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 مقدّمه

مرزی معاصر شاید که اقبال الهوری در ادبيات برون سخني گزاف نيست اگر بگویيم

ترین شاعری است که در مضامين گوناگون نسبت به ایران و شاعران ایراني توجه برجسته

ردیف دیگر شاعران ایراني چشم بر ميهنِ ایران دوخته است. یکي سنگ و همداشته و هم

از منظر اقبال الهوری با نگرش  آنها، عرصة ميهن و وطني است که اساس از این عرصه

 اعران متمایز است.دیگر ش

چنين زبان و بيانِ هنری این شاعر و متفکّر ها و همبدون شک بررسي آرا و اندیشه

های درست و های پيدا و پنهان نگرشای جهت شناختِ الیهمایهجهان اسالم دست

ترغيب عواطف انساني خواهد شد تا هم روح غيرت و تعهد به ميهن مورد بررسي قرار 

های موزون و پویای مردمان و تر باعث پيوند استوارتر اندیشهشي جامعگيرد و هم در نگر

 پویانِ وادِی ادب و حماسه در سرزمين ایران و دیگر ملل شود.ره

رو هرچند در حوزة حماسه به بررسي عنرر شعر ميهني از منظر تأثير و جستار پيش

اضح است که برایند انتقال این پردازد امّا پروتأسي اقبال الهوری از اشعار ميهني ایران مي

نماید که به مخاطب انتقال یابد و در این آميز جلوه مياندیشه وقتي به شکل همگون و هم

دهد که اقبال الهوری یابد و نشان ميناپذیر ميصورت دایرة اندیشه و خيال وسعتي وصف

های و جلوه در شعر خود تا چه حد از این عنرر و مضمون بهره برده است. او ترکيبات

انگيزی آفرید که بررسي این ميزان و چگونگي تلفيق و تأثير راهي هنری بدیع و تعجب

ای مطمئن برای مایهجهت شناخت بهتر بدایع شعری و فکری او خواهد بود و دست

 تر شعر وی خواهد شد.مطالعات مدون و گسترده

مند از خود به یادگار رزشبزرگان ادب در زمينة حماسه و عناصر مّلي و ميهني آثاری ا

. خانه مجلسگوی پاکستاني، تهران: چاپ( شاعر پارسي1369مينوی، مجتبي )ازجمله: اند. گذاشته

( اقبال الهوری: منادی وحدت اسالمي، در شناخت اقبال )مجموعه مقاالت( به 1321نبئي، ابوالفضل )

 کوشش غالمرضا ستوده، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.

در زمينة تأثير حماسه ملّي و ميهني ایران در اشعار اقبال الهوری گامي برداشته  امّا

 گان برآن شدند تا با سرمایه اندک علمي گامي در این راه بردارند.نگارندنشد، لذا 
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 های بحثسؤال

 آیا اقبال الهوری به مسأله وطن توجّه ویژه داشته است؟ -1
 است؟ "پاکستان"همان  در شعر اقبال، "وطن" عنرر -6
 دیگر ارتباطي دارند؟آیا حماسه ميهن و اسالم در شعر اقبال با یک -3

 آیا حماسه ایران در اشعار ميهن اقبال تأثير دارد؟ -4

 هافرضيه

 وطن از مضامين بسيار جدی اندیشه اقبال الهوری است. -1

 نگرد.اقبال به مسأله وطن به معني حد و مرز یک سرزمين نمي -6

رسد که ميهن از منظر اسالم ميهن اسالمي است نه حدود و ثغور نظر ميبه  -3

 مکاني.
جاکه اقبال به ایران و شاعران و ادیبان ایران توجّه تام دارد رسد از آنبه نظر مي -4

 تأثير داشته است.حماسه ایراني در اشعار وی 
 ضرورت تحقيق

و ميزان تأثيرگذاری حماسه ملّي و های اقبال الهوری تر با آثار و اندیشهآشنایي بيش

ميهني ایران در اشعار اقبال و تبيين حدود و نگرش ميهني و اندیشة ناسيوناليسم و 

گرایي وی، نگارنده را برآن داشت تا با پردازش خاصِّ ميهن و حماسه در اشعار این ميهن

 شاعر ميزان تأثرِ وی را از حماسه ملّي و ميهني ایران بررسي نماید.

 نميه

پرستي موضوعي است که متعلق به یک قوم و ملّت نيست، بلکه هر مّلتي نسبت ميهن

ورزد. در قرآن کریم نيز آیاتي در احترام به وطن داشت آن عشق ميبه ميهن خود و پاس

صورت طبيعي از عالیق انسان است. در ادبيات توان یافت و آن حقيقتي است که بهمي

مه فردوسي و بعد از آن در اشعار سعدی بروشني دیده پرستي در شاهنافارسي، ميهن

صورت خاص در عرر کنوني مطرح شده است و این پرستي اقبال بهشود، ولي ميهنمي

یکي از موضوعات مهم مورد بررسي شخريّت شاعر و توجّه به نگرش وی نسبت به 

ني در پرستي نظير خوني است که در رگ شاعران ميهبيني فکری اوست. ميهنجهان

گراست و برای دفاع از ميهن در جریان است. اقبال الهوری نيز نظير شاعران ایراني، ميهن

های وطن را توصيف و مردمان را به دفاع از خيزد و زیبایيمقابل بيگانگان به مبارزه برمي
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های وطن و دفـاع از ستاید و به زیبایيکند و مبارزان این راه را ميعرصه ميهن دعوت مي

گرایي پـردازد و ميهنفـروشان ميرزمين اسـالمي و اتحاد مسلمانـان و نکوهش وطنس

 ها مضاميني است که در شعر اقبال قابل بررسي است. وی فَراملّي است. و این

آميخته است و خاک ارتباط یک انسان با مکان زندگِي وی مفهومي کاماًل درهم

عمرت البلدان بحب »فرماید: مي )ع(رت عليمثابه عضوی از بدن اوست. حضسرزمين وی به

در اسالم  (.41: 1391)عالمه مجلسي، « شوددوستي آباد ميشهرها با ميهن»؛ «االوطان

 دوستي نشانه ایمان است.ميهن

از دو جهت لغوی و اصطالحي قابل بررسي است: از نظر « مّلي»یا « کلمه وطني»

و مربوط به وطن و شناخته، آمده  وطنلغوی، کلمه وطني به معني اهل وطن و هم

چه براساس رأی و تمایل منسوب به ملّت است، یعني آن« کلمه مّلي»(. و 1311)انوری، 

 )همان(تر مردم ایجاد شده باشد. بيش

بند و چه که انسان بدان پایمفهوميست دربرگيرندة هرآن "قوميّت"از نظر اصطالحي 

 (.1311نامه دهخدا )نرم افزار لغتقائم است 

قوميّت، یعني چنگ زدن به موضوعاتي که »گوید: مي "معجم العربي الحدیث"صاحب 

ورزند و غيرت داشتن نسبت به آن از حيث همه فرزندان یک ملّت به آن اهتمام مي

سویي در دفاع از قضایای مّلي و وطني است. به طور کلي قوميّت نوعي اتحاد و یکي هم

: 1321)خليل جبران، « برای دفاع از سرزمين مقدّس خویش.هاست بودن و رابطه با انسان

1299.) 

گوید: قوميّت یعني وصلت اجتماعي و عاطفي از جهت صاحب معجم الوسيط مي

اشتراک در وطن و جنس و زبان و منافع و ضررها و این معادله وطني است که قوميّت 

 (.921: 1411)انيس، تواند در بين مردم رشد کند وسيلة آن ميبه

وطن یا ميهن در زبان فارسي نکوهش نشده است، بلکه دوست داشتن آن جزئي از 

پرستي نشانه دوستي یا ميهنقوميّت یا وطن»فرماید: مي )ص(ایمان است و پيامبر اکرم 

 (.21: 1391)مطهری، « بيداری انسان و تمدن و فرهنگ و اصالت و هویّت اوست.
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ت؛ یعني محبت که در وجود انسان پنهان شده گرفته شده اس« مهر»از کلمة « ميهن»

 (.1131: 1397)معين،  است و آن نشانة رشد انسان و عالقه و دوستي به وطن خویش است

ای عربي است به معنای راه و روش که در قرآن کریم نيز به همين واژه« ملّت»

 (.91ج، آیه )سوره ح« راه و روش پدرتان ابراهيم است»؛ «أبيکم إبراهيم ملّة»معناست: 

یعني  nationalبرند که مرکب از در غرب برای قوميّت تعبير ناسيوناليسم را بکار مي

از ریشه زادن و متولد  nationپسوند دوست داشتن و یا گرایش است. واژه  ismملّي و 

)طلوعي، شدن است. در زبان فارسي واژة ملّيّت معادلي پرمعناتر از ناسيوناليسم غرب است 

1393 :143.) 

 زبانگرای فارسييهني و وطنم شاعران

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.

دارترین شاعران بزرگ ادب فارسي است که در اشعار حماسي واالترین از نام فردوسي:

ارد و شهرت جهاني او انکارناپذیر است که کاخ نظم وی را به گفته خود او هيچ جایگاه را د

کشد و به تمجيد مي های ایران را به ترویرجای شعر خود زیبایيگزندی نيست و در جای

 سراید:گونه ميپردازد و عشقش را نسبت به ميهن اینپهلوانان ميهن مي

 ودپلنگـان و شيــران شــــ کُنــام                                                                                               ودـــران شـدریغ است ایران که وی

 (6/671: 1311)فردوسي،                  

 گوید:کاووس ميزبان چنين از هم

 تـن اســای مــدون نيـکه تور و فری                                                                                               ن استـرای مـه شهر ایران سـهم

 (311/ 6)همان:                                     

 گوید:گونه ميدر توصيف مازندران این

                                         ادـــب  ادـآب هميشـه بـــر و  بومــش                                                                                               ادــب  ادـا یـر مــدران شهــکه مازن

 (1/641)همان: 

جای آثارش عظمت سرزمين در جای کهچنان عشق به وطن دارد این شاعر بزرگ آن

 شود.اجدادش را یادآور مي
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گرایي کاماًل مشهود است. وقتي این شاعِر در اشعار خاقاني، ميهن ي:خاقاني شروان

جان و احساس خویش از دیدگان خود  پردازد، از عمقميبزرگ به توصيف ایوان مداین 
 گوید:بارد و ميبر خاک مدائن مي ایدجله

 کن هان عبَر هان ای دل عبرت بين از دیده

 یک ره ز لب دجله منزل به مدائــن کـــن

           رت دانعبـ آیينـةایوان مدائن را  

 نراده دوم دجله بر خاک مدائن ـوز دی
 (311: 1391)خاقاني،                             

را از همة شهرها برتر   آید و آنخاقاني در توصيف خراسان به زیبایي از عهدة آن برمي

 نامد:داند و  روضة رضوان و گلستان ميمي

 مع وفا را به خراسان طلبمبر کنم ش

 بامدادان کنم از دیده گالب افشانـي

           کان کليد در رضوان به خراسان یابم 

 نه عریان به خراسان یابمکاتشين آی
 (671)همان:   

سرای زبان فارسي است که در اوج اشتياق خویش به دار غزلاز شاعران نام سعدی:

 گوید:دوستي ميميهن و وطن

            دگوی دگر باز آمالجرم بلبل خوش  بوی دهد گل خوش هميشهراز خاک شي
 (214: 1311)سعدی،                        

 گوید:و در جای دیگر مي

 م بــــازـي که بينـدمدهـا سپيـخوش

 بنا هکعبکردکه کس به حق کعبه و آن

 اهلل اکبــر شيــراز رـر سـبده ــرسي 
 ازـو نـ تجمّلاز در رـردم شيـم بـدار

 (262)همان:                               

هایش فریاد عظيمي در احساسات    همه قدرت مثنوینظامي با آن نظامي گنجوی:

 گوید:گرایانه دارد و ميميهن

 نيست گوینده زین قياس خجل   همه عالم تن است و ایـران دل
 (312)نظامي:                              

از شاعران معاصر فرخي یزدی کسي است که از همان آغاز نوجواني  فرخي یزدی:

فروشان لبِ وی را دوختند و به خاطر انتقاد از وطنگرایانه دارد و در این راه بهاشعار ميهن

باره و ستایشِ ميهن است. در این آزادی، ميهنمایة اصلي شعر وی زندان انداختند. درون

 وید:گگونه مياین

 آزادیای سر به پ ،هادمکه بنآن زمان

 اش را مگر به دست آرم دامن وصالـت

دست خود ز جان شستم از برای آزادی  

 ای آزادیـر در قفـای ســه پـدوم بيـم
 (12: 1311)فرخي یزدی،                           
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گي ندای های زنداند که با همة دشواریبودهنظير عارف قزویني شاعراني دیگر 

  اند:دوستي سردادهوطن
 آن مرد با تعرّب و غيرت که زندگي

 

 ست در فشار، ز دردِ وطن منمکرده 

 (121: 1371)عارف قزویني،          

بَرد و در پرستي را هرگز از یاد نميخيزد و وطندهخدا نيز به توصيف وطن برمي

 گوید:گونه و بسيار زیبا ميماهيّتي تمثيل
 ه خاطـر در اســتــب ـردیخهنوزم ز 

 َگـزیــدي ـه سختـسان  ببه منقارم آن
   ان!ام زد که هـــهـده بر گریـپدر خن

 بــرده دســـت   ماکـيـان النـــةه در ــک 

 و خون از رگ آن دم جهيدـکه اشکم چ

 ـانـــــوز از ماکيــــداری آمنــــوط 
      (      161: 1326)دهخدا،                          

« حماسه ایران»مرحوم استاد شهریار در غزل  محمدحسين بهجت تبریزی )شهریار(:

 گوید:و مي دهدمينشان جهانياندوستي خویش را به گرایي و وطنحسِّ ایران

 ودرو دنيا بــــمشعل ما پيش ها سال
 رازیم ــدارو همه در حـکم حکي دُرج

چشم دنيا همه روشن به چراغ ما بود  
 سينا بـود بوعليِه با  ــحکمت هم رجـب

 (164: 1391)شهریار،                     

 گرایي  و حماسه ملي در اشعار اقبال الهوریميهن

گرایي از اوصاف نيکوی آدميانست که در آیين الهي دوستي یا حبِّ وطن یا وطنميهن

وابستگي به خاک  الوطن را از ایمان دانسته است. گاهي ایننيز پسندیده آمده و حب

پرستي به خود گرفته است. در ادبيات ملل این شيوه، ماهيّتِ شدّت یافته و رنگ وطن

اشتراک به خود گرفته و از عوامل تحریض غيرت است که در ادبيات مقاومت و بيداری 

 بسيار مؤثر افتاد.

 توحيد رمز اتحاد جامعه اسالمي -1

را محرور در حدود و ثغور گرد و آنناقبال الهوری از منظری خاص به ميهن مي

بيند. نگرش او به وطن، اطلس اسالم و وحدت ملل اسالمي جغرافيایي کشور خود نمي

اندیشد نه مّليت خاکي و است که به ملّت و امت واحد محّمدی و به ملّت اسالمي مي

اسالمي  خواند. افق دید او وطنها فراميبستگي و الفت دلها را به پيوستگي و همملّت

 گوید:نگرد بلکه مياست و فقط به یک کشور اسالمي نمي
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 چيست ملّت ای کـه گویــي ال الــه

 یکيـستوی ـاهلِ حق را حجت و دع

 هــا  از یک نگاهـــي آفتـــــابذره

 یک نگاهي را بـه چشـم کــم مبيــن

 توحيــد هســت ،شودملّتي چون مي

 هبا هزاران چشــم بودن یــک نگـــا 

 یکيـست هـادا  دلــهای ما جخيمه

 حجـــاب یک نگه شو تا شود حق بي

 نهـای  توحيــد است ایــــز تجليا

 آیـد بـه دســــتمي َجبروتقوت و 
 (391: 1316)مقدم صفياری،                      

 فرامکاني ميهني -6

مسلمانان را به خودی  جامعةاندیشد و  اقبال در حوزة شعر فارسي به وطن اسالمي مي

خواند. توقع او این بود که همة ساکنان ممالک اسالمي و مسلمانان اسالمي خویش فرامي

دیگر بدهند و در قبال مخالفان خود باالجماع مقاومت هندوستان پشت به پشت یک

نمایند. اختالف اصل و نژاد و مملکت خود را کنار بگذارند و در زیر لوای توحيد و نبوت 

)مينُوی،  تر از وطن است، ملّيت منوط به آب و خاک نيستع شوند، زیرا که دین مهممجتم

 گفت:اقبال مي( 14: 1369

   شيراز است طرازدل از حریم حجاز و   گُلي ز خيابان جنــت کشميـر منـم

 و:

 زاک پاک بخارا و کابـل و تبریـز خ  اگرچه زاده هندم، فروغ چشم من است
 (24و  23و  37و  14: 1369)مينُوی،     

آدم اعضای یک بني"اندیشة ميهني اقبال نسبت به ملل مختلف اسالمي رایحة 

 گوید:کند و ميرا بر مشام ذهن تداعي مي "پيکرند

 ـمـي تــرک و تتاریـن ه افغانيـم ـن

 تـرام اســر ما حـب تميز رنگ و بو 

 م و از یک شاخساریمـن زادیـچم 

 نـو بهاریــمروردة  یک ــه ما پـک
 (613: 1391)اقبال،               

 گوید:گونه ميهمچنين در تأیيد همين مضمون در رباعي بسيار زیبا این

 نرَستــيوز از بند آب و گـل ـهن

 ن اول آدم بـي رنـگ و بویــمـم

         نــتـو گویـي رومـي و افغانيـم م 

              نــاز آن پس هندی و تو را نيم م

 (613، 1391)اقبال 
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توان گفت که اقبال به نفي مکان باور دارد و این در اندیشة ميهني اقبال الهوری مي

آميختگي عرفاني است و تعيين مرزها در جهت افتراق امت اسالم باعث آزردگي خود

سپاری به خاک و سرزمين را شرط ها دارد و دلهاست. اقبال باور به مرز اندیشهاندیشه

 داند.م نمياسال

 ام ماستـهندی و چيني سفال ج

 شام نيسـت و قلب ما از هند و روم

 دل به اقليمي مبنـد مُـسلمستي

 ل انـدام ماسـتي گِــرومي و شام 

 تجز اسالم نيسما بهمرز و بـوم از 

 م مشو اندر جهان چون و چنـدـگ

 (399ـ392: 1391)اقبال،           

 ایهبستگي قومي و قبيلنفي دل -3

خاصِّ دل بستن به کلوخ و سنگ و خشت است. او ه اقليم باز نظر اقبال دل بستن 

ای یعني نظام جاهليّت عرب گونه تعلق خاطر جامعة انساني را به نظام قبيلهگوید اینمي

 گرداند:بازمي

 تـوب و زشــــتو اگر داری تميـز خ

 اکـبرخاستن از روی خین؟ دچيست 

 دــــل ساختنمحفـ تا وطن را شمـعِ

 تگ و خشـا کلوخ و سنـدی بـدل نبن 

 اکـردد جــان پــود آگاه گــز خا ـت 

      دــقبایــل ساختنـ ان را ــــوع انسن

  يــرضایـل از غالمــه نقــ؛ ب19: 1391)اقبال، 

 1393 :321) 

 دانست و وحدت جهان اسالم از موضوعات اصلياقبال اسالم را مبنای وطن اسالمي مي

شعر و تفکّر او بود. به نظر او مسلمين، یک ملّتند و وحدت جهان اسالمي در هيچ ملّت یا 

شود. او این نظر را مبنای عقيده به توحيد و رسالت دانست. به کشور خاصي محدود نمي

 گوید:ماند. او مينظر او فرد با عقيده به توحيد و جامعه با عقيده به رسالت زنده مي

 نـوا گشتيــم مـــــات همــاز رسال

 ا  وحـــــدت شـودـمدعمـکثرت ه

 رت از نبــي آموختيــــمــدین فط
 پایان  اوســتبـي بحراز  گُـهـراین 

 م مـــــا ــا گشتيـمدعس همـنفهم 

 ون وحدت شود ملّت شودـه چــپخت

 ي افروختيـــمـق مشعلـــدر ره عش

 احساس اوست جانيــم، ازما که یک 

: 1321؛ سهسرامي، 119: 1321 )احسن،

 (444: 1321. نبئي، 321
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 اقبال و آرزوی وحدت مسلمين -4

آرزومند وحدت مسلمين است. آرزوی وحدت مسلمانان او را به شاعری  ،شاعر اقبالِ

 گوید:کشانيد. و در اندیشة وطني خود مي

 اصل ملّت در وطن دیدن که چـــه؟

 نازان شدن ناداني اســـت مکانيبر 

 تعالــي پيکــر مــا آفریـــــد حق

 جوهر ما با مقامـي بسـته نيســـت

 دست آور  که در پهنـای  دلدل بـ

 تا وطن را شمع محفـل ساختنـــد

 ملّتي را رفت چون آیين ز دســـت

 

 ه؟باد و آب و گل پرستيدن که چـــ 

 م او اندر تن و تن فاني اســــتـحک

 ت در تن ما جـان دميــــدـوز رسال

 ادة   تندش به جامي بسته نيستــب

 ود گم این سرای آب و گــلـشيـم

 وع انسـان را قبایــل ساختنـــــدـن

 ل خاک اجزای او از هم گسسـتـمث

 (399: 1314)اقبال، 

معنایي دیگر از وطن با مبنایي دیگر نيز وجود داشت که در گذشته هم مطرح بود 

-سلطانآبادی، الدین اسدسيدجمال چونکمي پيش از عرر مشروطه، کساني هم

عبدالحميد عثماني و بعضي فضالی عرب، مانند سيدعبدالرحمن کواکبي و... این اندیشه را 

تنها این عقيده را ریشه و رونقي بسيار مطرح کرده بودند؛ امّا شور و تأثير نفس اقبال نه

 ، یب(1311عيدی )سداد را در قالبي تازه ریخت و صورتي مرتب قوی بخشيد، بلکه آن

 گوید:پسندد و مياقبال استحکام دین را در وحدت مسلمين مي

 قوت دین از مقام وحـــدت است

 

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

 گوید:در عشق اقبال به جغرافيای اسالم در وصف هندوستان مي

 ــــانبازگو از هنـد و از هندوستــ

 ایمآن که دل از بهر او خون کرده

 از غم ما کن غــم او را قيـــــاس

 آن که با کاهش نيرزد بوستـــــان 

 ایمآن که یادش را به جان پرورده

 آه از آن معشوق عاشق ناشنـــاس
 (141: 1391)اقبال،                             

      دالن و عارفان خاطر صاحبزیز را عچنين در ادامه نسبت به هندوستان آنهم

 سراید:ناک است و ميفروز غمخواند و از مرائب آن خطة گيتيمي
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 مي ندانـي خطـة     هندوستـان

 فروزاش  گيتيای  هر جلوهخطه

 دالنآن عزیزی خاطـر صاحــب 

 وزخاک و خون غلتد هن در ميان
 (137: 1391)اقبال،                     

دو چشم      چون نورداند و جوامع اسالمي را هوری خود را از قيد وطن بيگانه مياقبال ال

 است.ها یکي تا هستند و مجزا، ولي نور آنداند. و اگرچه دومي

 ایــــم ما که از قيد وطـن  بيگانــه
 ایرانيـــم ما واز حـجـــاز و چيـن 

  بـطحاستيــمچشـم ساقــي  مـست

 پــاگ سوخــت امتيـازات نسـب را

 ستچون گل صد برگ ما را بو یکي

 چون نگه نور دو چشميـم و یکيــم 

 صبــح خندانيــم مــا شبنم   یک

 در جهـان مثـل مــي و ميناستيـم

 ستچون گل صد برگ ما را بو یکي

 سـتاوست جان ایـن نظام و او یکي
 (121)همان:                                  

 گوید:گونه ميي نظير همين، اینو در ابيات

 رک و تتاریــمـي تـنه افغانيم و ن

 رام استـا حـتميز رنگ و بو بر م

 مــم و از یک شاخساریــچمن زادی 

 مـاریـــوبهـروردة    یک نـه ما پـک
 (117ـ111: 1321)احسن،                  

 الحرام:اقبال و بيت -1

الحرام         عالم نسبت به وطن مرکزی یعني بيت اندیشه اقبال را در عشق مسلمانان

 الحرام در طواف باشند:خواهد که به گرد نگين بيتتوان دید که از مسلمين عالم ميمي

قوم را ربط و نظام از مرکــــزی 

 ما بيـت الحرام "راز"و " رازدار"

 مـاو پروری سـينـةون نفس در ـچ

 ان ما از شبنمـــــشـبست  روتازه

 از مرکـــــزی وزگارش را دوامر 

 سوز ما هم ساز ما بيت الحـــرام

 پيکریــم او، ماجان شيرین است 

 ـر از زمزمــــــشـمزرع مـا آبگي
 (111، 1314)اقبال                   

 

 نسب:ونکوهش فخر بر اصل -2

يرد و گاقبال در منع تعرب جغرافيای جهان اسالم، فخر بر نسب را نيز به سخره مي

کوبد و به آورد و باز بر طبل وحدت ميرا در لوای ملّت واحد ميداند و آنکودکانه مي

 اندیشد:انسجام ملّت اسالم مي
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را ادب کـن  منش، خودکودکتو ای 

  تـبه رنگ احمر و خون و رگ و پوس

 نســب کـن تَـرک ،ایمسلمان زاده 

 عــرب کـــــن اگر، ترکعرب نازد 
 (1314:613)اقبال، 

 گوید:چنين ميهم

 دها ــرب پيـونــنيست از روم و ع

 ایردهــت کـزو ملّــگر نسب را ج

 د نسب پيونــــدهاــابنـنيست پ 

 ایردهـک  اُخــوّته در کار ــرخن
 (614: 1314)اقبال،                       

 احساساتِ صِرف اندیشد و از روینگری چون اقبال فراتر از وطن خود ميشاعر مضمون

اندیشد و در توصيف خيزد، بلکه به جهان اسالم ميبا تعرب برای کشورش برنميو 

 گوید:های زیبا، مخيل و شاعرانه مينظير خود با فضاسازیکم

 رـگو دمن ن کوه و بررخت به کاشمرگشا، 

وج فـموج، مرغ بهـار فـوج  جباد بهار مو

ديـخاک بردميد، موج به آب جو تپ الله ز

  

الله چمن چمن نگر  ببين،سبزه جهان جهان  

 صلرل و سار زوج زوج، بر سر نارون نگــــر

    رک شرر شرر ببين، آب شکن شکـن نگـخا

 (619: 1314)اقبال، 

د: اقبال در اشعار گویشهيد مطهری در عشق و عالقه اقبال به وطن و ميهن اسالم مي

-ها، لياقتها، فرهنگشش دارد مجدها، عظمتواره کوهای خود همرانينو مقاالت و سخ

ها آورد و آنان را به خویشتن مؤمن سازد. های امت مسلمان را به یاد آنها، شایستگي

کشد و جلوی چشم الی تاریخ بيرون ميقهرمانان جامعة اسالمي را از البه ،که اقبالاین

ا با خویشتن خویش آشنا خواهد آنان ردهد، به دليل این است که ميمسلمانان قرار مي

 (.32: 1391)مطهری، سازد 

 

 گيرینتيجه

دار معاصر است که اشعار ملّي و ميهني در کنار اقبال الهوری از شاعران برجسته و نام

د بررسي گاهي قابل تأمل دارد. تمامي اشعار این شاعر مورسایر مضامين در شعر وی جای

 :ندها به نتایج زیر دست یافته ابا بررسي آن قرار گرفته است و نگارندگان

اقبال شاعری است که به مسأله ميهن و ملّيت نظر خاص دارد و آن را منوط به سنگ 

گيرد و این مضمون در شعر وی از مي سُخرهنسب را به وداند و تکيه بر اصلل نميو گِ
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ي است، تعریف برخوردار است. اگرچه اقبال متأثر از شاعران ایران ی باال و قابل تأملبسامد

ست او تنها وطن اسالميست چراکه وطن در منظر از دیگر شاعرانوطن در شعر وی متمایز 

گردد. در تالش است که و بس.  مرز نگاه وی در حدود و ثغور جغرافيایي محرور نمي

است و همگان را بر  رّها مُرِمسلمين را امت واحد سازد و بر حفظ و تعالي و پویایي آن

اطلس اسالم و  ،کند. درحقيقت نگرش او به وطنهن واحد اسالمي ترغيب مياتحاد و مي

وحدت اسالمي است. وی معتقد است اسالم را نباید با تمایزات ميهن و حدود و ثغور 

های نژادی از هم گسست. امت اسالم همه مخلوق خدایند و باید جغرافيایي و ویژگي

دیگر اسالمي و مسلمانان پشت به پشت یک دیگر پيوند بگيرد و ممالکهایشان با یکقلب

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 131 1379، پایيزو  زمستان 62ردهم، شماره دوم، پياپي پژوهشنامة ادب حماسي، سال چها 

 

 فهرست منابع

  میقرآن کر -
 .مکتب النشر :روتيب ،طيالوس ممعجال .(1411) .آخرون و سيأن م،يابراه -
 نا.مک: بيبي .اقبال و وحدت جهان اسالم(. 1321) .عبدالشکور احسن، -

 .ای. تهران: کتاب پااحمد آرام ة، ترجمدر اسالم ينیر دتفکّ  یاياح(. 1391) .محمد اقبال، -

ان: مؤسسه پور. تهرانیآر ح. ا. ةترجم ،رانیفلسفه در ا ريس (.1314) .محمد اقبال، -

 انتشارات نگاه.

 . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن(. 1311انوری، حسن. ) -

 .انيبيطب ديحم ديس ةترجم ،ثیالحد يالمعجم العرب .(1321) .جبران ليخل ،جبران -

 نا.مک: بيبي

چاپ  تهران: .یسجاد نیاءالديدکتر ض حيبه ترح ،وانید .(1391) ي.شروان يخاقان -

 .گلشن

انتشارات  مک:بي ي.اقيسريبه کوشش دکتر محمد دب ،وانید .(1311) .اکبر يعل دهخدا، -

 .راژهيت

 ی،نور نیدکتر نظام الد حيبه ترح ،سعدی اتيکل .(1311) .نیمشرف الد ،یسعد -

  .چاپ آفتاب مک:بي

 تا.بيمک: بي .از نظر اقبال يت اسالمملّ  دیفلسفه تجد .(1321) .ميد کلمحمّ ،يسهسرام -

 ، تهران: علم.ياسيفرهنگ جامع س .(1393) .محمود ،يطلوع -

 يد علمحمّ و اخوت یمهد نی، تدومجموعه اشعار .(1371) .ابوالقاسم ،ينیقزو عارف -

  .پگاه :تهران .سپانلو

. سپانلو يمحمد عل و اخوت یمهد نی، تدومجموعه اشعار .(1311) .محمد ،یزدی يفرخ -

 نگاه.تهران: 

 نا.بي .وشش جالل خالقي مطلق، نيویورکبه ک ، شاهنامه .(1322) .ابوالقاسم ،يفردوس -

 تهران.، رانیخدمات متقابل اسالم و ا .(1391) ي.مرتض ،یمطهر -

 .ريرکبيام . تهران:4، ج متوسط يفرهنگ فارس .(1397) .محمد ن،يمع -

 هانيک ،«یدر کالم اقبال الهور)ع(  يامام عل»(. 1316) .دختنيشه ی،اريصفمقدم -

 .يفرهنگ

 خانه مجلس.تهران: چاپ ،يپاکستان یگويشاعر پارس(. 1369) مجتبي. ،یونُيم -



  131 یدر اشعار اقبال الهور رانیا يهنيو م يحماسه ملّ  ريتأث
 

 

 «در شناخت اقبال ،يوحدت اسالم ی: منادیاقبال الهور»(. 1321) .ابوالفضل ،ينبئ -

 گاه تهران.(، به کوشش غالمرضا ستوده، تهران: دانشمجموعه مقاالت)

 ی، تهران:دستگرد ديبه کوشش دکتر حسن وح ،کريپهفت .(1317) ی.گنجو ينظام -

 .قطره

. دانشگاه تهران :تهران .(1311) .نامه دهخداافزار لغتنرم -


