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مقدمه
ادبيات تطبيقی يکی از دانشهای نوپا ،مفيد و کارآمد در حوزهی ادبيات جهان
میباشد ،که ادبيات ملل مختلف را به صورت مجموعهای به هم پيوسته و مقوله-
ای واحد با اختالفات ظاهری و زبانی مورد بررسی قرار میدهد و ضمن شناختن
و شناساندن ادبيات بومی ،روابط و مناسبات آن را با ادبيات جهان نمايان میسازد
و از اين رهگذر عالوه بر اين که سطح دانش و مالومدات افدراد را ارتقدام مدی-
بخشد ،موجب رشد و بالندگی استادادهای ادبدوستان نيز مدیگدردد .همچندين
زمينه همسويی و تفاهم ملل مختلف را در جهان پرآشوب امروز فراهم میسازد.
در اين مقاله به ارائه نقشهای پديدآورنده وجوه مشترک تدأثير و تأثيرپدذيری
دو اثر ادبی هم از نظر اصول فنی و هم از جنبه جريانهای فکری توجه میشود.
به دليل اهميت ادبيات تطبيقی و مقام و منزلت واالی شاعران بدزرگ مااصدر،
عالمه اقبال الهوری و اميرالشارا شوقی و وجود قرابت و شباهتهای فدراوان در
شار و انديشه ايشان به بررسی شار ايشان میپدردازيم .تدا مشدخص شدود ،کده
چگونه شرايط اجتماعی و سياسی و تا حددودی فرهنگدی حداکم بدر دو جاماده
متفاوت از لحاظ زبانی و مکانی میتواند زمينه نزديکی انديشههای اين دو شداعر
را فراهم سازد.
اقبال رهبر آزادیخواه پاكستان
در سالهای آخر قرن نوزدهم ميالدی گرچه هند در زير زنجير استامار دست
و پا میزد ،ولی مردم آن به حکم جبر زمان و بر اثر پيشرفت داندش و فرهندو و
رواج مطبوعات و ترقی وسائل سدفر و وسدائل ارتبدار سدريع و ...رفتده رفتده از
خواب عميق قرون بيدار میشدند و چشماندازهای رهايی از تر

و ظلم و فقدر

و رسيدن به سر منزل شرف و آزادی ،انديشه صاحبنظران و روشدنفکران را بده
خود جلب میکردند .اين جنبوجوش در الهور بيش از ساير بالد هند محسو
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بود و مسلمانان در پرتو برخورد افکار شرق و غرب در آن شهر و کوشدشهدايی
که برای احيام آثار اسالمی و شرقی به وسيله اروپاييان مبذول میگرديد و تحدت
تأثير انجمنها و مجالت و جرايدی که برای حمايت اسالم و تحقيق در علدوم و
ماارف اسالمی تأسيس میشد و مدارسی که به سبک مغربزمين با برنامدههدای
تازه افتتاح میگرديد  ...اندک اندک به فکر به دست آوردن آزادی افتادند و شوق
شکستن زنجيرهای غالمی در سرشان روزافزون شد .مظاهر عزم و اراده ملدی بده
صورت نطق و خطابه و شار و اجتماعات تجلی میکرد و اعضام مسلم ليدو و
در

خواندددههددای دانشددگاههددای پنجدداب و عليگددره حددرفهددای تددازهای از

آزادیخواهی و استقاللطلبی بر زبان میآوردند که الاقل دويسدت سدال بدود در
هند شنيده نمیشد.
صد و يک سال پيش يانی در تاريخ  1213هجری شمسی مطابق با نهم نوامبر
 1177ميالدی در شهر سيالکوت از بالد پنجداب کدودکی چشدم بدر ايدن جهدان
گشود .که مقدر بود مسلمانان هند را از خواب غفلت بيدار سازد و آنان را بر سر
منزل شرف و ساادت رهبری نمايد و پرچم و کشوری قدرين عظمدت و افتخدار
برای ايشان تدارک ببيند .نام اين نوزاد محمد اقبال بود .خدود او در مدورد مديالد
خويش چه زيبا میسرايد:
ناره زد عشق که خونين جگری پيدا شد

حسن لرزيد که صاحب نظری پيدا شدد

فطرت آشفت که از فطرت جهان مجبور

خودگری خودشکنی خودنگری پيدا شد
(ديوان اقبال1343 ،ش)39 :

نياکان اقبال از برهمنان و پانديتهای عالی مقام کشدمير بودندد ،کده در عهدد
سلطنت شاه زينالاابدين ملقب به شاه کبير مشرف به دين اسالم شدند و به ندام
خاندان (سپرو) موسوم گرديدند .اقبال به کشميری بودن و برهمنزادگی خود در
 .1اين حزب در سال  1091به وسيلهي مسلمانان و بعضي انگليسييهيا در هديت سيسييد ويت و هيتتال ا ي
اس ق ل سياسي مسلمانان بود.

و
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اشاارش تصريح کرده است:
تددنم گلددی ز خيابددان جنددت کشددمير

دلم از حريم حجاز و نو از شديراز اسدت

ميرومرزا به سياست دل و دين باختهاندد

جز برهمن پسری محرم اسرار کجاسدت

مرا نگر که در هندوستان دگر نمدیبيندی

برهمن زادهای رمز آشنای روم و تبريز است
(همان)71 :

فکر بلند و طبع ترقیجوی اقبال جوان او را بر آن داشت ،که دنبال حرفه پدر
نرود و خود را پايبند دکان پارچه فروشی نکند .زيرا دريافته بود که برای جاماده
مسلمانان هند رسالتی بر عهده او محول است و بايد آن را به سرانجام برساند .در
محيط محدود سيالکوت اين رسالت ميسر نمیشد و بايستی فضايی وسيعتر پيددا
میکرد .اين فضای وسيع در شهر الهور آماده بود که سواد اعظم بدود و دانشدگاه
بزرگ پنجاب آنجا داير شده بود و اسدتادان هنددی و اروپدايی در آنجدا مشدغول
پژوهش و تدريس بودند.
اقبال در سال 1951م به اروپا عزيمت کرد و در آنجا ضمن مالقات با استاد و
دوست صميمی خود دکتر آرنولد موفق به کسب درجه دکتری در رشته فلسفه از
دانشگاه مونيخ آلمان شد.
اقبال پس از بازگشت به وطن مدتی را به تدريس فلسفه و زبدان انگليسدی در
دانشگاه الهور پرداخت .ولی اقبال به کار استادی ادامده ندداد و از خددمت کدال
دولتی پس از چهارده ماه استافام کرد .وی در پاسخ دوستان که علت اين اقدام را
پرسيدند .گفت تا در خدمت دولت هستم آزاد نيستم و حقوق بگيدر از دولدت و
ناچار فرمانبردار از دولتم ولی در شغل وکالت دعداوی آزادم( .مشدايخ فريددنی،
1375ش)41 :
در سال 1911م نخستين اثر جاودانی او مثنوی (اسرار خودی) از چاپ خارج
شد و تز سياسی د دينی اقبال در مارض افکار عمومی قدرار گرفدت و بدا حسدن
استقبال همگان مواجه گرديد.
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در سال 1923م بخواهش دوستان نامزد نمايندگی مجلس استان پنجاب شد و
در بيست و سوم نوامبر همان سال بده عندوان نمايندده مسدلمانان در آن مجلدس
انتخاب گرديد .وی در اين سمت چند قطانامه به مجلس پيشنهاد نمود کده همده
به تصويب رسيد.
باد از اين تاريخ ايام سخت زندگی اقبال آغاز شد .فقدان همسر از يک سو و
فشار فااليتهای شغلی و علمی و ادبی وسياسی از سوی ديگدر و بيمداریهدای
گوناگون و ناراحتیهای جسمی و روحی همه دست به دسدت هدم داد و عالمده
اقبال را در نيمه دوم ششمين دهده زنددگی رنجدور و تدا حددود بسديار مندزوی
ساخت .در اين ايام بر اثر کسالت ممتد حتی از ادامه شغل وکالدت و حضدور در
جلسات دادگاه ناتوان بود و در نتيجه زندگی او به سختی میگذشت.
عالمه ساعت پن و پانزده دقيقه بامداد روز بيست و يکم آوريل 1931م (اول
ارديبهشت 1317هجری شمسی) در سال شصت و يک سدالگی دعدوت حدق را
لبيک گفت و طاير روحش بر کنگره عرش پرواز نمود .او کسدی بدود کده مدردم
مسلمان جهان را ازخواب غفلت قرون بيدار کرد و با شار خود پيامی از شرف و
آزادگی يادگار گذاشت ،که تا ابد در گوش انسانيت طنينانداز خواهد ماند.
آثار اقبال به سه زبان فارسی ،اردو و انگليسی تأليف شده است که تمدام آثدار
اقبال به فارسی به شار سروده شده است .از جمله مهمترين اين آثار عبارتند از:
اسرار خودی و رموز بیخودی ،زبور عجم گلشن راز ،بندگینامه ،پيام مشرق،
افکار و می باقی ،نقش فرنو ،جاويدنامه ،مسافر ،ارمغان حجاز و...
شوقی امیرالشعرای عرب
سرزمين مصر با وجود منابع سرشار طبيای از ديرباز مدورد توجده کشدورهای
استامارگر به خصوص انگلستان واقع شد .تنهدا در دوران حکومدت محمددعلی
پاشا (1151م) مصر توانست بر نيروهای اشغالگر انگليسی غلبه کند و مملوکان را
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به اطاعت از خود وادار کند و با انجام يک سلسله اصالحات اجتماعی و همچنين
ضبط اراضی مملوکان و ساير مالکان بزرگ نفوذ آنان را ريشهکن کند.
اما جانشينان پس از محمدعلی پاشدا نده تنهدا نتوانسدتند دسدتاوردهای وی را
حفظ کنند .بلکه با سياستهای اشتباه خود همه کوششهای وی را در راه حفدظ
استقالل سياسی و اقتصدادی مصدر بدر بداد دادندد و راه را بدرای نفدوذ و تسدلط
استامارگران خارجی هموار ساختند و کشور مصر را که به صورت يدک دولدت
مقتدر شرقی در آمده بود ،تبديل به يک کشور تابع امپراطوری و ضايف کردند.
در اوت 1171م خديو مصر زير فشار خارجيان کابينهاى روى کدار آورد ،کده
بيشتر اعضاى آن را اروپائيان تشکيل مىدادند .مصريان کابينه مزبور را که يکى از
فرانسويان وزير فوائد عامه و نمايندگان اتريشى و ايتاليايى ،سمت سررشتهدار کل
و مااون وزارت دارائى و ماژور بارينو انگليسى پست وزارت کشور را به عهده
داشتند ،کابينه اروپايى لقب دادند و سخت از آن متنفر بودند .بدين ترتيدب مصدر
که زمانى عثمانى را شکست داده بود با از دست دادن استقالل خود به مسدتامره
بانکداران انگليس و فرانسه تبديل شد.
احمد شوقی در سدال 1131م در زمدان خدديو اسدماعيل در يدک خدانوادهی
اشرافی وابسته به دربار خديو مصر به دنيا آمد.
شوقی چهار ساله بود که وارد مدرسه شد و هنوز بده پدانزده سدالگی نرسديده
بود ،که تحصيالت خود را در دوره ابتدايی و متوسطه به پايان رساند و با وجدود
سن کم به مدرسه حقوق و سپس به مدرسه ترجمده رفدت و از آنجدا دانشدنامه
گرفت و آنگاه در سال 1117م برای ادامه تحصيل بده خدرج خدديو توفيدق پسدر
اسماعيل راهی فرانسه گرديد و به مدت دو سال در مونپليه بده آمدوختن حقدوق
پرداخت .ايدن فرصدت بدرای او امکدان گدردش در اطدراف فرانسده و ديددار از
انگلستان را فراهم کرد .او مدت کوتاهی را به آفريقا رفدت و در کشدور الجزايدر
سپری کرد .سپس به پاريس برگشت و در پاريس سال سوم حقدوق را بده پايدان
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رساند و به اخذ دانشنامه نائل آمد .شش ماه ديگر در پداريس ماندد و بده مطالاده
موزه ها و آثار تمدن آن سرزمين پرداخت و در همدان زمدان بدود کده بدا ادبيدات
نمايشی فرانسه ،شار ويکتورهوگو ،المارتين و موسيه آشنا شد و باالخره در سال
1191م به مصر بازگشت.
در همين سال خديو توفيق وفات يافت و فرزندش عبا

حلمی دوم جانشين

او شد .خديو جديد نخست به شوقی توجهی نداشت ،ولی ديری نپاييد که چدون
پيشينيان خود ،او را مورد لطف خويش قرار داد و شاعر دربارش گردانيد .شدوقی
نيز سياست خديو را تأييد کرد و در سايه آن به ثروت و جاه و مقام فراوان دست
يافت.
در همين دوران خديو عبا

به علت بيماری و به منظور درمان از مصر خارج

شد و شوقی و خانوادهاش نيز از سر وفاداری با او همدراه شددند ،تدا در کندارش
باشند .در همين اثنا جنو جهانی اول آغاز شد و خديوعبا

خواهدان بازگشدت

شوقی به مصر شد .ولی هنوز شوقی وارد مصر نشده بود ،که با عزل خديو عبا
از جانب انگليسی ها ،که او را متهم به روابط با ترکهدا کدرده بودندد و جانشدين
شدن سلطان حسين کامل روبهرو شد .پس شوقی مخالفت خود را با اين سياست
اعالم کرد و انگليسی ها تصميم به تبايد شوقی به خارج از مصر گرفتندد .امدا بدا
پادرميانی گروهی از صاحب منصبان مصر قرار شد ،شوقی خدود تبايددگاهش را
انتخاب کند .شوقی نيز به سبب عالقهای که به اسپانيا داشدت ،شدهر بارسدلون را
برگزيد .در حقيقت اسپانيا برای شدوقی يدادآور بزرگدی اعدراب بدود و شدکوه و
عظمت تمدن اسالم را در اين سرزمين برای او زنده میکرد.
شوقی در مدت اقامتش در تبايدگاه خود هرگز از يداد دوسدتان و آشدنايان و
عشق به وطن دور نشد و زيباترين قصايدش را در عشق به وطن در همين دوران
سرود:
يا نا

(الطل ا ِ) ،أَشااه ٌ عَوَادِين ا

نَشجي لِوَادِيك ،أم نَأسَي لوادين ؟
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ماا ا تقااصُّ عليناا رياا َ أنّ ياا اً

قصَّت جَن حك ج لت في حواشاين ؟

تَجُاا مااَ فاانًََ ساا ق ً لااي فَاانًََ

وتسااُ ُ ال ا يلَ ت ت ا دُ الاساسااين
(شوقی1453،م :ج).154 ،2

اما درد در شار او کامال آشکار است .درد غربت و دوری از سرزمينی کده بده
آن عشق میورزد و درد از دست دادن صفا و آرامش و قطع شدن مدال و ثدروت
دربار خديو عبا  .همهی اينها باعث شد ،کده ديگدر انگيدزهای بدرای سدرودن
قصايد نداشته باشد ،پس قصايدش کم شد و بيشتر وقت خود را صرف ديدار از
آثار برجستهی عربی در اندلس و مطالاهی کتب و ديوانهدای شدار و تامدق در
مطالاهی تاريخ اسپانيا کرد.
شوقی يک سال باد از پايان جنو جهانی اول موفق به بازگشت به وطن شدد
و با استقبال گرم گروههای زيادی از ادبا ،دانشجويان و بزرگان مصر روبهرو شد.
اما شوقی پس از تبايد با روحيهای متفاوت به مصر بازگشت .عقايد سياسی او
دگرگون شده بود .پس قصر سلطنتی را ترک کرد و پيوندهای خود را با آن بريدد
و به مردم پيوست و پرچمدار مبارزه با استامار پير شد .همچنين او در عين حال
از ديگر بالد عربی غافل نبود و درباره ی آنان نيز قصايدی سدرود ،ايدن بدود کده
آوازهی او همه جا را گرفت و همهی سرزمينهای عربی با او به عنوان اميرالشارا
بيات کردند .اين عنوان در سال 1927م در جشن بزرگی کده در اپدرای سدلطنتی
برگزار گرديد به او اعطام شد .در همين مجلس حدافظ ابدراهيم بده نماينددگی از
شارام ،با قصيدهای او را ˝اميرالشارا˝ لقب داد:
اساج ي

بشااا امي الااااومنيَ ورج اااي

بالبل وادي النيل ب لاشا

امياا القااوافي قاا اتياات مه ي اا

و ه ي وفود الش

ق بيتمي

و خ با ما م القاوم و انا ب ب هلا

الاي الاجا و ال ليا ء اکا م منا ب

(شارام مصر و بيئاتهم فی ال جيل الماضی). 13 ،
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از اين تاريخ شوقی همهی وقدت خدود را صدرف شدار کدرد .ولدی بده طدور
اختصاصی چهار سال پايان عمر خود را به نوشتن يا سرودن نمايشنامه به سدبک
شاعران و نويسندگان اروپدايی پرداخدت .تدا آنگداه در سدال 1932م در سدن 34
سالگی در حالی که از ثروت فراوانی برخوردار بود .جهان را بدرود گفت.
از آثار منظوم شوقی میتوان به :ديوان شوقيات (در چهار جلد بزرگ) ،شدش
نمايش نامه که در سالهای 1929م تا 1932م سدروده شدده اسدت .مثدل :مصدرع
کلئوپاترا ،مجنون و ليلی ،قمبيز ،علی بيک کبيدر ،عنتدره و کمددی هددی (هددی
خانم) ،اشاره کرد.
تبیین شخصیت عالمه اقبال الهوری و امیرالشعرا شوقی
در قرن نوزدهم ميالدی ،انگليسی ها با تکيده بدر انقدالب صدناتی ،در آسدتانه
توساه و پيشرفت قرار گرفتند .توساه تجارت ،پيددايش طبقده نيرومندد تجدار و
سرمايهدار ،دستيابی به مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع به مقدار فراوان و ارزان،
استفاده از نيروی کار بردگان ،تکيه بر نيروی دريايی مجهز و پيشدرفته و کارآمدد،
توسدداه روزافددزون اطالعددات علمددی و فنددی ،پيشددرفت و تحددول در شدديوههددای
کشاورزی و دامداری و برقراری آزادیهای سياسی و ...اين کشور را در رديدف
کشورهای مقتدری قرار داد که مدیتوانسدت راه نفدوذ بده کشدورهای ضدايف و
توساه نيافته را هموار سازد.
در همين زمان وجود نظامهای پادشداهی و اسدتبدادی در هندد و مصدر راه را
برای ورود کشورهايی همچون انگلستان هموار کرده بود ،که برای توساهی منافع
خويش به دنبال دستيابی به منابع ساير کشورها بودند .در اين ميان هند و مصر از
جمله اولين کشورهايی بودند که توجه سياست مداران انگليسی را به خود جلدب
کردند ،چرا که موقايت جغرافيايی و سياسی اين کشورها شرايط مناسبی را برای
انگليسیها فراهم میکرد .منابع سرشار هند و کنترل و مدديريت کاندال سدوئز در
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مصر از يک سو و وجود دستنشاندههای خدودی و گدوش بده فرمدان از سدوی
ديگر ،از جمله بهترين داليل انگليسیها برای ماندگاری در اين کشورها به شدمار
میآمد.
در چنين شرايطی نمیتوان انتظار داشت افرادی که به عنوان هنرمند يا وجدان
بيدار جاماه به حساب می آيند نسدبت بده دردهدا و رند هدای ملدتهدای خدود
بیتفاوت باشند .در حقيقت ،صدای آنان فريادهای در سينه خفه شدهی يک نسل
میباشد که به شيوه های مختلف ،در اثر يک نقاش يا شار يک شاعر ظهدور پيددا
میکند.گاهی ساکت و مبهوت است و تنها به نظاره مینشيند وگاهی از عمق جان
فرياد میزند .هم شوقی و هم اقبال در واقع همان وجدان آگاه جاماه خويشاندد.
اگرچه اقبال از همان ابتدا به خاطر حضور در خانوادهای مذهبی و تربيت اسالمی
تبديل به شخصيتی ملی و مذهبی شد و هيچگاه و در هديچ شدرايطی حاضدر بده
ورود به دربار و زندگی اشرافی نشد .اقبدال شداعری بدود کده شدار خدود را در
خدمت بيان دردها و رن ها و مصيبتهای وارد بدر ملدت سدتمديده و مسدلمانان
مظلوم هند قرار داد و شار او در حقيقت بازگو کنندهی دورهای از تاريخ سرزمين
هند به شمار میآيد .تا آنجا که تالشهای وی به ثمر مینشديند و سدرزمين هندد
باد از دهها سال در مسير آزادی و استقالل قرار مدیگيدرد و مسدلمانان هندد کده
صدها سال به خاطر اختالفات فرهنگی و مذهبی بدا هنددوها مدورد سدتم و آزار
آنها قرار میگرفتند ،از هند جدا میشوند و کشدور جديدد پاکسدتان را تأسديس
میکنند .عالمه اقبال شار را وسيلهی بيان انديشهها و اعتقادات خود قرار میدهد
و زبان فارسی را که در مقابل زبان اردو از قدرت بيان باالتری برخوردار اسدت و
يکی از بزرگترين زبانهای اصيل دنيا به شمار میآيد را برای سرودن اشاار خود
برمیگزيند .تا اين که از يک شاعر محلی و منطقهای تبديل به يک شاعر جهدانی
میشود ،که در سراسر دنيا و خصوصاً در کشدورهای مسدلمان نددای وحددت و
اتحاد مسلمانان جهان را فرياد میزند.
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اما شوقی به گونه ای متفاوت وارد دنيای شداعری شدد .او کده در خدانوادهای
اشرافی متولد شده بود به علت نزديکی به دربار خديوهای مصر از همان ابتددای
جوانی وارد قصر شد .زندگی در قصر و همچنين تحصيل در فرانسه و بازگشدت
دوباره ی او به قصر باعث شد فاصله ای بين او و ملت مصر ايجاد شود فاصدلهای
که مانع ديدن دردها و مشکالت مردم میشد .شوقی در دوران زنددگی در قصدر،
هنر و شار خود را در خدمت خديوهای مصر قرار داد و رفتار آنان را خدوب يدا
بد می ستود و شارهايش تنها در مدحيات و وصفيات خالصه میشدد و در يدک
کالم او شاعری درباری بود که در قبال شاری که میسرود بده ثدروت و شدهرت
دست می يافت .اما زمانی که با خلع خديو عبا

به اسپانيا تبايد شد ،انگار که او

را از خوابی عميق به طول چند قرن بيدار کدرده باشدند ،چشدمهدای او بده روی
حقيقت گشوده شد .دوری از وطندی کده بده آن عشدق مدیورزيدد و دوسدتان و
آشنايانی که با آنان زندگی کرده بود ،به او فهماند که چگونه اسدتامار مدیتواندد
ملتی را به زانو درآورد و چگونه يدک فدرد انگليسدی مدیتواندد سرنوشدت يدک
شهروند مصری را رقم بزند .انگار تازه چشمهايش به روی حقيقت باز شده بدود
و می ديد که چگونه مردم ملدتش بده اسدتثمار کشديده مدیشدوند و ثدروتهدای
کشورش غارت میشوند.
تبايد در زندگی شوقی به نقطهی عطفی تبديل شد که افقهدای تدازهای را در
پيش چشم های او قرار میداد ،به گونهای کده پدس از پايدان تبايدد و بازگشدت
دوباره به مصر ديگر به قصر بازنگشت .زيرا او فهميده بود که چگونه خدديوهای
مصر وسيلهای برای ستم بر مردم خود شدهاند .او از دربار و قصر فاصله گرفت و
به مردم و ملت خود پيوست .در حقيقت شوقی در ميانهی راه همدان مسديری را
انتخاب کرد که اقبال از آغاز راه به آن وارد شده بود.
در اين دوران شوقی مدح را به عنوان شاری مختص به دربار کنار گذاشت و
اگر مدحی هم می سرود به ستايش ملت قهرمان خود میپرداخت .وطنيات شوقی
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در اين دوران باعث شد او از شاعری درباری به شاعری مردمدی تبدديل شدود و
افتخار کسب عنوان اميرالشارايی را به دست آورد.
بررسی اندیشههای مشترک عالمه اقبال الهوری و امیرالشعرا شوقی
دین
دين ،دينداری و تفکر دينی يکی از مهمترين عوامل شکل دهندهی نگرش يک
هنرمند نسبت به جاماه و تاهد هنری خود نسبت به آن است .دين میتواند بنای
شکلگيری يک هنر و نحوه ی برخورد يک هنرمندد را بدا جامادهی عصدر خدود
روشن سازد .نگرشی که مبتنی بر عقايد ،اخالقيات و باورهای عمومی يک جاماه
می باشد .هنرمند با پذيرفتن اين نگرش و وارد کردن اين عقايد به آثار خود سای
در تاييد و تروي آن در جاماهی خدود دارد و گداهی بدا کنارگذاشدتن تاصدبات
دينی ،قومی و ملی خود سدای در بازگردانددن جاماده بده مسدير اصدلی خدود و
بازداشتن آن از حرکت به سدوی تقليددهای کورکورانده از خرافدات و تاصدبات
مذهبی را دارد .در حقيقت در يک جاماهی دينی هنرمندی قابل پذيرش از سوی
آحاد جاماه میباشد ،که با احترام به اين عقايد سدای در گسدترش و تدروي آن
داشته باشد.
عالمه اقبال را بايد شاعر ديدن و مدذهب ناميدد .بدزرگ شددن در خدانوادهای
مذهبی از وی فردی میسازد ،که با تمام وجود ديدن را مدیشناسدد و و پاسددار
مذهب خويش است .او همه را به دينداری دعوت میکند و از اين کده جامادهی
مسلمانان هند در برابر اکثريت مردم هند را که هندوها تشدکيل مدیدهندد ،مدورد
ظلم و ستم واقع میشوند ،رن میکشد .بزرگترين آرزوی اقبدال ايدن اسدت کده
بتواند برای مسلمانان هند جاماهای آزاد و مستقل بر اسا

آرمانهای دينی خود

بسازد ،تا اين که سالها رن و سختی وی به ثمر مینشديند و در نحايدت موفدق
میشود .کشور اسالمی پاکستان را برای جاماهی مسلمان خود بنا کند.
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اما شوقی را نمیتوان به مانای واقای جز شاعران دينی مطرح کرد .بلکه آنچه
موجب شهرت شوقی میشود بيشتر در گرو تفکرات ملی وی اسدت .امدا آنچده
موجب پذيرش شوقی از سوی جاماهی مسلمان مصر میشود ،احترام و پدذيرش
و تأکيد بر همين عقايد دينی است.
مفاهیم قرآنی در شعر شوقی و اقبال
يکی ديگر از بارزترين نمونههای پايبندی بده ديدن در اشداار ايدن دو شداعر
استفاده فراوان از آيات قرآنی در ضمن سرودن اشاار خود است .تضمين به آيات
قرآنی از سويی نشاندهندی اعتقاد آنان به آيدات قدرآن اسدت و از سدوی ديگدر
نشاندهندهی آشنايی آنان با کالم وحی است .اقبال به زيبايی به اين نکتده اشداره
میکند که مسلمان واقای کسی است که به فرمايشات قرآن کريم عمل کند.
گر تو میخواهی مسلمان زيستن

نيست ممکن جز به قرآن زيستن

از تالوت بر تو حق دارد کتداب

تو از او کامی که میخواهی بياب
(اقبال1343 ،م).14 :

آيات قرآن کريم نيز ،از ديدگاه شوقی ،نوری است که خدا به وسيلهی آن هدر
کس را که بخواهد ،هدايت میکند:
تلاااك ي الف قااا نِ ،أرسااال ال

ضاااي ًء ي ااا ي بااا ماااَ يشااا ء
(شوقی1453 ،م :ج).1،35

همچنين شوقی دين را بنايی رفيع میداند ،که سورههدا و آيدات قدرآن کدريم،
مصالح آن هستند و هيچ حکمی ،جز حکم خدا وجود ندارد و در مقابل راه خدا،
هيچ راهی متصور نيست:
َ يشاااي
ديااا ٌ

يااا فاااي يااا

لَهِنَ تاااا السُّااااوراضُ و ا َضااااواءُ
(همان).37 :
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فلااا أر ريااا َ حکااا ِ ال حکاااا ً

و لاااا أر دون باااا اِ ال ب باااا
(همان).39 :

مفاهيم قرآنی بسياری را میتوان يافت که شوقی در شار خدود از آنهدا بهدره
برده است ،که در اينجا به چند نمونه از آن اشاره میکنيم.
در تصوير ماراج ،پيامبر(ص) به نقطهای میرسد که خورشيد و سدتاره جدوزا
به آن دست نيافتهاند:
يأي اا الاُساا َي باا شاا ف ً لااي

ما ا ن تنا ا س الشاااازُ و الجاااو اءُ
(همان).39 :

بيت باال به آيه نخست سوره (إسرام) اشاره دارد« :سهُ ن ال ي اس ي ب ه لايالً
مَ الاسج الُ ام الي الاسج انقصي ال ي ب رکن حول لن ي مَ ي تن ان هاو السااي

الهصي » (سوره أسرام  /آيه )1
شوقی از جوانان میخواهدکه به خدا تکيه و به او توکل کنند ،زيدرا خداوندد،
بهترين کفيل و وکيل است:
فَکِلااوا لااي الِ الجناا  ،َ،وباا ب وا

فاااا ل خياااا ٌ کاااا فالً و وکاااايال
(همان)114 :

مضمون شار به آيه سوم سوره احزاب اشاره میکند« :و توکل علاي ال و کفاي

ب ل وکيال»
شوقی نهضت مصر را به زلزلهای تشبيه میکند که زمين را فراگرفته و در ايدن
مورد از آيه نخسن سورهی زلدزال «ا ا ل لات انر

ل ال ا » بهدره مدیجويدد و

میگويد:
و بااا روا فجاااَّ جُناااون ال يااا ِ،

و ُل ِلااااا اتِ ا ر ُ ِل ال ااااا ا
(شوقی1453 ،م :ج)111 ،2

اقبال نيز همچون مرشد خدويش ،موالندا رومدی در اشداار خدويش از آيدات
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بسياری سود جسته است و يا مفاهيم آيات را به نظم کشيده است.
از تددده آتددش بدرانددددازيم گددل

نددار هددر نمددرود را سددازيم گددل
(اقبال1343 ،م)12 :

اشاره دارد به آيه  ،39سوره انبيام« :قلن ي ن رُ کوني ب داً وسالم ً علي ب اهي »
مدددا زحکدددم نسدددبت او ملتدديم

اهددل عدددالم را پيدددام رحدددمتيم
(همان)241 :

اشاره است به آيه  ،157سوره انبيام« :وما أرسلناک إال رحمة للاالمين».
قلب مدؤمن را کتابش قوت است

حکمتش حبل الوريد ملت اسدت
(همان)212 :

اشاره است به آيه  ،13سوره ق ...« :ونَُ أق ا لي مَ حهل الوري ».
پيامبر اکرم (ص)
اما نکته ديگر ارادت خالصدانهی هدر دوی ايدن شداعران ،بده شخصديت نبدی
اکرم(ص) میباشد .هم شوقی و هم اقبال در شار خود شخصيت نبی اکدرم(ص)
را میستايند و از ايشان به بزرگی ياد میکنند.
اقبال شاعری مسلمان است .به همدين خداطر در ديدوان شدار ايشدان اشداار
بسياری میتوان پيدا کرد ،که در مدح و ستايش پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهدار(ع)

سروده شده است .که به نمونهای از آنها اشاره میکنيم.
در مدح پيامبراکرم(ص):
ای تو را حق خاتم اقوام کرد

بر تو هر آغاز را انجام کدرد

تو

همگر دلها جگر چاکان تدو

ای

مثال

انبيا

پاکان

(همان)11 :
همچنين در شاری ديگر اقبال وجود پيامبر(ص) برای امدت اسدالم از الطداف
خداوند میداند و میگويد:
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پس خدا بر ما شريات ختم کدرد

بددر رسددول مددا رسددالت خددتم کددرد

النبی باددی ز احسدان خداسدت

پردهی نامو

دين مصطفی است

قدددوم را سدددرمايهی قدددوت از او

حفددظ سددر وحدددت ملددت از او

حق تاالی نقشهردعوی شکسدت

تددا ابددد اسددالم را شدديرازه بسددت
(همان)75:

پيامبر اکرم(ص) در شار شدوقی نيدز جايگداه ويدژهای دارد .شدوقی بدا ابيدات
بسياری پيامبر(ص) را میستايد و گاهی تاريخ زندگی و گاه فضايل ايشدان را بده
تصوير میکشد.
شوقی در قصيدهی همزيه نبويه به ستايش از پيامبر(ص) میپردازد و به زيبايی
بيان میکند که نام پيامبر اسالم(ص) برتر از ندام همده پيدامبران اسدت و اگدر ندام
خداوند حرف الف باشد نام پيامبر(ص) حرف ب است:
نظِاَت أس مي ال ُّسالِ ف اي صاُيف
اس ُ الجالل فاي با ي

ح وفا ِ

فااي اللااو ،،واساا ُ مُااا ا اا اءُ
ألِاا ٌ هناا  ،واساا ُ ( اا ) الهاا ءُ

(شوقی1453،م :ج)1،34
همچنين در ادامه به ماجزات زمان تولد پيامبر(ص) اشاره میکند و میگويد:
ذُعِرت عررش

الظرللين  ،فزُلزِلر

شالنررل خلشي رة الجوا ر

حررولهم

ش عَلرر

علرر

تِنجررل ِهم أصررداء

خيَرردَت ذشائِبهَررل ،ش غررلا اليررلء

(همان)31 :
اما در خصوص مدح و ستايش اهل بيت پيامبر(ص) بايد گفت .شوقی شاعری
سنی مذهب است .به همين دليل بيشتر مدحيات ايشدان متمرکدز بدر شخصديت
پيامبر(ص) میباشد .البته شوقی بیتوجه به اهل بيت پيامبر(ص) نيز نبوده اسدت و
در پارهای از قصايد خود به مدح حضرت علی(ع) ،امدام حسدين(ع) و گروهدی از
صحابه ايشان پرداخته است.
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مثالً شوقی در ستايش علم حضرت علی(ع) میسرايد:
في مآقي القوم ما دح

و ک إلِم م ِ ا ما فَا َّ م دحاا ً

با م

ال اح ال ا ا فاي علا وفاي أداً

والن ص النَّ ا في ح ا وفي سال ؟

(همان)253 :
اما مدحيات شوقی با موضوع اهل بيت(ع) در مقايسه با اشااری کده اقبدال در
اين زمينه سروده است اندک به نظر میرسد .اقبال شاعری شياه مذهب اسدت و
دوستدار راستين اهل بيت (ع) میباشد .به همين دليل میتوان اشداار بسدياری را
در ديوان اقبال يافت ،که در ستايش اهل بيت نبی مکرم اسالم(ص) سدروده شدده
است .که در اينجا تنها به ذکر نمونهای از آن میپردازيم.
در مدح حضرت علی(ع):
مسدددلم اول شددده مدددردان علد دی

عشدددق را سدددرمايه ايمدددان علد دی

از والی دودمددددانش زنددددددهام

در جهدددان مثدددل گهدددر تابنددددهام

نرگسددددم وارسددددته نظددددارهام

در خيابدددانش چدددو بددددو آوارهام
(اقبال)33 :1343 ،

در مدح حضرت فاطمه (س):
مريم از يک نسبت عيسدی عزيدز

از سه نسبت حضرت زهرا عزيدز

نددور چشددم رحمدده للاددالمين

آن امدددددام اولددد دين و آخدددددرين

آن ادب پددروردهی صددبر و رضددا

آسدديا گددردان و لددب قددرآن سددرا

گريههای او ز بدالين بدینيداز

گوهر

افشاندی به دامان نماز

اشک او برچيدد جبريدل از زمدين

همچو شبنم ريخت بر عرش بدرين

رشددته آيددين حددق زنجي در پاسددت

پا

فرمان جنداب مصدطفی اسدت

ور ندده گددرد تددربتش گددر دي ددمی

سددجدههددا بددر خدداک او پاش ديدمی
(همان)153 :
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در رثاء شهادت امام حسین(ع):
چون سحاب قبلده بداران در قددم
خاسدددت آن سدددر جلدددوه خيدددراالمم
بدددر زمد دين کدددربال باريد دد و رفدددت

الله در ويرانههدا پاشديد و رفدت

تددا قيامددت قطددع اسددتبداد کددرد

موج خون او چمدن ايجداد کدرد

بهر حق در خاک و خون گرديده است

پددس بنددای الالدده گرديددده اسددت
(همان)71 :

جهان اسالم
اما نکته ديگری که ذهن هر دوی اين شداعران را بده خدود ماطدوف سداخته
است ،وحدت جهان اسالم است .هم شوقی و هم اقبال از اين که میبينند ،جاماه
اسالمی با وجود تااليم روحبخش قرآن کدريم و سدنت پيدامبر اکدرم(ص) دچدار
تفرقه و نفاق شدهاند و قدرت و عظمت گذشتهی خود را از دست دادهاند ،بسيار
متأسف و غمگين میشوند .اقبال به زيبايی به اين نکته اشاره مدیکندد ،کده ديدن
عامل وحدت بين مسلمانان است و زمانی که ما ديدن و آيدين خدود را از دسدت
بدهيم مانند اجزای خاک از هم خواهيم پاشيد.
مثل خاک اجزای آن از هم شکست
ملتی را رفت چون آيين ز دسدت
هستی مسلم ز آيين اسدت و بدس

باطن دين نبدی ايدن اسدت و بدس
(همان)12 :

و شوقی نيز از اين که ملت اسالم با وجود کتاب و سدنت همچدون اصدحاب
کهف در خواب عميق و تاريکی فرورفتهاند ،متاجب است و به خديو مصدر کده
عازم ح است .میگويد :اين درد را بر پيامبر(ص) بازگو:
شعوبک ف الشررِِ الرب ِ شغربِهَرل

کأصرالِِ کهر ف فر عينرق سربلت

بأييَرررل هم رررو ا ذکر ررٌ ،ش سرررن ٌ

فيررل بررللُهم ف ر حللِ رکِ الظليررلت

(شوقی1453 ،م :ج)151 ،1
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هم شوقی و هم اقبال تنها راه نجات مسلمانان را در اتحداد مدیبينندد و بدس.
اقبال بر اين اعتقاد است که تنها وحدت بين مسلمانان است که میتواند آنان را از
قيد و بند مليت و نسبيت رها سازد و مسلمانان را تبديل بده يدک ملدت اسدالمی
متحد کند.
مددا کدده از قيددد وطددن بيگانددهايددم

چون نگه ندور دو چشدميم و يکديم

از حجددداز و چد دين و ايد درانيم مدددا

شددبنم يددک صددبح خندددانيم مددا

امتيددازات نسدددب را پددداک سدددوخت

آتش او اين خس خاشداک سدوخت

چون گل صد برگ ما را بو يکيست

اوست جان اين نظدام و او يکيسدت
(اقبال1343،م)13 :

شوقی نيز همچون اقبال دين را وسيله آرامش و دوستی میداندد و از نظدر او
اديان مختلف هرگز انسان را به اختالف و دشمنی فرا نمیخوانند و بده اعتقداد او
همه کتب دينی و رسوالن و اديان خزائن حکمتاند ،که رهروان دين نتوانستهاند
از آنها بهره کافی ببرند.
الاا يَ ل ،مااَ شاا ءَ اإلِلاا ُ هَاا َي

لکل نفازً هَاوًي فاي الا يَ داعي ا

ماا کاا ن مُختلِاا ُ ا دياا نِ داعياا ً

ِلااي اخااتال ِ اله اياا  ،أو ت دي اا

الکت ا ُ ،وال ساال ،وا دي ا ن ق ه ا ً

خاا ا َ الُکااا الکهاا ي لِواعي اا

مُهاا ُ الِ أصاالٌ فااي م اشِاا ه

و خَشااااي الِ أسٌّ فااااي مه ني اا ا

تسا مُ ُ الاانفزِم نً اي مااَ م وءَت ا

باال الااا وءَة فااي أساااي م ني اا

(شوقی1453 ،م :ج)1،219
و در ادامه خطاب به ملت عثمانی ،از اتحاد بين ترک و عرب سخن بده ميدان
میآورد .چنين تفکری از آنجا ناشی میشود ،کده شدوقی در جامادهای زنددگی
می کند که بايد مسلمان ،مسيحی و يهودی در کنار هم و با تکيه بر عقايد شخصی
خود ،برای هدفی مشترک که همان رهايی وطن مدیباشدد مبدارزه کنندد و آنچده
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میتواند بنيان چنين اتحادی را بلرزاند چيزی جز اختالفات دينی و نژادی نيست.
وطن
وطن يکی از تکرار شوندهترين واژهها در شار اقبال و شوقی میباشد .واژهای
که سرشار از عشق و احسا

به سرزمينی است که انسان در آن متولد مدیشدود،

رشد میکند و با غمها و شادیهايش انس میگيرد .در حقيقت وطن يدک واژه و
يا تنها يک کالم نيست ،بلکه روح جمای ملتی است که در خون تدکتدک افدراد
جاماه جريان دارد و يا به زبان سادهتر وطن شامل تکتک انسانهايی اسدت کده
در يک سرزمين زندگی میکنند .اما اين عشق و احسا

زمانی تجلی بديشتدری

پيدا میکند ،که سرزمين مادری از سوی يک عامل داخلی يا خارجی تهديد شود.
آنگاه تمام صداها يکی میشود ،تمام مشتها درهم گره میخورد و تمدام افکدار
حول محور وطن میچرخد .ولی در اين بين گروهی از انسانهدا هسدتند کده بدا
توجه به استاداد ،عشق و انگيزه خود سرآمد میشود و پرچم مبارزه را به احتزاز
درمیآورند .عالمه اقبالالهدوری و اميدر الشدارا شدوقی هدر يدک در دوره و در
سرزمين مادری خود در نقش آن انسان برتر ظاهر میشوند و هر يک زبان و شار
خود را در راه مبارزه با عوامل استبداد داخلی و استامار خارجی به کار میبندندد
و کمتر شاری را در ديوان آنان میتدوان يافدت ،کده در آن بده طدور مسدتقيم يدا
غيرمستقيم به وطن و عشق به آن اشاره نشده باشد .اما هميشه راه مبارزه سدهل و
آسان نيست ،بلکه اين راه همواره زندان ،تبايد و انزوام را درپیدارد .اقبال به اين
علت که بتواند هرچه بهتر و بيشتر و با زبانی رساتر دردها و رن های هموطندان
خود را بيان کند ،از کارهای دولتی که باعث میشود که وی نتواند آزادانده افکدار
خود را بيان کند ،کنارهگيری میکند و به زندگی ساده اما با غرور و عزت قناعت
میکند .تا اين که يکی از مادروفتدرين شخصديتهدای هندد و همچندين رهبدر
آزادیخواه پاکستان در خانه محقر خود و در کنار دوستان باوفدای خدود بددرود
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حيات میگويد .همچنين شوقی مجبور میشدود ،دورهای از زنددگی خدود را در
سرزمينی ديگر در تبايد سپری کند .اما نده فقدر و نده تبايدد و نده زنددان هرگدز
نمیتواند ،صدايی را که حاکی از عشق به وطن و سرزمين مادری خود اسدت ،را
در وجود آنان خاموش کند.
در ديوان اقبال با بسياری از اشاار روبهرو میشويم .که از عشدق سرشدار وی بده
سرزمين مادریاش حکايت میکند .عشق اقبال به وطدن و آرزوی اصدالح آن ،زبدان
وی را در بيان دردها و رن هدای هموطندانش مدوثر و شدورانگيز مدیکندد .چنانکده
خواننده را به هيجان میآورد و با خدود همدراه مدیسدازد و انگداه بدا درد و دريد و
افسو

فرياد میزند :از خواب گران خيز ،از خواب گران خيز ،از خواب گران خيز.

ای غنچهی خوابيده چو نرگس نگران خيز

کاشانهی ما رفت بتاراج غمدان خيدز

از نالهی مرغ چمن از باندو اذان خيدز

از گرمی هنگامهی آتش نفسان خيدز

از خواب گران خواب گران خواب گران خيز

اين نکته گشايندهی اسرار نهان است

ملک است تن خاکی و دين روح و روان است

تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان اسدت

با خرقه و سجاده و شمشير و سنان خيز

از خواب گران خواب گران خواب گران خيز
(اقبال1343 ،م)145 :

آنگاه اقبال با آن دردی که در سينه دارد ،همهی هموطنان خود را مخاطب قدرار داده
و با تأسف بسيار به آنان میگويد :ديگر غالمی و رعيت بيگانگان بودن بس است.
از غالمددددی ذوق بيددددداری مجددددو

از غالمدددی جدددان بيدددداری مجدددو

ديددددهی او محندددت ديددددن نبدددرد

در جهان خورد و گران خوابيد و مرد

حکمرانددان بگشددايدش بندددی اگددر

مددینهددد بددر جددان او بندددی دگددر

بنددد برپددا نيسددت برجددان ودل اسددت

مشکل اندر مشکل اندر مشکل است
(همان)111 :

به همين خاطر است که اقبال همه ملت هند را دعدوت بده انقدالب مدیکندد.
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انقالب مستضافان که کاخهای مستکبران را میلرزاند.
ای مسلمانان فغان از فتندههدای علدم و فدن
اهرمن اندر جهان ارزان و يزدان ديدر يداب
شوخی باطل نگر اندر کمدين حدق نشسدت
شپر از کوری شبيخون مدیزندد بدر آفتداب
من درون شيشههای عصدر حاضدر ديددهام
آنچنان زهری که از وی مارها در پيچ وتاب
با ضدايفان گداه نيدروی پلنگدان مدیدهندد
شالهای شايد بدرون آيدد ز فدانو

حبداب

انقالب ،انقالب ،انقالب
(همان)141 :
وطنيات شدوقی نيدز بديشتدر در دوران غربدت و تبايدد و پدس از بازگشدت
دوبارهی وی به وطن سروده شدد .اشدااری کده لبريدز از عشدق او بده سدرزمين
مادریاش است و از احساسات پاک وی به وطن حکايت میکند.
ي ن

(الطل ِ) ،أَشاه ٌ عَوَادِينا

نَشجي لِوَادِيك ،أم نَأسَاي لوادينا ؟

ري َ أنّ يا اً

قصَّت جَن حك ج لات فاي حواشاين ؟

م ا تقصُّ علين

(شوقی1453 ،م :ج)154 ،2
اما زبان شوقی نيز همچون اقبال در بيدان حدال وطدن بدا عشدق و درد درهدم
آميخته است.
أو کنتُ فاي مصا ً نا يالً ج ها ًا

أو کناتُ (سِ ا يون ً)  ،حلف اتُ بااأنک
ماا کاا ن مااَ عقه تِ اا  ،و صِاا بِ

سااهتُتُ ب ساااك بُکاا ة و أصاايال

أنااات حَياااوت

ب لقنا ا ة الجا ايال

للتااااااو ب ااااا مک تااااا ليال

(شوقی1453 ،م :ج)171 ،1
شوقی نيز همچون اقبال ملت خود دعوت به انقالب میکند و از مدردم مصدر
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میخواهد ،شجاعانه در برابر دشمن بايستند و از سرزمين خود دفاع کنند.
ي أهلَ مصا  ،رماي القضا ءُ بلطفِا

و أراد أماااا اً باااا لهالد فک ناااا

أوَما تا ون ا ر َ خا ّا نصاف

و ديا ا رُ مصا ا ً نتا ا اس جِن نا ا ؟

ي ع اي ک امَت ا  ،و يان ا ُ حوضَ ا

ش ي اا
جا اي ٌ

اله ا اي و ال ُا ا ولن

کجنااود(عَا و) ،أيناا رکا وا القن ا

عَفُّااوا ياا ًا ،و مُ نَّاا ًا ،و سِاان ن

ِن الشاج بَ هاو الجها ن عااَ ا ي

وأري الج ا يءَ عل اي الش ا ور جه ن ا

(همان)279 :
نتیجهگیری
در اين مقاله میبينيم که چگونه شرايط اجتماعی و سياسی تقريبا مشابه در دو
جاماه متفاوت از لحاظ زبانی و فرهنگی زمينه به وجود آمدن انديشههای مشترک
را در ذهن دو شاعر بدزرگ سدرزمين هندد و مصدر فدراهم مدیسدازد .اسدتامار
انگلستان با همکاری پادشاهان بیاراده چگونه زمينهی غارت ثروتهای ملدتهدا
را فراهم میسازد و شاعران بزرگی همچون عالمده اقبدال الهدوری و اميرالشدارا
شوقی صدای آزادیخواهی ملتهای خود را در شارشان فرياد میزنندد .هدر دو
در ستايش وطن شار میسرايند و مردم را دعوت به انقالب و مبارزه تدا رسديدن
به پيروزی و آزادی و استقالل میکنند.
دين و تفکرات دينی يکی ديگر از انديشههای مشدترک آندان مدیباشدد .هدم
شوقی و هم اقبدال ديدن را عامدل پيدروزی مسدلمانان مدیدانندد و از مسدلمانان
میخواهند از تفرقه و نفاق دست بردارند و بدا وحددت و يکددلی بده مبدارزه بدا
استامارگران بپردازند .آن زمان است که مسدلمانان مدیتوانندد اقتددار و عظمدت
گذشتهی خود را بار ديگر احيام کنند.
مدح و ستايش پيامبر عظيم الشأن اسالم (ص) و همچنين اسدتفاده فدراوان از
آيدات قدرآن کدريم و مفداهيم آن در شدار شدوقی و اقبدال از نموندههدای ديگدر
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ارادتمندی اين دو شاعر به دين مقد

اسالم میباشد.
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