شر و ریخ نیب یمبارزه دائم ،توازنم مثبت و ییواقع گرا توجه به غیب، ،کندیم تیهدا

 و رییتغ و دیاز تجد نانهیاحساس خوش ب کی و، نفرت عشق و نیبو  طانیش انسان و نیب

 جهان و ،یبا هست یکیزیمتاف یهماهنگ ،هاشهیر نیاول یبرا قیعم یدلتنگ ی،دواریام

برظالمان...  نشد رهیچ استبداد و یکالم، نف روح و یجاودانگ ت وقدر، اأیاش مخلوقات و

 (112م:1221ل،یخلر.ک: )

تعهد خود به  زیموالنا در شکل ن ،استمعتقد عمادالدّینبر موضوعات ذکر شده  عالوه      

از  یاتیکند. مانند آیاز آن را ذکر م ییهانمونه است. اوکرده تیرا رعا یاسالم اتیادب

که در  یاسالم یخیتار و ینید یهاشخصیّت ایاستفاده کرده  شیدر شعرهاقرآن که 

و در نتیجه موالنا در شکل و مضمون به عنوان  است.ها بهره بردهخود از آن یهاداستان

 است.تاثیر گذار بوده پردازان ادبیات اسالمیالگویی کامل بر نظریه

 یرازیحافظ ش.2-2-3

 . شاعران واستداشته ادیبان عرب، بر شاعران و زیادیتأثیر نا نیز به مانند موالحافظ       

افکار واالی حافظ  اندیشه و ۀچه در حال، همواره شیفت نویسندگان عرب، چه در گذشته و

اند. بزرگی یاد کرده از او به تحسین و در بسیاری موارد، به او تأسی جسته و و .اندبوده

 (22ش:1222آذر،ر.ک:)

حافظ  ۀپردازان شیفتقطب بیشتر از سایر نظریه سیّدپردازان ادبیات اسالمی ظریهدر میان ن      

حافظ، با شعر حافظ  اتیاز غزل« ابراهیم امین شواربی» ۀبار با ترجم نیاول یبرا است. اوبوده

 م  با عنوان1244در سال  که نخستدو ترجمه از شعر حافظ انجام داده  ییآشنا شد. شورا

که در دو  است« رازیش یأغان» یدوم و بوده «رانیإ یالغزل ف شاعر الغنا و ،یرازیحافظ الش»

 .استهدرحدود ششصد صفحه بود جلد و

 ییآشنا نیا ۀدر ادام رایز د،یطول نکش یادیقطب با اشعار حافظ زمان ز سیّد ییآشنا      

توانست ینم زیچ چیه حافظ شد. و اتیقطب به غزل سیّد یفتگیش و یمندبه عالقه لیتبد

او لحظات شیرین انس با غزلیات حافظ را اینگونه  افکند. ییحافظ جدا اتیغزل او و نیب

 کند:وصف می
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 یاهیبا روح نیریبه آواز ش -با حافظ  -ادامه دادم  کردم و یرا با حافظ زندگ ییبایز یروزها»      

کند. یم، آن را مکدر نممرد یهانهیکو  یزندگ یهاینگران ،یزندگ یهایکه ناخالص یاصادقانه

آن را فاسد نخواهد  م،یعق ینه بحث ذهن و شهیاند یهایاضطراب، نگران ینه حواس پرت نیهمچن

 (62م:1222)قطب،« کرد.

که  است یزی. او به دنبال چاستهکرد دایدر شعر حافظ گمشده خود را پ سیّد قطب      

 یهاشهیبا اند و .رها سازد یغرب یاهفلسفه راتیآن را از تاث و .را غنا ببخشد یشعر عرب

. استافتهیدر شعر حافظ  کجایعناصر را  نیهمه  ا و .سازدآشنا  یاسالم اتیادب و یاسالم

 عالوه است.هآورداز بحران معاصر به شمار بعر اتیحافظ را نجات بخش ادب اتیاو غزل

قطب روح شرق را  سیّدشعر حافظ از نظر  ،یبه شعر عرب یالهام ده و ینجات بخش نیبر ا

 ییکسالت آور رها یِغرب ییآن را از عقل گرا و .کندیم یدرکالبد جهان عرب جار

 .بخشدیم

 نیمضام حیعالوه بر توض و کرده یحافظ را بررس اتیقطب شش غزل از غزل سیّد      

 او. استدادهقرار  یرا مورد بررس ییدر غزل سرا او ۀویش ها، اسلوب وآن یاسالم و یعرفان

حافظ  نیبر منتقد کرده؛ بلکه سهیمقا امیها شعر حافظ را با شعر خیبررس نیدر ا نه تنها

 نیبد ب یرا که حافظ را شاعر «عبدالوهاب عزّام» دگاهیمثال د ان. به عنواستگرفتهخرده 

شاعری حافظ شاعری بد بین نیست بلکه  معتقد است. و دادهمورد نقد قرار کرده،  یمعرف

چنانچه بدبینی در این سرور و شادابی در بیشتر ابیات او هویداست. و  ست وشاد ا مسرور و

 .اصلی در شعر او دانست ۀتوان آن را مؤلفنمی و .اندک است شعر او باشد، تنها عارضی و
 یرازیش یسعد .2-2-0

آنچه االن  امّااند. عرب پرداخته اتیاز ادب یسعد یریپذ ریتاث یپژوهشگران به بررس شتریب 

 اتیپردازان ادبهیبر نظر یسعد یگذارریقرار خواهد گرفت تاث ینوشتار مورد بررس نیا در

 است. یاسالم

 «گلستان» یهاکتاب به خواندن انیازتوجه هند ،یاسالم اتیادب یپرداز هندهینظر یندو      

در  یاجتماع و یاخالق تیدو کتاب  در ترب نیا راتیبه تاث و گفتهسخن  یسعد «بوستان» و

 اریرا در اخت یدو کتاب تجارب زندگ نیاست امعتقد ،نیعالوه بر ا است.کردهانسان اشاره 
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شاهکار  یچراکه گلستان سعد» ستین یبیامر عج یندو یریپذ ریتأث دهد.یم رمخاطبان قرا

طراز اول  یاست. و ادبامختلف جهان ترجمه شده یاست که به زبان ها یجهان یادب

امّا آنچه به کار ندوی ارزش  (824ش، 1422 ،برفر،ی)کاف.« اندرفتهیذپ ریاز آن تأث یاریبس

در کتاب است که داده این است که وی آنچنان تحت تاثیر گلستان وبوستان سعدی بوده

کتاب های بوستان و گلستان را ستون فقرات برنامه درسی کودکان  "األدب  ینظرات ف"

در را وبذرهای نخستین ادبیات اسالمی های اولیّه و انگیزهتوان گفت اوبه نوعی می داند.می

 است.این دو کتاب یافته

اشعار  یو ،در هند یآثار سعد یتیترب و یاخالق یگذارریبر تاث یبر اقرار ندو عالوه      

را  یحی. مخصوصاً مدااستکرده یمعرف یاسالم اتیبارز از ادب یارا به عنوان نمونه یسعد

 یب یااز آن به عنوان نمونه و کرده یآورادیرا  آورده)ص( کرم اامبریدر مدح پ یکه سعد

به دو  «نۀیالمد یإل قیالطر». به عنوان مثال در کتاب استکردهادی یماسال اتیاز ادب لیبد

 امبریاز پ یشرح مدح سعد و یبه بررس و کردهاشاره  یسعد «گلستان بوستان و»کتاب 

 :استپرداخته و چنین آورده)ص( 
هستند،  شگامیجهان پ اتیکه درکتابخانه ادب یادو کتاب جاودانه ۀسندی... نو یسعد خی.. ش».      

انتخاب بر آن  که قلب به آن وصل شد و یزمان شعر نیدو باغ مرفه تا ا «بوستان گلستان و» یعنی

 کیدر  هاست ک ییایکه در ییاز سهل ممتنع بود، گو یانمونه نیبود، ا یمطبوع افتاد شعر آسان و

که  یمیتی»: دیگویاست.... او مخط پر شده کیاست که در  یاکتابخانه ایاست، شده ختهیفنجان ر

از  یاریبس یهانخواند، توانست کتابخانه یقرآن را در کتاب کرد و یسواد زندگ یب سواد بزرگ شد و یب

کرد که  جادیا یدیبخانه جدکتاو  ندنشاط خود را از دست داد آنها ارزش و نیها را منسوخ کند، بنابراملت

 (128م:1222،ی)الندو «بود. یاهر تشنه و شگامیسرچشمه هر پ عرفان و منبع دانش و

، قبل از جالب اینکه هرجا ندوی به شعر هایی از گلستان و بوستان استشهادکرده      

 است. همین تحسین کردن بیانگر میزانهای شعری، به تحسین این دو کتاب پرداختهمثال

 تاثیر پذیری او از این دو کتاب است.

 یبر اسالم و حافظ آورده و یاز سعد یفقط نام یاسالم اتیپردازان ادبهینظر گرید      

 زبان و یهم که از شاعران فارس یگرید یهااند. نامشاعران اعتراف کرده نیا اتیبودن ادب
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خورد. به اندازه یه چشم مب یاسالم اتیپردازان ادب هینظر طرفداران و انیدر م یرانیا

قرار  نیآثارشان کمتر مورد توجه مترجم اند ونکرده دایپ رتشاعران ذکر شده شه

 ی،اسالم اتیپردازان ادبهیاست که از آنجا که نظر نیا دیآیآنچه به نظر م امّااست. گرفته

ت لذّ و ییوایتواند شیاست که ترجمه آن هم نم یاشعر هم مقوله و ،زبان هستند یعرب

 یمیاز منبع عظ یاسالم اتیکه ادب میآن را به مخاطب برساند. لذا شاهد آن هست یقیحق

است. به نهفته یرانیشاعران ا انیغالبا در م است و یکه به زبان فارس یاست، منبعغافل شده

 دارند و شتریشدن ب یبه معرف ازیآن ن وانمندشاعران ت و رانیا یغن اتیادب لیدل نیهم

 نیا را مورد توجه قرار دهند و رانیا اتیادب یعد اسالمتوانند بُیپژوهشگران م محققان و

اگر  و به جرأت می توان گفت که کنند. یمعرف انیجهان بزرگ را به مسلمانان و تیظرف

مورد غفلت  زیکه اشاره شد ن یشاعران نینداشت هم ییآشنا یبا زبان فارس یابوالحسن ندو

  .گرفتندیقرار م

  

 گیریجه.نتی3
 گرفت که: جهیتوان نتیاساس آنچه گذشت م بر

، آن زبان فارسی داردهای مختلفی که نظریه پردازان ادبیات اسالمی به دلیل ویژگی -1     

های ادبیات اسالمی مورد توجه قرار پردازینظریه ۀبه عنوان یک زبان محوری درهم را

می بر جایگاه زبان فارسی و همچنین انتخاب پردازان ادبیات اسالاقرار نظریهبا . و اندداده

میزان توجه به این زبان  ،این زبان توسط اقبال الهوری به عنوان زبان برتر در ادبیات اسالمی

 یهایژگیاطالع از و و یبا زبان فارس ییآشنا لیبه دل یندودر این میان  .استشدهرا بیشتر 

 یاسالم اتیگذار در ادبریتاث یاهاز زبان یکیبه عنوان  یزبان فارس یآن توانست در معرف

 .موفق عمل کند

 هینظرآنچه  امّاباعث شد، توجه به آن بیشتر شود.  یفارس اتیادبجهانی  گاهیجا -8     

، بُعد اسالمی ادبیات این هبه سمت توجه به ادبیات ایران سوق داد ی رااسالم اتیپردازان ادب

ران بر اساس تصورات اسالمی قوی و صحیح، جایی که ادبیات ای .استسرزمین اسالمی 
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ادبیات  ،نظریه پردازان ادبیات اسالمی هو همین امر باعث شد استسردمدار ادبیات اسالمی 

 ایران رابه عنوان یک الگوی برتر در ادبیات اسالمی معرفی کنند. 

که همه  ییجا تاه داشت یاسالم اتیپردازان ادب هیرا برنظر ریتاث نیشتریاقبال ب محمّد -2     

خود  امّااند. اعتراف کرده یاسالم اتیدر ادب او ۀژیو گاهیبرجا یاسالم اتیپردازان ادبهینظر

 دراست. بوده نیموالنا جالل الدّ یرانیشاعر ا ریتحت تاث زیاقبال ن ،معتقدند یندو اقبال و

کتاب ارزشمند  بیشتر به خاطر دو یسعدتاثیر ن،یبعد از اقبال وموالنا جالل الدّ انیم نیا

ندوی دربیشترین سهم تاثیر پذیری از سعدی را  در این میاناو)بوستان و گلستان( است. 

قطب داشته، تا جایی  سیّدمصری  پردازهیرا بر نظر ریتاث نیشتریحافظ ب امّا وتوان دید. می

 است.که او را شیفته خود کرده
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 .ۀیالعالم یرابطۀ األدب اإلسالم .األدب ینظرات ف ریخ(.ی)بدون تاالحسن یأبوالحسن عل یالندو-

 .کانیمکتبۀ العب :ۀیمکتبۀ البالد العرب

أنقره: دار  .ایغرب آس یجولۀ ف رموکینهر  یمن نهر کابل إل م(.1224أبوالحسن.)  یالندو-

 الهالل.

 .میالحک ۀیالداع و یالعالم المرب یببوالحسن الندوم(. 8226أکرم.)  محمّدالدکتور  یالندو-

 .دمشق: دار القلم ی.الطبعۀ األول

األدب  یف ۀیالنقد یالحسن الندو یجهود ببم(. 8225.) مانیعبداهلل بن صالح بن سل یالوشم-

 : مکتبۀ الرشد الناشرون.اضیالر ی.الطبعۀ األول .یاإلسالم

 .8مجلد  .ندوة األدب اإلسالمی فى خدمۀ الدعوة .«نجیب الکیالنیشعر » جابر قمیحۀ.-

تهران: موسسه  .چاپ هفتم .هاینیبجهان و یمولوش(. 1222.) یتق محمّدعالمه  یجعفر-

 .یونشر آثار عالمه جعفر نیتدو

 األردن: دار الضیاأ. .الغایات المستهدفۀ لألدب اإلسالمیم(. 8222ین،.) خلیل عماد الدّ-

 الیترجمه سه .«ل الهورو اقبا یروم نیسبک جالالد یهایهمانند» ش(. 1228.) نیالد مینعسیّد-

 .822-122صص،14شماره ،فرهنگ ی،صارم

جهات  .«لیخل عمادالدّینشعر األستاذ الدکتور  یف ۀیالقرآن میالمفاه»م(.8212الحافظ.)  ریعبدالقد-

 .248-281،صص8العدد، ویونی-ریینا، ی12المجلد ،اإلسالم

: روتیب ی.الطبعۀ األول .فی النقد اإلسالمی دةیمحاوالت جدم( 1221.) لیخل عمادالدّین-

 مؤسسۀ الرسالۀ.

 یعرفان و یادب یها شهیدر اند« خود یتیترب»نقش » ش(.1222.)نبیز نسب یرستم

دانشگاه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی،نشریه ادبیات تطبیقی، «.یاقبال الهور و یمولو

 82، شماره11باهنر کرمان، سال



 822 1041 بهار و تابستان، 86 ۀ، شمار14سال  یقی،تطب ادبیّات ۀیّنشر                       

 امیا یهاادداشتی و یگلستان سعد یقیتطب یبررس»ش(. 1422،)محمّدکافی غالمرضا، برفر 

دانشگاه باهنر کرمان،  ،یعلوم انسان و اتیدانشکده ادب ،یقیتطب اتیادب هینشر «.دایوشی یبارسبک

 84، شماره12سال

 دارالشروق. :القاهرۀ .الطبعۀ الثالثۀ .شخصیات کتب و.(م1222قطب سید.)-

 دار الشروق. . القاهرۀ:طبعۀ السادسۀال .یمنهج الفن اإلسالمم(. 1222.) محمّدقطب، -

علوم  و اتیدانشکده ادبنشریه . «زبان قرآن در پرتو قرآن ذهن و»ش(.1228.) محمّدیعل یذنؤم-

 .16-1 ص،ص165شماره ،دانشگاه تهران یانسان
 

 
    



 

 

  


