نظریۀ ادب اسالمی معاصر درآینۀ نقد و بررسی

دکترخلیل پروینی
دکتر فرامرز میرزایی
3
دکترصدیقه زودرنج
1
2

چکيده
ادبیات اسالمی عبارت از تبیین ادبی و هنرمندانه موضوعات مختلف با توجه به نگرش همه جانبۀ اسالم
به انسان و هستی است .بنابر دیدگاه ناقدان اسالمی ،ادب اسالمی بر پایۀ دو اصل اساسی ظهور می یابد-1:
تعبیر ادبی و هنرمندانه (شکل ادبی مناسب) -2مضمون برخاسته از جهان بینی اسالمی .بینش و جهان بینی
اسالمی تفاوت مهم ادبیات اسالمی با سایر مکاتب ادبی شمرده میشود و نگاهی کامل و همهجانبۀ به انسان
و هستی دارد؛ لذا ادبیات اسالمی،ادب انسانی هم به شمار میرود درحالی که طبق نظر پیشگامان این ادبیات،
هر ادب انسانی ،اسالمی تلقی نمیشود .در ادبیات اسالمی عالوه بر زبان عربی توجه به زبانهای دیگر نیز
اهمیتی خاص دارد .ادبیات اسالمی معاصر به دلیل اشتمال بر مضامین دینی ،انتقاد و مخالفت عدهای از
ناقدان ادبی را به دنبال داشته است هرچند در مواردی نیز عدم توجه کافی ناقدان و ادبای اسالمی(موافقان
این ادبیات) به شکل ادبی ،سبب این امر شده است.
واژگان کليدي :ادبیات اسالمی معاصر ،ادبیات انسانی ،شکل و مضمون ،موافقان و مخالفان.
 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس.
 -2استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا.
 -3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا zoodranj_s@yahoo.com
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مقدمه
ادبیات در دورۀ معاصر منعکسکنندۀ اندیشهها و بیانگر آراء و نظریههای گوناگون است .در این
میان ،ادبیات اسالمی به عنوان ارائه دهندۀ اندیشههای موجود در جهان بینی اسالمی ،احیا کنندۀ میراث دینی
و ترسیمکنندۀ مسائل جوامع بشری در سایۀ بینش توحیدی ،نقشی مهم بر عهده دارد .ادبیات اسالمی معاصر
پس از جنگ جهانی دوم و بهویژه نیمۀ دوم قرن بیستم همزمان با سایر جریانهای ادبی در کشورهای عربی
رو به رشد و تحول نهاد و نظریهپردازان و ادبای اسالمی همچون محمد قطب ،عماد الدین خلیل ،نجیب
الکیالنی و دیگران به تألیف آثار نقدی و ابداعی در این زمینه اقدام نمودند؛ لذا از یک سو آثاری در رابطه
با مبانی نظری هنر و ادب اسالمی که برگرفته از جهان بینی اسالمی است،پدید آمد و از سوی دیگر آثار
ابداعی از جمله شعر ،داستان ،نمایشنامه و جز آن با الهام از نظریۀ ادب اسالمی و با مد نظر قرار دادن مفاهیم
برخاسته از بینش توحیدی نگارش یافت که هدف غالب آنها توسعه ارزشهاي اسالمي -انساني ،ترويج
انديشههاي ديني و اهتمام به آنها ،پرداختن به مسائل و مشكالت جوامع بشري در پرتو جهانبيني اسالمي
و نيز احياي تاريخ به طور عام و تاريخ اسالم به طور خاص و در حقيقت بازخواني مجدد ميراث ديني از
طريق ادبیات بوده است.
ادبیات اسالمی از همان ابتدای ظهور با چالشهای متعدد روبرو گشت و مخالفت عدهای از ناقدان
عرب و حتی سیاستمداران را نیز به همراه داشت .این جریان در ادبیات معاصر عربی به عنوان یکی از
جریانهای ادبی قابل نقد و بررسی به شمار میرود .در ادبیات معاصر عربی برخی نقدها در ارتباط با نظریۀ
ادب اسالمی و دیدگاه صاحبان آن به نگارش درآمده است که تعدادی از آنها در کتابهای نظریهپردازان و
پیشگامان ادب اسالمی همچون کتاب رحلتی مع األدب اإلسالمی اثر نجیب الکیالنی و فی األدب اإلسالمی
المعاصر اثر محمدحسن بریغش ثبت شده است و برخی از آنها نیز در دیگر منابع همچون کتاب نقد؛ دراسة
و تطبیق اثر احمد کمال زکی و المنهج اإلسالمی فی النقد األدبی اثر سید سید عبدالرزاق و مقالهای با عنوان
مصطلح األدب اإلسالمی بین أیدی الدارسین اثر احمد محمد علی بیان شده است؛ اما منابع یادشده ،این مسأله
را به شکل منسجم و همهجانبه مورد توجه قرار ندادهاند .ادب اسالمی در ایران تاکنون مورد توجه جدی
واقع نشده و تحقیقی درخور در این زمینه صورت نگرفته است.
مقالۀ حاضر برآن است تئوری ادب اسالمی معاصر و چگونگی نگرش و دیدگاه صاحبان این نظریه در
رابطه با مسائل مهم مطرح شده در آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد تا به این وسیله زمینه برای تحقیقات
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بعدی در این زمینه فراهم گردد .در راستای رسیدن به این هدف ،ضمن تبیین مفهوم ادب اسالمی معاصر،
آرای نظریه پردازان ادب اسالمی در رابطه با مسائلی همچون انسانی بودن این ادبیات ،چگونگی برخورد
آنان با ادبیات انسانی ادبای غیر مسلمان و نیز شکل و مضمون و نوع زبان در ادب اسالمی مورد تحلیل و
بررسی واقع گشته و در بخش پایانی نیز به نقد کلی آرای موافقان و مخالفان ادبیات اسالمی پرداخته شده
و نتایج حاصله تبیین گردیده است.

 -1مفهوم هنر و ادبیات اسالمی
در رابطه با هنر و ادب اسالمی تعاریف فراوانی ذکر شده است که تعریف ارائه شده در کتاب منهج

التعبیر الجمیل عن الکو ِن
الفن اإلسالمی کاملترین آنها به نظر میرسد .این تعریف عبارت است از «هو
ُ
و الحیاة و االنسان مِن خالل تصورِ االسالم للکو ِن و الحیاة واالنسا ِن»( .قطب1987،م:ص )6سایرتعاریف

ارائه شده در این زمینه درحقیقت شرح و یا اختصار تعریف فوق به شمار میرود که تعدادی از آنها را
ذکر میکنیم:

مؤثر بالکلمة عن التصو ِر اإلسالمی
«تعبیر
عمادالدین خلیل ادب اسالمی را چنین معرفی مینماید:
جمالی ٌ
ٌ
ٌ

التعبیر الموحی
للوجود»(.خلیل2007 ،م :ص . )64در جای دیگر ادب اسالمی این گونه تبیین میشود« :هو
ُ

ِ
ِ
االنسان
اإلرتباطات فیها بین
تنبثق عن تصور االسال ِم للحیاۀ و
عن قیم االسال ِم الحیۀ التی ینفعل بها
المسلم و ُ
ُ
ِ
بعض بنی االنسان و ٍ
االنسان و الکون ،و بین ِ
بعض»( .الحسناوی1986 ،م :ص)5
و اهلل تعالی و بین

قص ُد بالنص األدبی اإلسالمی ُک ُل عملٍ أدبی یعرض
دیگر تعریف بیان شده در این زمینه چنین است« :یُ َ

موضوع ًا ِمن وجهۀ نظ ٍر إسالمیۀ و علیه؛ ُ
یهدف إلی
فکل نص أدبیٍ یحمل قضی ًۀ أو فکرۀ أو عاطف ًۀ اِسالمیۀ أو
ُ
ِ
نصوص األدب اإلسالمی»(.بدر1993،م:ص)11
نص من
تعزیز قیم ٍۀ من القیم االسالمی ِۀ هو ٌ

با توجه به مجموعه تعریفهای یاد شده درمییابیم ادب اسالمی نه مجموعهای از موعظهها ،اندرزها

و عقاید است ،نه به ادبیاتی اطالق میشود که در صدر اسالم و یا دیگر دورههای اسالمی نگاشته شده و
نه ادبیاتی است که فقط دارای موضوعی اسالمی همچون تاریخ اسالم باشد بلکه جهت شکلگیری ادب
اسالمی باید دو رکن اساسی در آن موجود باشد1 :ـ بیان هنری و ادبی؛ 2ـ بینش و جهان بینی اسالمی.
به عبارت دیگر ،هنر و ادب اسالمی تلفیقی از دو عنصر ذاتی و وجودی انسانها است .یکی هنر که در واقع
جلوهگر زیبایی خداوند در قوۀ تخیل انسانی است و دیگری اسالم که نه فقط یک دین و مسیر بیرونی است،
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بلکه جزئی از ذات و فطرت درونی هر انسان کمالگرا و هدایتطلبی به شمار میرود (.شایستهفر1384،م :ص)6
پس از مد نظر قرار دادن این دو شرط اساسی ،هر موضوعی در زمان گذشته ،حال و یا آینده میتواند به
عنوان ماده خام ادب اسالمی برگزیده شود؛ زیرا قلمرو هنر اســـالمی نه گزینشی است و نه آرمانی بلکه
وسعتی از جهان پیش از تولد تا قیـامت را شـامل میشود و همـین قلمرو عظیم باهمۀ فرازها و فرودها و
با تمام واقعیتهایش مضامین هنری را به هنرمند اعطا میکند .از آن جا که جهانبینی اسالمی دارای شمول
و گستردگی است و به تمام پدیدههای هستی از جمله انسان ،نگرشی همهجانبه دارد ،ادبیات اسالمی نیز در
شکل صحیح آن میتواند ادبیاتی جهان شمول باشد.
چنانچه ادب اسالمی بر ارائۀ ارزشهای تمدن اسالمی متمرکز شود و مفاهیمی گسترده همچون آزادی
حقیقی ،سرافرازی علمی ،باز بودن بر روی میراث انسانی در طی عصور مختلف ،ارتباط صحیح جوامع
اسالمی با دیگر جوامع بشری و جز آن را مورد توجه قرار دهد ،ادبیاتی جهان شمول به شمار می رود؛
(الکیالنی1985،م :ص  )48زیرا در این صورت است که ادب اسالمی در طول همان رسالت جهانی اسالم
قرار میگیرد که برای همۀ انسانها در تمامی مکانها آمده است و میتوان دو صفت اتساع (گستردگی)
و انفتاح (باز بودن) را بر آن اطالق نمود(.محجوب2006،م:ص )59چنانچه ادب اسالمی به این دوصفت
آراسته گردد ،در ایجاد اتحاد ،انسجام و همبستگی میان انسانها در تمامی نقاط جهان موفق عمل خواهد
نمود.

 -2ادب اسالمی و ادب انسانی
ادب اسالمی دارای نگرش همهجانبه به انسان است و به عبارت دیگر انسان را در هر دو بعد جسمانی

تظهر إِنسانی ُۀ
و روحانی و با تمام نیازها و غرایز مورد توجه قرار میدهد .در این رابطه گفته شده است« :و ُ
ِ
ینظر الیه نظرتَه الصادقۀ االمین َۀ ِمن خالل
یتناو ُل واقع
االدب االسالمی حین َ
االنسان فال یُهمله و الیطوی ِه و ُ

الیزو ُره»(.النحوی2001،م :ص)62
فالیشوه ُه و
منهاج اهلل،
ِ
ّ
ّ

محمود بستانی بر این باور است؛ از آن جا که تمامی اصول و قوانینی که خداوند برای انسان در نظر

گرفته  ،در دین اسالم تبلور مییابد؛ لذا میتوان گفت :هر آنچه دارای صفت انسانی است ،به حکم ضرورت
به آنچه اسالمی است ،منسوب میشود (.البستانی1990، ،م :ص )5یکی دیگر از ناقدان ادب اسالمی نیز
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معتقد است :نقد اسالمی بر گرد سه محور عقیده ،انسان و فرهنگ در گردش است(.سعداهلل2007،م :ص)1

از اینگفته چنین برمیآیدکه مفهوم عقیدۀ اسالمی به دلیل جامعیت و گستردگی ،مسائل انسانی و فرهنگی

المتضمن للمعانی االنسانی ِۀ
«فالنص االسالمی هو النص
را نیز شامل میشود .بر همین اساس گفته شده است:
ُ
ُ

َ
برنامج واقعی لتصویر القضایا و تقدی ِمها
غیر مترف ،لدیه
الحلول ،هو نص
تقدم
ٌ
التی تُعالج المشکالت و ّ
ٌ
موظف ُ
مهنی»(.همان :ص )1بنا بر موارد فوق میتوان گفت :ادبیات عالی اسالمی ،ادبیات انسانی
بشکل فنّیٍ تقنی ّ

است.

حال این سؤال مطرح میشود که آیا هر ادب انسانی را نیز میتوان ادب اسالمی به شمار آورد و آیا
این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟ با توجه به این که در تعاریف ارائه شده در ارتباط با ادب اسالمی  -که
در بخش پیشین مطرح شد-بینش و جهانبینی اسالمی جزو ارکان اساسی آن شمرده شده است ،این نکته
پدیدار میگردد که دارا بودن نگرش و بینش کامل اسالمی نسبت به امور هستی از یک ادیب مسلمان،
متعهد و آشنا به اخالق و عمل اسالمی انتظار میرود.
غالب ناقدان اسالمی  -همچون عمادالدین خلیل(2007م :ص ،)65نجیب الکیالنی(1407ق :ص،)35
محمد قطب(1987م :ص،)181محمدحسن بریغش(1992م :ص ،)109عدنان علی رضا النحوی(2001م:
ص )27و محمود بستانی(1422ق :ص )29به طور صریح بر این مطلب صحه نهاده و وجود هنرمند یا ادیب
مسلمان دارای نگرش اسالمی را شرط الزم آفرینش ادب اسالمی دانستهاند.
در مقالهای با عنوان مصطلح األدب اإلسالمی بین أیدی الدراسین آمده است :تنها تعداد اندکی همچون
ابراهیم عوضین و سعد ابوالرضا ادبیات اسالمی را ادبیاتی میدانند که با بینش اسالمی تناسب داشته باشد
و برای مسلمان بودن یا نبودن ادیب ،تفاوتی قائل نیستند( .محمد علی1415،ق :ص16و )17صاحب مقاله،
محمد قطب را نیز جزو این دسته معرفی میکند در حالی که تشخیص دقیق این مسأله به دقت بیشتری
نیاز دارد.

انسان
مسلم ،أی
یصدر عن فنان
«والفن االسالمی ـ ینبغی أن
نظر محمد قطب در این رابطه چنین است:
ٍ
ٌ
ُ
َ

ِ
الکون و الحیاۀ و الواقع بِمعناه الکبیر
التکیف الخاص الذی یعطیها حساسی ًۀ شعوری َۀ تجاه
تَ َکیفت نفسه ذلک
َ
ِ
الوقت ذات ِه
وزود بالقدر ِۀ علی جمال التعبیرِ ،و هو فی
انسان یتلقی الحیا َۀ کلَّها ِمن خالل التصور اإلسالمیِ
ٌ
ّ

ُ
یقص علینا هذه التجربۀ الخاص َۀ التی عاناها فی صورۀ جمیل ٍۀ
و
ثم ُ
ینفعل بها و یُعانیها ِمن خالل هذا التصو ِر ّ

موحیۀ»(.قطب1987 ،م :ص  )182وی در ادامه افزوده است :اما از آنجا که جهانبینی اسالمی یک نگرش
همهجانبه و انسانی است ،آغوش خود را به روی تمام بشریت میگشاید و با انسانها به خاطر انسان بودن
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آنها ارتباط برقرار میکند؛ لذا هر انسانی به هر اندازه که بتواند با نگرش اسالمی ارتباط ایجاد نموده و به هستی
از این دیدگاه بنگرد ،تنها به همان مقدار میتواند با هنر و ادب اسالمی همسویی داشته باشد(.همان :ص)183
او همچنین در بیان نمونههایی از ادب اسالمی مواردی را ذکر کرده استکه صاحبان آنها غیر
مسلمان بودهاند از جمله تاگورشاعر هندی (همان:ص )192و جان میلینگتون سینگ ،نمایشنامه نویس
ایرلندی(همان :ص)221-212؛ اما در ذیل اینها اشاره نموده است که هر یک از این نمونهها در بیان برخی
از مفاهیم توانستهاند با ادبیات اسالمی ارتباط جزیی برقرار نمایند .به نظر میرسد همین مسأله سبب شده
است تا عدهای بدون توجه به کل مطلب و تنها با استناد به بخشی از سخنان محمد قطب ،از این مسأله
استنباط نادرستی نمایند و این گونه تصور کنند که وی به طور کلی مسلمان بودن و یا عدم اسالم ادیب را
در ایجاد ادب اسالمی مؤثر نمی داند.
الزم به ذکر است که عمادالدین خلیل نیز نظر محمد قطب را تأیید نموده و بر این باور است یافتن
چنین نمونههایی از ادب انسانی که در برخی نکات با مفاهیم جهانبینی اسالمی موافق باشد ،به طور حتم در
بارور شدن ادب اسالمی از لحاظ شکل هنری نیز مؤثر خواهد بود (همان :ص .)213او در راستای همین
دیدگاه ،نمایشنامۀ مرکب بدون شکارچی اثر نویسنده معاصر اسپانیایی ،الخاندروکاسونا را از لحاظ ارزشهای
ایمانی موجود در آن مورد تحلیل و بررسی قرار داده است( .خلیل 1987،م :ص)97-69
با توجه به مجموعه موارد بیان شدهوان گفت :ادبیات اسالمی به دلیل توجه به مسائل انسان در سایۀ
عقیدۀ جهان شمول توحیدی ،ادبیات انسانی به شمار میرود؛ اما هر ادب انسانی که ادبای غیر مسلمان آن را
خلق نمودهاند ،اگر چه به دلیل دارا نبودن تمام شروط ادب اسالمی به طور کامل تحت این عنوان نمیگنجد،
ولی در موارد منطبق با جهانبینی توحیدی میتواند همراه و همگام ادب اسالمی به شمار رود .از این جهت،
رابطۀ ادب اسالمی با نمونههای ادب انسانی عموم و خصوص مطلق تلقی میشود.

-3شکل و مضمون در ادبیات اسالمی
شکل و مضمون در یک عمل ادبی بهمنزلۀ دو عنصر اساسی و دو اصل جدایی ناپذیر به شمار میرود.
چنانچه در هر یک از این دو اصل ،خللی حاصل آید ،عمل ادبی به مفهوم واقعی آن خلق نخواهد شد .در

ُ
لیعبر من خالله عن
«والشکل الفنی هو
تعریف شکل هنری چنین آمده است:
ُ
اإلطار الذی یختاره الکاتب َ

یتنوع بین شکل ٍ
ِ
المضمون»(.بدیر1983،م:
یتحد ُد و فق ًا لطبیعۀ
نثری و آخر شعری ....
مضمونِه الفنّی و هو
ّ
ُ
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ص)178

َ
ٍ
احساس
اخضاع الحقائق إلثار ِۀ
الشکل هو
رشاد رشدی نیز شکل را این گونه تعریف کرده است« :ا ِ ّن
ُ

السعی وراء الحقائقِ فی ذاتها و لذاتها»(.رشدی1960،م :ص)58
معین ال
ُ

المضمون ّ ُ ...
کل ما تحتویه
مضمون ادبی به عنوان محتوای شکل این گونه تبیین شده است« :و یعنی
ُ

ُ
بصورها و أخی َلتها»( .طبانة1984،م :ص)146
األشکال و ما یحتشد فیها من األفکا ِر العقلیۀ و المعانی العاطفی ِۀ ُ
با توجه به مجموع تعاریف یاد شده در می یابیم:

1ـ شکل هر عمل ادبی چارچوب خاصی است که آن را از دیگر اشکال ادبی متمایز میسازد .اشکال
ادبی عبارتند از شعر ،داستان ،نمایشنامه ،شرح حال (الترجمة) ،خاطره ،مقاله و جز آن که سید قطب از آنها
با عنوان فنون العمل األدبی یاد میکند(قطب1990،م :ص.)54
 -2مضمون؛ اندیشهها و مفاهیم عقلی ،ایدئولوژیکی ،عاطفی و جز آن را شامل میشود که در قالب
شکل خاصی از اشکال ادبی به شیوهای هنرمندانه به تصویر درآید؛
 -3شکل و مضمون دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر بوده و در حقیقت باید همچون تار و پود در
هم تنیده شده و از نوعی وحدت عضوی برخوردار باشند به گونهای که به کارگیری صحیح آن دو سبب

ایجاد احساس ویژهای در مخاطب شود؛ احساسی که از آن به التجربۀ الفنیۀ (صلیحة 1986،م:ص )15و یا
الصورۀ الفنیۀ (حاتم1994،م:ص )49یاد میشود؛
 -4مضمون و موضوع باید با شکل ادبی مورد نظر تناسب داشته باشد .همانگونهکه مضمون و موضوع
متغیر است ،شکل هنری نیز با توجه به آن میتواند تغییر یابد .به عنوان نمونه ساختار داستان یا نمایشنامه
نثری جهت تبیین مسائل اجتماعی معاصر ،مناسبتر از شعر است؛ زیرا شعر گنجایش بیان سلسلهای از
حوادث عادی را ندارد .اکنون پس از بررسی اجمالی مفهوم شکل و مضمون در عمل ادبی ،این مسأله را
در ادبیات اسالمی نیز مورد بررسی قرار میدهیم.
با توجه به این که دین اسالم هرگز مخالفتی با هنر نداشته است ،ادب اسالمی نیز هیچ یک از اشکال
هنری و ادبی را رد نمیکند بلکه چارچوب ویژه هر یک از شکلهای ادبی را پذیرفته و بر این عقیده است
که میتوان در جزئیات هر شکل تغییراتی ایجاد نمود و حتی دستیابی به شکلهای جدید ادبی را نیز مورد
توجه قرار میدهد(الکیالنی1985 ،م :ص .)122بنابراین آنچه ادب اسالمی را از سایر مکاتب ادبی متمایز
می کند ،مضمون آن است که باید با توجه به جهانبینی اسالمی و مفاهیم اساسی مطرح شده در آن پدید
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آید و اخالق و عمل اسالمی نیز در آن رعایت گردد .از آن جا که مبانی نظری جهانبینی توحیدی در
قرآن بیان شده است و نیز با توجه به وجود نمونههایی از اشکال ادبی همچون اقسام مختلف داستان در
آن ،میتوان گفت :قرآن کریم در پایهگذاری نظریۀ هنر و ادب اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار است.
با این وجود ،ضرورتی ندارد هنر و ادب اسالمی در انتخاب موضوع و نیز اشکال ادبی به آنچه در قرآن
ذکر شده ،مقید و محدود باشد بلکه مهم آن است که مفاهیم اساسی جهانبینی اسالمی را – که برگرفته از
قرآن کریم است – مورد توجه قرار دهد (.قطب 1987،م :ص)141سپس با مد نظر قرار دادن این مسأله
هر موضوع و یا شکل ادبی را که میخواهد ،جهت بیان اهداف خود برگزیند.
جهانبینی اسالمی در حقیقت همان نگرش شامل و همه جانبۀ اسالم به مسائل گوناگون است که عقیدۀ
توحیدی ،اساس آن را تشکیل میدهد .در این جهانبینی خداوند متعال وجود نامحدود و واقعیت مطلق
است؛ بر همه اشیاء احاطه دارد؛ هیچ زمان و مکانی از او خالی نیست و مثل و مانندی ندارد .آثار عنایت،
تدبیر و حکمت او در همۀ موجودات ،ساری و جاری است به گونه ای که سراسر هستی نظام یکپارچهای
به نظر میرسد که از اراده و مشیت او تبعیت میکند( .مطهری،بی تا :ص )83در چنین نظامی قضا و
قدر پدیدهای از جانب خداوند و تحت ارادۀ او است .پدیدهای که نه تنها عامل محدودیت انسان به شمار
نمیرود ،بلکه در نهایت به سعادت واقعی او منجر میشود و انسان مؤمن هیچگونه درگیری با این پدیدۀ
الهی ندارد( .همان :ص271و قطب ،همان :ص)108
بینش یاد شده انسان را دارای دو بعد جسمی و روحی (مادی و معنوی) میداند .در این دیدگاه انسان نه

فرشته است نه حیوان بلکه انسان است و دارای طبیعتی دوگانه که خداوند از آن چنین تعبیر مینماید...« :

نفخت فیه ِمن روحی فقعوا له ساجدین»( .ص )72 - 71/و در آیات
سویتُه و
اِنی
ُ
ٌ
خالق بشرا ً ِمن طین ،فإذا ّ

خاب َمن َد ّسیها».
ُجورها و تقواها ،قد أف َل َح َمن ز ّکاها و قد َ
سواها ،فأل َه َمها ف َ
دیگری میفرماید« :و نفس و ما ّ
(شمس )10-7/بر این اساس ،خیر و شر هر دو در وجود انسان نهفته است و او با اراده و اختیار خویش

یکی از این دو را بر میگزیند و در همین جاست که نظر اسالم از انسانشناسی سایر مکاتب جدا میشود
و رستگاری(فالح اسالمی) از همین مقام به فرازی جدای از دیگر باورها صعود میکند.
ادبیات اسالمی نیز هر دو واقعیت فوق را در وجود انسان به تصویر میکشد؛ اما به بزرگ نمایی لحظات
ضعف بشری که از حس حیوانی او ناشی میشود ،نمی پردازد(قطب،همان :ص )54بلکه آن را تنها به
عنوان یک واقعیت بیان میکند؛ واقعیتی که انسان میتواند از آن عبرت حاصل کند و خود را به درجات
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برتر انسانیت ارتقا دهد .بنابراین ادبیات اسالمی ،ادبیاتی متعهد است که التزام و پایبندی به مضامین اسالمی
یاد شده به همراه پایبندی به رعایت شکل هنری ،اساس آن به شمار می رود.
از آن جا که در ادبیات اسالمی نیز شکل و مضمون دو عنصر جدایی ناپذیر و به هم پیوسته
هستند(،الکیالنی1963،م :ص )79لذا باید به گونهای هنرمندانه تلفیق یابند که به ایجاد احساس عمیق
(التجربة الفنیة) در مخاطب منجر شود؛ همان احساسی که نجیب الکیالنی از آن به المتعة یاد کرده و

اإلهتمام و الشغف».
اإلرتیاح و الرضی و
یتجس ُد فیها
أتصور حال ٌۀ نفسیۀ أو وجدانیۀ
«المتع ُۀ کما
ُ
ُ
میگویدُ :
ّ
ّ

ِ
المضمون مع ًا .فالقضی ُۀ
تنبع من الشکل و
(الکیالنی1985،م :ص )122او در ادامه اظهار میدارد« :و هذه المتع ُۀ ُ
ُ
الشکل الفنی بما فیه من بدای ٍۀ و عقدۀ و نهایۀ و  ...ا ِ ّن کل تلک العناص ِر
أو الموضوع الذی یُعالجه االدب ،ثم

المتضمن ِۀ فی العمل االدبی شک ً
عنصر المتعۀ لدی المتل ّقی»(.همان :ص)123
ال و موضوع ًا هی التی تکون
ّ
َ
بنابراین گفته ،شکل و مضمون هردو در ایجاد احساس در مخاطب نقش دارند .شایان ذکر است؛ مطالب
بیان شده در رابطه با شکل و مضمون ادب اسالمی بر اشکال ادبی گوناگون همچون شعر ،داستان ،نمایشنامه
و جز آن صادق است.

 -4زبان در ادبیات اسالمی
نکتۀ دیگر که موجب میشود ناقدان اسالمی ادب اسالمی را به عنوان ادبیاتی شایستۀ جهانی شدن
معرفی نمایند ،این است که ادب اسالمی ادبیات مشترک میان ملتهای اسالمی با نژادها و زبانهای مختلف
است( .عبدالدایم2002،م :ص)243
برخی از ناقدان بر قرار گرفتن زبان عربی به عنوان زبان خاص ادب اسالمی تأکید فراوان دارند و
استفاده از دیگر زبانها را جهت خلق ادبیات دارای جهانبینی اسالمی فقط در حال ضرورت میپذیرند و

چنین اظهار میکنندُ « :
نقبل فی واقعنا الیوم ادب ًا اسالمی ًا بغیر العربی ِۀ تحت ضرورۀ الواق ِع ،و فی الوقت نفس ِه

أن استمراره
مسلم و أدیب
الواضح الصریح لکل
واجب التبلیغ
علینا
مسلم أن دراس َۀ اللغۀ العربی ِۀ ٌ
ٍ
ٍ
ِ
فرض علیه و ّ
ُ
واجب دراستها ٌ
ِ
خطأ یقربه ِمن اإلث ِم»( .النحوی2003،م :ص)91
بتجا ُهلِ اللغۀ العربی ِۀ و
در جای دیگر ،زبان عربی به عنوان یکی از عناصر اساسی جهانی شدن ادبیات اسالمی معرفی میشود:

ِ
العنصر هو اللغ ُة العربیۀ ،لغ ُۀ االدب االسالمی،
االدب العظیم .ذلک
آخر لیُسه َِم فی عالمیۀ هذا
« ....یأتی
ٌ
ُ
عنصر ُ

اللغ ُۀ الماضی ُۀ فی األرض مع االسال ِم و دعوته»( .النحوی2001،م :ص)65
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زبان عربی به عنوان زبان دین اسالم ،زبان قرآن کریم و نیز زبان مشترک تمامی مسلمانان جهان ،مورد
قبول هر مسلمانی است و نه تنها ادبای مسلمان ،بلکه تمامی مسلمین باید به فراگرفتن زبان عربی فصیح
اهتمام ورزند؛ اما منحصر نمودن زبان ادبیات اسالمی در زبان عربی و قرار دادن این زبان به عنوان یکی از
عوامل جهانی شدن ـ آن هم در حالی که ملتهای مسلمان دارای ادبیات و زبانهای متنوع هستند -با جهانی
شدن این ادبیات تناقض پیدا میکند و به عبارتی در این مسأله ،نقض غرض حاصل میشود .لذا الزم است
با این مسأله ،منطقیتر برخورد نموده  ،واقعیتها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و بدانیم که برای جهانشمولی
ادب اسالمی توجه به دیگر زبانها جهت فهم آثار ادبی آنها امری الزم و ضروری است.
نجیب الکیالنی ناقد و ادیب اسالمی با این که زبان عربی فصیح را در پیشبرد ادب اسالمی بسیار مهم

میداند ،اما آن را تنها زبان ادبیات اسالمی به شمار نمیآورد .وی در این رابطه ابراز می نماید« :إن تبایُ َن
ٍ
ِ
بلغات أخری کالفارسی ِۀ
الضروری لهذا االدب العالَمی أن یُکتَ َب
اختالف لغاته یجعل من
العال ِم االسالمی و
َ

و األوردیۀ و الترکی ِۀ ،بل و اإلنجلیزیۀ و الفرنسیۀ و األلمانی ِۀ و غیرها ِمن ِ
لغات الدنیا ( .»...الکیالنی1407،ق:

ص)43
عمادالدین خلیل نیز با نقد بخشی از اشعار مثنوی مولوی بر مطلب فوق صحه نهاده ،آن را تأیید میکند.

کتاب اهلل ِ و
وی نظر خود را در رابطه با مولوی شاعر بزرگ اسالمی چنین بیان می کند« :والرومی
ُ
یعتمد َ
عبر نهر معطیات ِه المتدفق من المنب ِع حتی المصب»(خلیل2007 ،م :ص .)154حسین
سن َة رسوله علیه السالم َ
مجیب المصری پا را فراتر مینهد و استمرار و تکامل تمدن اسالمی را – عالوه بر زبان عربی -در زبانهای

دیگر میداند و خوانندۀ عرب را دعوت میکند تا جهت توسعه افقهای معرفت خود ،این تمدن را در همۀ
زبانها به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد( .المصری2000،م :ص)6
از آن جا که هر زبانی زیباییهای بیانی خاص خود را دارد و هر ادیبی در ابداع ادبی به زبان اصلی خود
موفقتر است و با وجود شاعرانی همچون مولوی در زبان فارسی و اقبال الهوری در زبان اردو که از ادبای
مهم اسالمی به شمار میروند ،توجه به دیگر زبانها نیز در کنار زبان عربی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 -5نقد آرای موافقان و مخالفان ادبیات اسالمی
هر یک از مکاتب ادبی ،تابع فلسفه و بینش خاصی است و پیروان آنها در پی القای تفکر و اندیشۀ
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مورد نظرمیباشند .تعهد و التزام به یک دیدگاه خاص حتی در مکاتبی که به ظاهر از هیچ فلسفه و

اندیشهای تبعیت نمیکنند ،یافت میشود( .البستانی1422،ق :ص )19به عنوان نمونه ادبیات پوچ گرا
(الالمعقول) که چیزی جز بیهودگی و بیمنطقی را بر هستی و روابط انسانی حاکم نمیداند( ،ثروة1972،م:
ص)44و نیز مکتب هنر برای هنر که هیچ گونه هدف اصالحی و یا سود و فایدهای را برای هنر تصور
نمیکند و تنها خود هنر را هدف میداند؛ تا جایی که بدان ادبیات برج عاجی نیز اطالق شده است ،در
حقیقت در چنین مکاتبی نیز نوعی تعهد و التزام به همان بیهدفی و یا بیمفهومی مشاهده میشود .با این
وجود ،برخی از ادبا و ناقدان ،آثار طرفداران ادب اسالمی را به دلیل پای بندی به مضامین و اندیشههای
دینی و عقیدتی مورد اتهام قرار میدهند و از نقد این آثار خودداری میکنند.
به عنوان مثال احمد عباس صالح ،نویسنده و ناقد مصری که دارای تمایالت مارکسیستی نیز بوده ،به
داستانهای نجیب الکیالنی عنوان اسالمستان اطالق نموده و به همین دلیل از نقد آنها خودداری کرده است.
افرادی مانند این شخص در برابر نمایشنامههای باکثیر نیز همین موضع را اتخاذ می کردند(.الکیالنی1985،م:
ص )40حال ،این سؤال پیش میآید؛ مگر نه این است که خود این افراد نیز دارای اندیشه و تفکراتی
هستند و آیا درست است که آثار آنها نیز به دلیل اشتمال بر مضامین مورد نظرشان به کناری نهاده شود؟
به جای چنین تعصباتی بهتر است آثار ادبا را مورد نقد قرار داده ،سپس در رابطه با شکل و نیز مضمون
آن اظهار نظر کنیم .بدیهی است که ادبا و ناقدان اسالمی نیز در مقابل آثار دیگر ادبا از این امر مستثنی
نیستند.
عالوه بر این در سراسر جهان ،ادبیات با رویکرد دینی و عقیدتی وجود داشته و این امر منحصر
به ادبیات اسالمی نیست .از جمله میتوان به ادب عبری ،ادبیات ارائهکنندۀ اندیشههای کلیسا ،ادبیات
ترسیمکنندۀ بتپرستی که نمونههای آن در ادب کالسیک یافت میشود ،ادبیات کنفوسیوس در چین،
ادبیات هنرو به زبان اردو ،ادبیات رنجا و هایکو به زبان ژاپنی و جز آن اشاره نمود(سعداهلل2007 ،م:
ص.)12
از سوی دیگر برخی از مخالفان همچون رشادرشدی ،نمایشنامهنویس و داستاننویس مصری ،هنری
مانند هنر اسالمی را مخالف عینیتگرایی میداند و بر این باور است که ادیب باید با بیطرفی کامل به
ابداع ادبی بپردازد؛ اما ادبای اسالمی بر این عقیده هستند که هر شخص به ارزشها و اصولی پایبند است و
این ارزشها در آثار وی نیز پدیدار میگردد( .الکیالنی ،همان :ص )56آنان راه حل را در اجتماع موضوع
و ذات و عدم گرایش یک جانبه میدانند و بر این باور هستند که از البهالی این تقابل دو جانبه اندیشهها
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بارور میگردد و آثار جالبی خلق میشود( .خلیل ،همان :ص )61به نظر میرسد عقیده ادبای اسالمی در
اینباره صحیح است و پایبندی به اصول و ارزشها نمیتواند مخالف واقعیتگرایی تلقی شود .از جانب
دیگر ،بیطرفی مطلق در یک اثر هنری نیز انتظاری بیهوده است.

رشاد رشدی ،اساس عمل هنری را احساس میداند نه اندیشه .وی در این باره میگوید « :مادامت

یصنع لها ِمن ُصو ٍر تکسوها و تزینُها
حاول َ الکاتب أن
َ
الفکرة – ال االحساس ُ  -هی األصل ُ فی الخلق ِ ف ََمهما َ
ُ
فتصبح
تمتزج بوجدانِنا
نبهر بها و قد نتذکرها حین ًا أو أحیان ًا و لکنها لن
َ
َ
فستظل فی النهایة مجر َد فکر ٍة قد ُ
جزءا ً منا؛» (رشدی1962،م :ص )75اما باکثیر و نجیب الکیالنی برخالف رشدی بر این عقیده میباشند که
اندیشه و مضمون ،اساس عمل ادبی را تشکیل میدهد( .الکیالنی 1987،م :ص 74و باکثیر1985،م :ص)36
به عنوان نمونه باکثیر در مورد نمایشنامه میگوید :این مسأله از ارزش هنری نمایشنامه نمیکاهد البته به
شرط این که نویسنده پیوسته به یاد داشته باشد که نمایشنامه در درجۀ اول یک عمل هنری است و هدفمند
بودن آن نباید خللی به ساختار هنری آن وارد سازد( .باکثیر ،همان :ص)36
از آن جا که ادبای مشهوری در سطح جهان آثار خود را براساس اندیشه و پیامی خاص به نگارش
در آوردهاند و این مسأله هرگز سبب نشده است که آثار آنها به دست فراموشی سپرده شود ،لذا آفرینش
آثار هنری برپایۀ مضمون و اندیشه – در صورتی که سبب کم توجهی به شکل هنری نشود – اشکالی
نخواهد داشت .چنان که در بخش مفهوم هنر و ادبیات نیز اشاره شد ،محمد قطب ،نظریهپرداز ادب اسالمی
بر این باور است که هنر اسالمی مجموعهای از پند و اندرز و بیان مستقیم مسائل عقیدتی نیست .وی ادب

ِ
الکون و الحیاۀ و االنسان ِمن خالل
التعبیر الجمیل عن
اسالمی را دارای مفهومی وسیع دانسته و میگوید« :هو
ُ

ِ
للکون و الحیا ِۀ و االنسان»( .قطب1987،م :ص)6
تصو ِر االسالم
ّ

ثم َۀ
احمد کمال زکی ناقد معاصر مصری در نقد این سخن گفته استُ « :هنا وج ُه الخطرِ ،و إن یکن ّ

یتحدث عن حقائقِ االسالم و شخصیاته و أحداث ِه ،ولکن
یقرر أن الفن االسالمی لیس من الضروری أن
َ
َمن ّ
ِ
مضامین مهما
یفرضه
یتحدث عن الحیاۀ ک ّلِها فی
من الضروری أن
لحظات اِرتقائها فقط .وج ُه الخطر أن هذا ُ
َ
َ

یبحث
الفن نقیض ًا للحقیق ِۀ ألنه
تتنو َع فلیس ینبغی أن تَ ِص َف لحظات الهبوط االنسانی و
ُ
اعتبار نا ّ
ُ
یکن لها أن ّ
ِ
ِ
الجمال نفسه ألنه حقیق ٌۀٌ»( .زکی ،بیتا :ص137و)138
نکار لجوهر
عن
الجمال ،ا ِ ٌ

به نظر میرسد برداشت احمد کمال زکی از سخن محمد قطب تا حدودی نادرست بوده است؛ زیرا
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وی تعبیر زیبا و هنرمندانهای را که با توجه به بینش اسالمی پدید میآید ،تعبیری دانسته است که تنها از

لحظات ارتقاء انسان یاد میکند و بیان لحظات ضعف بشری را جایز نمیداند .از این رو چنین تعبیری را
مخالف حقیقت به شمار آورده است.
این در حالی است که محمد قطب اظهار داشته که توجه به تمام ابعاد شخصیتی انسان در بینش و
نیز ادبیات اسالمی امری الزم است؛ زیرا انسان موجودی چند بعدی است .مسألۀ مهم این است که لحظات
ضعف بشری را -که از بعد حیوانی شخصیت ناشی میشود  -مورد تحسین و بزرگنمایی قرار ندهیم و

فالتصور اإلسالمی ـ و الفن االسالمی ـ
از آن به عنوان یک لحظه افتخار آمیز یاد نکنیم .او میگوید« :
ُ

ِ
لحظات ضعفه و لحظات
یصوره فی
یصور
َ
ّ
االنسان علی هذه الصورۀ المزدوج ِۀ التی هی طبیعتُه الحقیقیۀّ .
ِ
ِ
ِ
یشرق فیها
اللحظات التی
األرض و
یلصق فیها بطین
اللحظات التی
قوت ِه ،لحظات ُهبوطه و لحظات َرفعتِه،
ُ
ُ
ّ
ُ
تلتقط لحظۀ الهبوط ،تَلتَ ِق ُطها علی أنّها کذلک .علی أنّها لحظ ُة هبوط العلی أنها
حین
بنور اهلل .و لکن .....اِنّها َ

التصفیق و اإلعجاب»( .قطب ،همان :ص)54
لحظۀ بطول ٍۀ تستحق
َ

الزم به ذکر است در داستانهای قرآن نیز همین شیوه در تبیین لحظات ضعف بشری به کار برده

شده است .داستان حضرت یوسف (ع) نمونه ای بارز در این زمینه است که با زیبایی تمام و بدون ایجاد
خلل در اصل موضوع ،مسألۀ عشق همسر عزیز مصر به یوسف(ع) و درخواست نامشروع این زن از او را
به تصویر در آورده است( .یوسف )25-23/شرح و توصیف دقیق لحظاتی که در آن تنها حس حیوانی
انسان ظهور دارد ،بهویژه توصیف جزئیات مسائل جنسی چه اثری در بیداری و آگاهی مخاطب خواهد
داشت و به بروز چه احساسی در او منجر خواهد شد؟ آیا جز این است که همین حس حیوانی را در وی
نیز ایجاد خواهد کرد؟
نکتۀ قابل ذکر آن است که غالب ناقدان اسالمی تنها مسألۀ مضمون را مورد توجه قرار میدهند و
به دلیل عدم روشمندی ،به شکل هنری آن گونه که شایسته است ،توجه نمیکنند .بدیهی است که این امر
به انتقاد مخالفان منجر میشود .از سوی دیگر باید گفت :عدم تخصص برخی از نظریهپردازان ادب اسالمی
در ادب و نقد نیز مخالفت عدهای را در برداشته است .اگر چه آثار وزین ادبا و ناقدانی همچون عمادالدین
خلیل ،نجیب الکیالنی ،علی احمد باکثیر ،محمد قطب وجز ایشان قابل تقدیر است .در میان این آثار میتوان

به موارد زیر اشاره نمود :مدخل الی االدب االسالمی و االسالمیۀ و المذاهب االدبیۀ اثر نجیب الکیالنی ،فی
النقد االسالمی المعاصر ،مدخل إلی نظریة االدب االسالمی و محاوالت جدیدۀ فی النقداالسالمی المعاصر
اثر عمادالدین خلیل و فن المسرحیۀ من خالل تجاربی الشخصیۀ اثر علی احمد باکثیر.
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نتیجه گیری
 .1ادب اسالمی معاصر ،ادبیاتی است که تنها زمان خاص و یا موضوعی خاص را مورد بررسی قرار
نمیدهد؛ بلکه دو رکن مهم (بیان هنری و ادبی) و (بینش و جهان بینی اسالمی) پایه و اساس آن به شمار
میرود؛
 .2ادب اسالمی نگرش همهجانبه به انسان و امور هستی دارد و انسان را با هردو بعد مادی و روحی
و مسائل مربوط به هریک مورد توجه قرار میدهد؛ به همین خاطر میتوان گفت ادبیات اسالمی ،ادبیات
انسانی هم است؛
 .3غالب نظریهپردازان ادب اسالمی (بهجز عدهای اندک) مسلمان بودن ادیب وپايبندی به اخالق و
عمل اسالمی را از شروط آفرینش ادب اسالمی برشمرده و براین عقیده هستند آثار ادبای غیر اسالمی به
هر اندازه که بتواند با جهانبینی اسالمی ارتباط برقرار نماید ،به همان اندازه میتواند با هنر و ادب اسالمی
همسو باشد .به عبارتی دیگر هر ادب انسانی ،ادب اسالمی به شمار نمی رود؛
 .4تفاوت خاص ادب اسالمی با دیگر مکاتب ادبی در مضمون آن است که باید مطابق با بینش اسالمی
باشد؛
 .5ادبیات اسالمی ،بیانکنندۀ واقعیتهای مثبت و منفی حیات انسان (خیر و شر هردو) میباشد؛ اما نکتۀ
مهم آن است که به بزرگنمایی لحظات ضعف بشری  -همچون مسائل جنسی -نمی پردازد؛ بلکه آن را
تنها واقعیتی میداند که باید سبب عبرت و ارتقاء انسان به درجات برتر انسانیت گردد؛
 .6در ادب اسالمی شکل و مضمون دو عنصر تلفیق یافته هستند که هر دو به عنوان عامل ایجاد احساس
هنری در مخاطب بهشمار میآیند؛
 .7زبان عربی در انتشار ادبیات اسالمی نقش مهمی دارد؛ اما برای گسترش و توسعۀ این ادبیات در سطح
جهانی توجه به سایر زبانها نیز امری ضروری و مهم است؛
 .8برخی از مخالفان ادب اسالمی همچون احمد عباس صالح و رشاد رشدی از روی غرضورزی و
مخالفت با اندیشۀ اسالمی و برخی دیگر همچون احمد کمال زکی به دلیل برداشت نادرست ،آثار ادبای
اسالمی را مورد اتهام قرار میدهند .الزم به ذکر است توجه بیش از حد عدهای از ناقدان اسالمی به مسألۀ
مضمون و کمتوجهی آنان به شکل هنری نیز انتقاد مخالفان ادبیات اسالمی را سبب شده است.
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1985(_________ .30م) ،رحلتی مع األدب اإلسالمی ،چاپ اول ،مؤسسۀ الرسالة ،بیروت.

 .31محجوب ،عباس(2006م) ،األدب اإلسالمی؛ قضایاه المفاهیمیة و النقدیة ،عالم الکتب الحدیث،إربد.

 .32المصری ،حسین مجیب (2000م) ،کربالء بین شعراء الشعوب اإلسالمیة ،چاپ اول ،الدار الثقافیة للنشر ،قاهره.
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 .33مطهری،مرتضی(بیتا) ،مقدمهای بر جهانبینی اسالمی ،انتشارات اسالمی ،قم.

 .34النحوی ،عدنان علی رضا (2001م) ،األدب اإلسالمی،انسانیته و عالمیته ،چاپ چهارم ،دارالنحوی ،ریاض.

 .35النحوی ،عدنان علیرضا (2003م) ،األدب اإلسالمی فی موضوعاته ومصطلحاته ،چاپ اول ،دارالنحوی ،ریاض.
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