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مقدّمه
سخني گزاف نيست اگر بگویيم که اقبال الهوری در ادبيات برونمرزی معاصر شاید
برجسته ترین شاعری است که در مضامين گوناگون نسبت به ایران و شاعران ایراني توجه
داشته و همسنگ و همردیف دیگر شاعران ایراني چشم بر ميهنِ ایران دوخته است .یکي
از این عرصهها ،عرصة ميهن و وطني است که اساس آن از منظر اقبال الهوری با نگرش
دیگر شاعران متمایز است.
بدون شک بررسي آرا و اندیشهها و همچنين زبان و بيانِ هنری این شاعر و متفکّر
جهان اسالم دستمایهای جهت شناختِ الیههای پيدا و پنهان نگرشهای درست و
ترغيب عواطف انساني خواهد شد تا هم روح غيرت و تعهد به ميهن مورد بررسي قرار
گيرد و هم در نگرشي جامعتر باعث پيوند استوارتر اندیشههای موزون و پویای مردمان و
ی ادب و حماسه در سرزمين ایران و دیگر ملل شود.
رهپویانِ واد ِ
جستار پيش رو هرچند در حوزة حماسه به بررسي عنرر شعر ميهني از منظر تأثير و
تأسي اقبال الهوری از اشعار ميهني ایران ميپردازد امّا پرواضح است که برایند انتقال این
اندیشه وقتي به شکل همگون و همآميز جلوه مينماید که به مخاطب انتقال یابد و در این
صورت دایرة اندیشه و خيال وسعتي وصفناپذیر ميیابد و نشان ميدهد که اقبال الهوری
در شعر خود تا چه حد از این عنرر و مضمون بهره برده است .او ترکيبات و جلوههای
هنری بدیع و تعجب انگيزی آفرید که بررسي این ميزان و چگونگي تلفيق و تأثير راهي
جهت شناخت بهتر بدایع شعری و فکری او خواهد بود و دستمایهای مطمئن برای
مطالعات مدون و گستردهتر شعر وی خواهد شد.
بزرگان ادب در زمينة حماسه و عناصر ملّي و ميهني آثاری ارزشمند از خود به یادگار
گذاشتهاند .ازجمله :مينوی ،مجتبي ( )1369شاعر پارسيگوی پاکستاني ،تهران :چاپخانه مجلس.
نبئي ،ابوالفضل ( ) 1321اقبال الهوری :منادی وحدت اسالمي ،در شناخت اقبال (مجموعه مقاالت) به
کوشش غالمرضا ستوده ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.

امّا در زمينة تأثير حماسه ملّي و ميهني ایران در اشعار اقبال الهوری گامي برداشته
نشد ،لذا نگارندگان برآن شدند تا با سرمایه اندک علمي گامي در این راه بردارند.
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سؤالهای بحث
 -1آیا اقبال الهوری به مسأله وطن توجّه ویژه داشته است؟
 -6عنرر "وطن" در شعر اقبال ،همان "پاکستان" است؟
 -3آیا حماسه ميهن و اسالم در شعر اقبال با یکدیگر ارتباطي دارند؟
 -4آیا حماسه ایران در اشعار ميهن اقبال تأثير دارد؟
فرضيهها
 -1وطن از مضامين بسيار جدی اندیشه اقبال الهوری است.
 -6اقبال به مسأله وطن به معني حد و مرز یک سرزمين نمينگرد.
 -3به نظر ميرسد که ميهن از منظر اسالم ميهن اسالمي است نه حدود و ثغور
مکاني.
 -4به نظر ميرسد از آنجاکه اقبال به ایران و شاعران و ادیبان ایران توجّه تام دارد
حماسه ایراني در اشعار وی تأثير داشته است.
ضرورت تحقيق
آشنایي بيشتر با آثار و اندیشههای اقبال الهوری و ميزان تأثيرگذاری حماسه ملّي و
ميهني ایران در اشعار اقبال و تبيين حدود و نگرش ميهني و اندیشة ناسيوناليسم و
ميهن گرایي وی ،نگارنده را برآن داشت تا با پردازش خاصِّ ميهن و حماسه در اشعار این
شاعر ميزان تأثرِ وی را از حماسه ملّي و ميهني ایران بررسي نماید.
ميهن
ميهن پرستي موضوعي است که متعلق به یک قوم و ملّت نيست ،بلکه هر ملّتي نسبت
به ميهن خود و پاسداشت آن عشق ميورزد .در قرآن کریم نيز آیاتي در احترام به وطن
ميتوان یافت و آن حقيقتي است که بهصورت طبيعي از عالیق انسان است .در ادبيات
فارسي ،ميهنپرستي در شاهنا مه فردوسي و بعد از آن در اشعار سعدی بروشني دیده
ميشود ،ولي ميهنپرستي اقبال بهصورت خاص در عرر کنوني مطرح شده است و این
یکي از موضوعات مهم مورد بررسي شخريّت شاعر و توجّه به نگرش وی نسبت به
جهانبيني فکری اوست .ميهنپرستي نظير خوني است که در رگ شاعران ميهني در
جریان است .اقبال الهوری نيز نظير شاعران ایراني ،ميهنگراست و برای دفاع از ميهن در
مقابل بيگانگان به مبارزه برميخيزد و زیبایيهای وطن را توصيف و مردمان را به دفاع از
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عرصه ميهن دعوت ميکند و مبارزان این راه را ميستاید و به زیبایيهای وطن و دفـاع از
سرزمين اسـالمي و اتحاد مسلمانـان و نکوهش وطنفـروشان ميپـردازد و ميهنگرایي
وی فَراملّي است .و اینها مضاميني است که در شعر اقبال قابل بررسي است.
ال درهمآميخته است و خاک
ي وی مفهومي کام ً
ارتباط یک انسان با مکان زندگ ِ
سرزمين وی بهمثابه عضوی از بدن اوست .حضرت علي(ع) ميفرماید« :عمرت البلدان بحب
االوطان»؛ «شهرها با ميهندوستي آباد ميشود» (عالمه مجلسي .)41 :1391 ،در اسالم
ميهندوستي نشانه ایمان است.
«کلمه وطني» یا «ملّي» از دو جهت لغوی و اصطالحي قابل بررسي است :از نظر
لغوی ،کلمه وطني به معني اهل وطن و هموطن و مربوط به وطن و شناخته ،آمده
(انوری .)1311 ،و «کلمه ملّي» منسوب به ملّت است ،یعني آنچه براساس رأی و تمایل
بيشتر مردم ایجاد شده باشد( .همان)

از نظر اصطالحي "قوميّت" مفهوميست دربرگيرندة هرآنچه که انسان بدان پایبند و
قائم است (نرم افزار لغتنامه دهخدا .)1311

صاحب "معجم العربي الحدیث" ميگوید« :قوميّت ،یعني چنگ زدن به موضوعاتي که
همه فرزندان یک ملّت به آن اهتمام ميورزند و غيرت داشتن نسبت به آن از حيث
هم سویي در دفاع از قضایای ملّي و وطني است .به طور کلي قوميّت نوعي اتحاد و یکي
بودن و رابطه با انسانهاست برای دفاع از سرزمين مقدّس خویش( ».خليل جبران:1321 ،
.)1299

صاحب معجم الوسيط ميگوید :قوميّت یعني وصلت اجتماعي و عاطفي از جهت
اشتراک در وطن و جنس و زبان و منافع و ضررها و این معادله وطني است که قوميّت
بهوسيلة آن ميتواند در بين مردم رشد کند (انيس.)921 :1411 ،
وطن یا ميهن در زبان فارسي نکوهش نشده است ،بلکه دوست داشتن آن جزئي از
ایمان است و پيامبر اکرم

(ص)

ميفرماید« :قوميّت یا وطندوستي یا ميهنپرستي نشانه

بيداری انسان و تمدن و فرهنگ و اصالت و هویّت اوست( ».مطهری.)21 :1391 ،
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«ميهن» از کلمة «مهر» گرفته شده است؛ یعني محبت که در وجود انسان پنهان شده
است و آن نشانة رشد انسان و عالقه و دوستي به وطن خویش است (معين.)1131 :1397 ،

«ملّت» واژه ای عربي است به معنای راه و روش که در قرآن کریم نيز به همين
معناست« :ملّة أبيکم إبراهيم»؛ «راه و روش پدرتان ابراهيم است» (سوره حج ،آیه .)91

در غرب برای قوميّت تعبير ناسيوناليسم را بکار ميبرند که مرکب از  nationalیعني
ملّي و  ismپسوند دوست داشتن و یا گرایش است .واژه  nationاز ریشه زادن و متولد
شدن است .در زبان فارسي واژة ملّيّت معادلي پرمعناتر از ناسيوناليسم غرب است (طلوعي،
.)143 :1393

شاعران ميهني و وطنگرای فارسيزبان
پيش از بررسي اشعار وطني اقبال الهوری بهتر است نگرشي بر شاعران ميهني ایران
نيز داشته باشيم و حبِّ وطن را در اشعارشان نمایان کنيم.
فردوسي :از نامدارترین شاعران بزرگ ادب فارسي است که در اشعار حماسي واالترین
جایگاه را د ارد و شهرت جهاني او انکارناپذیر است که کاخ نظم وی را به گفته خود او هيچ
گزندی نيست و در جایجای شعر خود زیبایيهای ایران را به ترویر ميکشد و به تمجيد
پهلوانان ميهن ميپردازد و عشقش را نسبت به ميهن اینگونه ميسراید:
کُنــام پلنگـان و شيــران شــــود
دریغ است ایران که ویـران شـــود
(فردوسي)671/6 :1311 ،

همچنين از زبان کاووس ميگوید:
همـه شهر ایران سـرای مـن است

که تور و فریـدون نيــای مــن اسـت
(همان)311 /6:

در توصيف مازندران اینگونه ميگوید:
که مازنــدران شهــر مـا یـاد بــاد

هميشـه بـــر و بومــش آبـاد بـــاد
(همان)641/1 :

این شاعر بزرگ آنچنان عشق به وطن دارد که در جایجای آثارش عظمت سرزمين
اجدادش را یادآور ميشود.
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ال مشهود است .وقتي این شاع ِر
خاقاني شرواني :در اشعار خاقاني ،ميهنگرایي کام ً
بزرگ به توصيف ایوان مداین ميپردازد ،از عمق جان و احساس خویش از دیدگان خود
دجلهای بر خاک مدائن ميبارد و ميگوید:
ایوان مدائن را آیينـة عبـرت دان
هان ای دل عبرت بين از دیده عبَر کن هان
وز دیـده دوم دجله بر خاک مدائن ران
یک ره ز لب دجله منزل به مدائــن کـــن
(خاقاني)311 :1391 ،

خاقاني در توصيف خراسان به زیبایي از عهدة آن برميآید و آنرا از همة شهرها برتر
ميداند و روضة رضوان و گلستان مينامد:
کان کليد در رضوان به خراسان یابم
بر کنم شمع وفا را به خراسان طلبم
کاتشين آینه عریان به خراسان یابم
بامدادان کنم از دیده گالب افشانـي
(همان)671 :

سعدی :از شاعران نامدار غزلسرای زبان فارسي است که در اوج اشتياق خویش به
ميهن و وطندوستي ميگوید:
الجرم بلبل خوشگوی دگر باز آمد
خاک شيراز هميشه گل خوشبوی دهد
(سعدی)214 :1311 ،

و در جای دیگر ميگوید:
خوشـا سپيـدهدمـي که بينـم بــــاز
به حق کعبه و آنکس که کردکعبه بنا

رسيــده بـر سـر اهلل اکبــر شيــراز
بـدار مـردم شيـراز در تجمّل و نــاز
(همان)262 :

نظامي گنجوی :نظامي با آنهمه قدرت مثنویهایش فریاد عظيمي در احساسات
ميهنگرایانه دارد و ميگوید:
نيست گوینده زین قياس خجل
همه عالم تن است و ایـران دل
(نظامي)312 :

فرخي یزدی :از شاعران معاصر فرخي یزدی کسي است که از همان آغاز نوجواني
اشعار ميهنگرایانه دارد و در این راه بهخاطر انتقاد از وطنفروشان لبِ وی را دوختند و به
زندان انداختند .درونمایة اصلي شعر وی آزادی ،ميهن و ستایشِ ميهن است .در اینباره
اینگونه ميگوید:
دست خود ز جان شستم از برای آزادی
آن زمانکه بنهادم ،سر به پای آزادی
مـيدوم بـه پــای سـر در قفـای آزادی
تا مگر به دست آرم دامن وصالـش را
(فرخي یزدی)12 :1311 ،
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شاعراني دیگر نظير عارف قزویني بودهاند که با همة دشواریهای زندگي ندای
وطندوستي سردادهاند:
آن مرد با تعرّب و غيرت که زندگي

کردهست در فشار ،ز دردِ وطن منم
(عارف قزویني)121 :1371 ،

دهخدا نيز به توصيف وطن برميخيزد و وطنپرستي را هرگز از یاد نميبَرد و در
ماهيّتي تمثيلگونه و بسيار زیبا ميگوید:
هنوزم ز خـردی بــه خاطـر در اســت
به منقارم آنسان بـه سختـي گَـزیــد

پدر خنـده بر گریـهام زد که هـــان!

کــه در النـــة ماکـيـان بــرده دســـت

که اشکم چـو خون از رگ آن دم جهيد
وطــــنداری آمــــوز از ماکيــــــان
(دهخدا)161 :1326 ،

محمدحسين بهجت تبریزی (شهریار) :مرحوم استاد شهریار در غزل «حماسه ایران»
حسِّ ایرانگرایي و وطندوستي خویش را به جهانيان نشانميدهد و ميگوید:
سالها مشعل ما پيشــرو دنيا بــود

چشم دنيا همه روشن به چراغ ما بود

دُرج دارو همه در حـکم حکيــم رازی

بـرج حکمت همــه با بوعليِ سينا بـود
(شهریار)164 :1391 ،

ميهنگرایي و حماسه ملي در اشعار اقبال الهوری
ب وطن یا وطنگرایي از اوصاف نيکوی آدميانست که در آیين الهي
ميهندوستي یا ح ِّ
نيز پسندیده آمده و حبالوطن را از ایمان دانسته است .گاهي این وابستگي به خاک
شدّت یافته و رنگ وطنپرستي به خود گرفته است .در ادبيات ملل این شيوه ،ماهيّتِ
اشتراک به خود گرفته و از عوامل تحریض غيرت است که در ادبيات مقاومت و بيداری
بسيار مؤثر افتاد.
 -1توحيد رمز اتحاد جامعه اسالمي
اقبال الهوری از منظری خاص به ميهن مينگرد و آنرا محرور در حدود و ثغور
جغرافيایي کشور خود نميبيند .نگرش او به وطن ،اطلس اسالم و وحدت ملل اسالمي
است که به ملّت و امت واحد محمّدی و به ملّت اسالمي مياندیشد نه ملّيت خاکي و
ملّتها را به پيوستگي و همبستگي و الفت دلها فراميخواند .افق دید او وطن اسالمي
است و فقط به یک کشور اسالمي نمينگرد بلکه ميگوید:
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چيست ملّت ای کـه گویــي ال الــه
اهلِ حق را حجت و دعـوی یکيـست
ذرههــا از یک نگاهـــي آفتـــــاب
یک نگاهي را بـه چشـم کــم مبيــن
ملّتي چون ميشود ،توحيــد هســت

با هزاران چشــم بودن یــک نگـــاه
خيمههای ما جــدا دلهـا یکيـست
یک نگه شو تا شود حق بي حجـــاب
از تجليهـای توحيــد است ایــــن
قوت و جَبروت ميآیـد بـه دســــت
(مقدم صفياری)391 :1316 ،

 -6فرامکاني ميهني
اقبال در حوزة شعر فارسي به وطن اسالمي مياندیشد و جامعة مسلمانان را به خودی
اسالمي خویش فراميخواند .توقع او این بود که همة ساکنان ممالک اسالمي و مسلمانان
هندوستان پشت به پشت یک دیگر بدهند و در قبال مخالفان خود باالجماع مقاومت
نمایند .اختالف اصل و نژاد و مملکت خود را کنار بگذارند و در زیر لوای توحيد و نبوت
مجتمع شوند ،زیرا که دین مهم تر از وطن است ،ملّيت منوط به آب و خاک نيست (مينُوی،
 )14 :1369اقبال ميگفت:
منـم گُلي ز خيابان جنــت کشميـر

دل از حریم حجاز و طراز شيراز است

و:
اگرچه زاده هندم ،فروغ چشم من است

ز خاک پاک بخارا و کابـل و تبریـز
(مينُوی 14 :1369 ،و  37و  23و )24

اندیشة ميهني اقبال نسبت به ملل مختلف اسالمي رایحة "بنيآدم اعضای یک
پيکرند" را بر مشام ذهن تداعي ميکند و ميگوید:
نـه افغانيـم نـي تــرک و تتاریــم
تميز رنگ و بو بـر ما حــرام اسـت

چمـن زادیـم و از یک شاخساریم
کـه ما پــروردة یک نـو بهاریــم
(اقبال)613 :1391 ،

همچنين در تأیيد همين مضمون در رباعي بسيار زیبا اینگونه ميگوید:
هنـوز از بند آب و گـل نرَستــي

مـن اول آدم بـي رنـگ و بویــم

تـو گویـي رومـي و افغانيـم مــن
از آن پس هندی و تو را نيم مــن
(اقبال )613 ،1391
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در اندیشة ميهني اقبال الهوری ميتوان گفت که اقبال به نفي مکان باور دارد و این
خود آميختگي عرفاني است و تعيين مرزها در جهت افتراق امت اسالم باعث آزردگي
اندیشههاست .اقبال باور به مرز اندیشهها دارد و دلسپاری به خاک و سرزمين را شرط
اسالم نميداند.
هندی و چيني سفال جـام ماست
قلب ما از هند و روم و شام نيسـت
مُـسلمستي دل به اقليمي مبنـد

رومي و شامــي گِل انـدام ماسـت
از مرز و بـوم ما بهجز اسالم نيست
گـم مشو اندر جهان چون و چنـد
(اقبال392 :1391 ،ـ)399

 -3نفي دلبستگي قومي و قبيلهای
از نظر اقبال دل بستن به اقليم خاصِّ دل بستن به کلوخ و سنگ و خشت است .او
ميگوید اینگونه تعلق خاطر جامعة انساني را به نظام قبيلهای یعني نظام جاهليّت عرب
بازميگرداند:
تو اگر داری تميـز خـــوب و زشــت
چيست دین؟ برخاستن از روی خـاک
تا وطن را شمـعِ محفــل ساختنـــد

دل نبنـدی بـا کلوخ و سنـگ و خشت
تـا ز خــود آگاه گـــردد جــان پاک
نــوع انســان را قبایــل ساختنـــد
(اقبال19 :1391 ،؛ بــه نقــل از غالمـرضایــي
)321 :1393

اقبال اسالم را مبنای وطن اسالمي ميدانست و وحدت جهان اسالم از موضوعات اصلي
شعر و تفکّر او بود .به نظر او مسلمين ،یک ملّتند و وحدت جهان اسالمي در هيچ ملّت یا
کشور خاصي محدود نمي شود .او این نظر را مبنای عقيده به توحيد و رسالت دانست .به
نظر او فرد با عقيده به توحيد و جامعه با عقيده به رسالت زنده ميماند .او ميگوید:
از رسالــت همنـوا گشتيــم مـــــا
کثرت هـممدعـا وحـــــدت شـود
دین فطــرت از نبــي آموختيــــم

همنفـس هممدعـا گشتيــم مـــــا
پختــه چـون وحدت شود ملّت شود
در ره عشــق مشعلــي افروختيـــم

این گُـهـر از بحر بـيپایان اوســت

ما که یک جانيــم ،از احساس اوست
(احسن119 :1321 ،؛ سهسرامي:1321 ،
 .321نبئي)444 :1321 ،
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 -4اقبال و آرزوی وحدت مسلمين
اقبالِ شاعر ،آرزومند وحدت مسلمين است .آرزوی وحدت مسلمانان او را به شاعری
کشانيد .و در اندیشة وطني خود ميگوید:
اصل ملّت در وطن دیدن که چـــه؟
بر مکاني نازان شدن ناداني اســـت
حق تعالــي پيکــر مــا آفریـــــد
جوهر ما با مقامـي بسـته نيســـت
دل بـدست آور که در پهنـای دل
تا وطن را شمع محفـل ساختنـــد
ملّتي را رفت چون آیين ز دســـت

باد و آب و گل پرستيدن که چـــه؟
حکـم او اندر تن و تن فاني اســــت
وز رسالـت در تن ما جـان دميــــد
بــادة تندش به جامي بسته نيست
مـيشـود گم این سرای آب و گــل
نـوع انسـان را قبایــل ساختنـــــد
مثـل خاک اجزای او از هم گسسـت
(اقبال)399 :1314 ،

معنایي دیگر از وطن با مبنایي دیگر نيز وجود داشت که در گذشته هم مطرح بود
کمي پيش از عرر مشروطه ،کساني همچون سيدجمالالدین اسدآبادی ،سلطان-
عبدالحميد عثماني و بعضي فضالی عرب ،مانند سيدعبدالرحمن کواکبي و ...این اندیشه را
مطرح کرده بودند؛ امّا شور و تأثير نفس اقبال نهتنها این عقيده را ریشه و رونقي بسيار
قوی بخشيد ،بلکه آنرا در قالبي تازه ریخت و صورتي مرتب داد (سعيدی  ،1311یب)
اقبال استحکام دین را در وحدت مسلمين ميپسندد و ميگوید:
قوت دین از مقام وحـــدت است

وحدت ار مشهود گردد ملّت است
(اقبال)146 :1314 ،

در عشق اقبال به جغرافيای اسالم در وصف هندوستان ميگوید:
بازگو از هنـد و از هندوستــــــان
آن که دل از بهر او خون کردهایم
از غم ما کن غــم او را قيـــــاس

آن که با کاهش نيرزد بوستـــــان
آن که یادش را به جان پروردهایم
آه از آن معشوق عاشق ناشنـــاس
(اقبال)141 :1391 ،

همچنين در ادامه نسبت به هندوستان آنرا عزیز خاطر صاحبدالن و عارفان
ميخواند و از مرائب آن خطة گيتيفروز غمناک است و ميسراید:

تأثير حماسه ملّي و ميهني ایران در اشعار اقبال الهوری
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آن عزیزی خاطـر صاحــبدالن
در ميان خاک و خون غلتد هنوز
(اقبال)137 :1391 ،

اقبال الهوری خود را از قيد وطن بيگانه ميداند و جوامع اسالمي را چون نور دو چشم
ميداند .و اگرچه دوتا هستند و مجزا ،ولي نور آنها یکي است.
ما که از قيد وطـن بيگانــهایــــم
از حـجـــاز و چيـن و ایرانيـــم ما
مـست چشـم ساقــي بـطحاستيــم
امتيـازات نسـب را پــاگ سوخــت
چون گل صد برگ ما را بو یکيست

چون نگه نور دو چشميـم و یکيــم
شبنم یک صبــح خندانيــم مــا
در جهـان مثـل مــي و ميناستيـم
چون گل صد برگ ما را بو یکيست
اوست جان ایـن نظام و او یکيسـت
(همان)121 :

و در ابياتي نظير همين ،اینگونه ميگوید:
نه افغانيم و نـي تـرک و تتاریــم
تميز رنگ و بو بر مـا حـرام است

چمن زادیــم و از یک شاخساریــم
کـه ما پـروردة یک نـوبهـاریـــم
(احسن111 :1321 ،ـ)117

 -1اقبال و بيتالحرام:
اندیشه اقبال را در عشق مسلمانان عالم نسبت به وطن مرکزی یعني بيتالحرام
ميتوان دید که از مسلمين عالم ميخواهد که به گرد نگين بيتالحرام در طواف باشند:
قوم را ربط و نظام از مرکــــزی
"رازدار" و "راز" ما بيـت الحرام
چـون نفس در سـينـة او پروریـم
تازهرو بستـان ما از شبنمـــــش

روزگارش را دوام از مرکـــــزی
سوز ما هم ساز ما بيت الحـــرام
جان شيرین است او ،ما پيکریــم
مزرع مـا آبگيــر از زمزمــــــش
(اقبال )111 ،1314

 -2نکوهش فخر بر اصلونسب:
اقبال در منع تعرب جغرافيای جهان اسالم ،فخر بر نسب را نيز به سخره ميگيرد و
کودکانه ميداند و آنرا در لوای ملّت واحد ميآورد و باز بر طبل وحدت ميکوبد و به
انسجام ملّت اسالم مياندیشد:
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تو ای کودکمنش ،خود را ادب کـن
به رنگ احمر و خون و رگ و پوسـت

مسلمان زادهای ،تَـرک نســب کـن
عرب نازد اگر ،ترک عــرب کـــــن
(اقبال)1314:613 ،

همچنين ميگوید:
نيست از روم و عــرب پيـونــدها
گر نسب را جــزو ملّـت کــردهای

نيست پـابنــد نسب پيونــــدها
رخنــه در کار اُخــوّت کـردهای
(اقبال)614 :1314 ،

شاعر مضموننگری چون اقبال فراتر از وطن خود مياندیشد و از روی احساساتِ صِرف
و با تعرب برای کشورش برنميخيزد ،بلکه به جهان اسالم مياندیشد و در توصيف
کمنظير خود با فضاسازیهای زیبا ،مخيل و شاعرانه ميگوید:
رخت به کاشمرگشا ،کوه و بر و دمن نگـر
باد بهار موج موج ،مرغ بهـار فـوج فـوج
الله ز خاک بردميد ،موج به آب جو تپيـد

سبزه جهان جهان ببين ،الله چمن چمن نگر
صلرل و سار زوج زوج ،بر سر نارون نگــــر
خاک شرر شرر ببين ،آب شکن شکـن نگـر
(اقبال)619 :1314 ،

شهيد مطهری در عشق و عالقه اقبال به وطن و ميهن اسالم ميگوید :اقبال در اشعار
و مقاالت و سخنرانيهای خود همواره کوشش دارد مجدها ،عظمتها ،فرهنگها ،لياقت-
ها ،شایستگيهای امت مسلمان را به یاد آنها آورد و آنان را به خویشتن مؤمن سازد.
اینکه اقبال ،قهرمانان جامعة اسالمي را از البهالی تاریخ بيرون ميکشد و جلوی چشم
مسلمانان قرار ميدهد ،به دليل این است که ميخواهد آنان را با خویشتن خویش آشنا
سازد (مطهری.)32 :1391 ،

نتيجهگيری
اقبال الهوری از شاعران برجسته و نامدار معاصر است که اشعار ملّي و ميهني در کنار
سایر مضامين در شعر وی جایگاهي قابل تأمل دارد .تمامي اشعار این شاعر مورد بررسي
قرار گرفته است و نگارندگان با بررسي آنها به نتایج زیر دست یافته اند:
اقبال شاعری است که به مسأله ميهن و ملّيت نظر خاص دارد و آن را منوط به سنگ
و گِل نميداند و تکيه بر اصلونسب را به سُخره ميگيرد و این مضمون در شعر وی از
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بسامدی باال و قابل تأمل برخوردار است .اگرچه اقبال متأثر از شاعران ایراني است ،تعریف
وطن در شعر وی متمایز از دیگر شاعرانست چراکه وطن در منظر او تنها وطن اسالميست
و بس .مرز نگاه وی در حدود و ثغور جغرافيایي محرور نميگردد .در تالش است که
مسلمين را امت واحد سازد و بر حفظ و تعالي و پویایي آنها مُرِرّ است و همگان را بر
اتحاد و ميهن واحد اسالمي ترغيب ميکند .درحقيقت نگرش او به وطن ،اطلس اسالم و
وحدت اسالمي است .وی معتقد است اسالم را نباید با تمایزات ميهن و حدود و ثغور
جغرافيایي و ویژگيهای نژادی از هم گسست .امت اسالم همه مخلوق خدایند و باید
قلبهایشان با یکدیگر پيوند بگيرد و ممالک اسالمي و مسلمانان پشت به پشت یکدیگر
دهند و در مقابل مخالفان وحدت اسالمي مقاومت نمایند و اختالف نژاد و اصل و مملکت
خود را کنار بگذارند و در زیر لوای توحيد و اسالم و نبوت مجتمع شوند.
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