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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه
  برخي از شاعران فارسي زبان

  ∗دزا ملك محمد فرخ

  طر در استخا خردي به هنوزم ز
  به منقارم آن سان به سختي گزيد

  ام زد كه هان پدر خنده بر گريه
 

  كه در النة ماكيان برده دست
  كه اشكم چو خون از رگ آندم جهيد
  وطن داري آموز از ماكيان

 »دهخدا                                «

هاست كم و بيش  شكل امروزي كه در تمام جهان مورد توجه ملّت وطن و ملّيت به
شناسان تقريباً  گيرد چرا كه جامعه از قرن هجدهم و يا هفدهم ميالدي سرچشمه مي

، »)م ١٤٦٩-١٥٢٧ (ماكياول«اران انديشه قوميت، اند كه يكي از نخستين بنيانگذ كرده قبول
اوج فكر قوميت و .  استشهريارتاريخدان و سياستمدار ايتاليايي و نويسندة كتاب 
دنبال آن بعضي مسايل  كرد كه به مسألة وطن را در اروپاي قرن نوزدهم بايد جستجو

  .دهند نژادي، خود را بخوبي نشان مي

                                                
  .رسيا پژوهشگر ف- ∗
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وطن و نوعي همبستگي ميان جامعة ايراني، هميشه وجود داشته  اما گرايش به
نوعي مطرح بوده  در واقع وطن و ملّيت براي تمام شاعران و نويسندگان ما به. است

 است كه ماالمال از  فردوسيشاهنامةگواه روشن، وجود . است، گيرم نه از نوع غربي آن
بارها . اقوام مهاجم است هاي ايرانيان با  دوستي و انباشته از درگيريرانتصاوير اي
ميان آورده كه گوياي عاطفه وطن  كشور ايران، سخن به =  در شعر از ايرانشهرفردوسي

  .خواهي اوست
  .ي در شعر گذشتة ماستهر حال، اين تصور از وطن، آشكارترين جلوة وطن پرست به

  هيچ كس را در جهان آن زهره نيست
  

   بر زبانايران كو سخن راند ز
  ١شير ژيان  بد توان كوشيد با  شير آراسته است  مرغزار ما به  

بندد و  طور محسوس از شعر شاعران رخت برمي در دوران سالجقه جنبة قومي به
  .طن اسالمي استآيد، غرض و ميان مي اگر از وطن ذكري به
هاي حكومت خود را استوار كنند، انديشة   براي اينكه بتوانند پايهتركان سلجوقي

دنبال  اسالمي مخالف قوميت را تقويت كردند، و اگر در شعر عصر سلجوقي به
بينيم كه اينان تا چه حد  طور محسوس مي هاي وطن و قوميت ايراني باشيم به جلوه

  .اند شهاي قومي و ميهني را زبون كردهارز
آورند منظورشان وطن  ميان مي پس از آن بسياري از شاعران وقتي از وطن سخن به

اند كه بهترين مفسر وطن اسالمي  در واقع آنان اسالمستان را درنظر داشته. اسالمي است
  : است محمد اقبال الهوريقارة هند در قرن اخير، شاعر بزرگ شبه) اسالمستان (=

  خاور همه مانند غبار سر راهي است
  

  يك نالة خاموش و اثر باخته آهي است
  اين خاك گره خورده نگاهي استهر ذرة   

  
   خيز و همدان و عراق و سمرقنداز هند

  از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز  
 

  ٢ديدن دگر آموز شنيدن دگر آموز گزيده
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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

همين جهت   تمام جوامع اسالمي بايد زير يك پرچم گردآيند و بهاز ديدگاه اقبال
  :دهد زبان شعر مي همه مسلمانان با هشداري برآمده از سوز دل به

  نه افغانيم و ني ترك و تتاريم
  

  چمن زاريم و از يك شاخساريم
  تميز رنگ و بو بر ما حرام است  

 
  ١ه ما پروردة يك نوبهاريمك

وحدت و يگانگي  اش ريشه در اسالم دارد شرقيان مسلمان را به و چون انديشه
زند كه در برابر جلوة فريبندة فرنگ بايستند و خويشتن خويش را  خواند و نهيب مي مي

  :اند پيدا كنند كه گم كرده
  اي اسير رنگ، پاك از رنگ شو

  
  مؤمن خود، كافر افرنگ شو

  اين كهن اقوام را شيرازه بند  
  

   را كن بلندرأيت صدق و صفا
  رشتة سود و زيان در دست توست  

  
  آبروي خاوران در دست توست

  اهل حق را زندگي از قوت است  
  

  قوت هر ملّت از جمعيت است
  قوت همة مكر و فسون ي بيرأ  

 
  ٢رأي جهل است و جنون قوت بي

خشم تكانشان  دهد و گاه به مردم ديارش گاه آگاهي مي شاعر در اين نوع شعر به
مخاطبان شعرش روشن  خود آيند و گاه اميد خود را براي وطن به دهد كه به مي
  .كند مي

ي الدين اسدآباد اين درست است كه انديشة وحدت ملل اسالمي از سيد جمال
  .داده و بهترين مبلغ آن بوده است  آن را نضجگيرد، اما اقبال سرچشمه مي

اند اما غرض آنها ديار و شهري بوده  ايم كه از وطن سخن گفته شاعراني هم داشته
  .اند نوعي از آن دور افتاده اند و به است كه در آن باليده

 پناه بردند، البتّه پرور هند سرزمين ادب جا بد نيست از شاعراني ياد كنيم كه بهدر اين
ياد وطن آهي خونين  كه ذوقي داشتند، و به...  ونه همة آنان، بلكه شاعراني چون صائب
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د تا اجتماعي دورانشان بشو وضعيت سياسي ـ اي به در مورد اينان بايد اشاره. اند كشيده
اميد صله و قباي نو و  چند عدة بسياري هم به علّت اساسي هجرتشان معلوم گردد، هر
  .نان خورشي شاهانه راهي آن ديار شدند

گمان من فسادي است كه همپاي  است و ريا به» ريا«، دورة رواج در دورة صفويه
 گوياترين و زيباترين فظحا ديوانشاهان و بزرگان اين ملك بوده است كه پيش از آن 

شود و مسلّم شاعر و  در دورة صفويه اين فساد رايج مي. نمونه را در اين باره داده است
 عهد همين علّت است كه ايران به. هنرمند واقعي تاب اين ريا و رياكاري را ندارد

البتّه ميان اين خيل سفر . اعر واقعي نبوده است محلّي مناسب براي رشد شعر شصفوي
  :روند بوي كباب مي اي نيز به ، عدههند كرده به

   خون كرددلم آرزوي هند
  

   جگر خواركه خون بادا دل هند
 »مشرقي«   

  :يا
   حاجات كعبةحبذا هند

  
  اجو ر خاصه ياران عافيت

  هر كه شد مستطيع فضل و هنر  
  

   واجب است او رارفتن هند
 ١»فياض«   

آمدند، بسيار  امان مي  بهاز اين گونه شاعران و اديبان كه از بخت سياه خويش در ايران
  :گويد  ميميرزا صائب. سوختند  مينوعي در آتش اشتياق هند بودند كه همگي به

 رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست  كه در هر سر هستهمچو شوق سفر هند
را آنجا تفرجگاه آوري شاعران ايراني بود زي  ماية كمال و نامو واقعاً سفر هند

يك تير دو نشان  هند به رفتن به با. سرايان و محلّ اجتماع استادانشان شده بود پارسي
 استاد همان صائب. آوري و ثروت، افزايش استعداد و مهارت در هنر شعر نام. زدند مي

  :گويد كه در تواناييش ميان معاصران شكّي نيست، مي
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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

   را چون نستايم كه در اين خاك سياههند
 

  ١يي يافتجامة شهرت من شعلة رعنا
  :نويسد  در اين مورد ميدكتر صفا

 سرزميني براي رواج همت قطب شاهيان و عادلشاهيان و گوركانيان، هند اگر به”
سخن پارسي و فرهنگ ايراني شده بود، كشوري كه سرچشمة آن ادب و 

آنجا جوالنگاه شمشير زنان تركمان و . كرد ر راهي ديگر سير ميفرهنگ بود د
  “...خوي گرديده بود گوي يا تازي رداپوشان تازي

) رواج شعر و ادب(بعضي از شاهان و رجال مملكت هم اصالً در چنين خطّي ”
 كفهاي فشردة خود بر ناروايي بازار دانش و ادب در ايران كردند و با سير نمي

 آورده، االبرار رياضاي كه رستمداري در مقدمة  نامه در شكايت. افزودند مي
اي بزرگ در اين راه وصف شده و اين  صورت انگيزه چيرگي عالمان دين هم به

نحوي از اين گونه  يك به شاعران نيز هر. تمام معني درست است نيز به
 سرزمين ايران را مثالً آقا صفي صفاهاني. ها در سخنان خود دارند نامه شكايت

 خود ةنام ساقيوي در .  كرده استهند رواج خوانده و آرزوي رفتن به كشور بي
  :گويد كه در ايران سروده بود، مي

  بيا ساقي از احتياجم برآر
   رسان خوش در آن مرز و بومهند به
 خاك ملك عراقم چو گنجي به به

  رواجم برآر وزين كشور بي
  ويرانه تا كي نشينم چو بوم به

ر د وم  م ا  ي اكو  ن ب ا ت آتش   “ 
خاطرش را » حب وطن« دلخوش نبود و آنكه از هند  باو مير سنجر كاشاني

  :اش دارد نامه ساقيخست، در  مي
 تحنغم غربتم كرد بس مم شبي خاطرم خست حب وطن

  :زد كه از آشكار ساختن اين راز تن نمي
  نبودش وطن وسع گنجاييم

  
  غربت از آن كرد هر جاييم به
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  مرا داشت بر روي تركش خدنگ
  

  درنگ دستم برون داد از آن بي  ز
بي  ز   دة  منم كف دا   درنگش 

 
  كه بر روي تركش خدنگش منم

سنجر  ي پذيرفتاري شخصيت شاعر كه ميريعني آمادگي برا» وسع گنجايي«اين عبارت  
شود، حتّي  تعبيرهاي ديگر ديده مي كاربرده، باز هم در گفتار گويندگان آن عهد به به
بلندي قدر او را برنتافت » رواج كشور بي«گويندة ديگر كه  اي راجع به ميان گوينده در

) مسيح (يم ركناي كاشيدر شرح حال حك.  رفتهند چندانكه آن را رها كرده و به
مهري   بود ليكن سرانجام دچار بيآمده است كه چندي مالزم شاه عباس) ه ١٠٦٦ :م(

مرتبة  بعضي از معاصران كه به. هند نهاد  را رها كرد و روي بهاو شد و ناگزير ايران
 او را آمد متأثر شدند و از آن جمله مشرقي  اين پيشبلندش در شعر معترف بودند از

  :او را بفروخت و از دست داد» جوهري بي«از » ايران«كه  گوهري گرانبها مانند كرد ـ به
  ١كز شرف شد پنجة خورشيد و دست مشتري  جوهري  آخر از بيگوهري بفروخت ايران

اين  اش به نامه ساقيدر ) ه ١٠٣٥: متولّد (مازندرانيدر اين مورد مال محمد صوفي 
  :كند نكات اشاره مي

  مرا گرچه طبعي است گيتي فروز
  

   زمين چون چراغم بروزدر ايران
  ندارم بهر بوم و بر نيتي  

  
  منّتي نير زم به يك نان بي

  حقيرم بهر كوي و هر انجمن  
  

  چو فضل اندر ايران و اندر عدن
  كس من رغبتي هيچ ندارد به  

  
  در ايران چنانم كه در ديدة خس

  از اين بوم و بر مهر برداشتم  
  

  همه بوده نابوده انگاشتم
  روم زين ديار خراب چنان مي  

  
  خشكي رود سوي آب  ي زكه ماه

  چو رفتم از اين منزل چون قفس  
  

  ٢پس  چو عمر شده باز نايم ز
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 رفته هواي يار و هند شود، شاعران به ة خود انسان نميجا خان مصداق، هيچ اما به
گمانم،  اي احساسي و شخصي دارد، به اند و اين ياد از وطن، جنبه ديار كرده

براي بسامان آوردن اين سفر .  تبريزي باشدمشهورترين شاعران اين دوره، صائب
  :ر مورد وطن و غربت خويش سروده استاو د. گيريم هند، از او كمك مي كردگان به

  گل و ياسمن بود ما را كجا نظر به
  

  كه خار خار، گل پيرهن بود ما را
  يك پيرهن مضايقه كرد  زماه مصر به  

  
  چه چشم داشت دگر از وطن بود ما را

  خون نشست عقيق از فروغ عاريتي به  
  

   بود ما راسهيل يمن چه دلخوشي ز
  اين بخت ايم با ببين چه ساده دل افتاده  

  
  چاه ذقن بود ما را كه چشم آب ز

  داغ حسرت كرد نوبهار قناعت به  ز  
  

  اللة خونين كفن بود ما را حسد به
  گر گرديم هر لباس كه خواهيم جلوه به  

  
  ايم سرو كه يك پيرهن بود ما را نه
  ؟آسمان صائب  چرا كنيم تنزّل به  

 
  ١خن بود ما راچنين كه خامه، سوار س

. طور پراكنده دارد هايي در مورد وطن و ياد آن، به تر از اين باز تك بيت و روشن
  :شود ابياتي اشاره مي براي نمونه به

 ساختم ايكاش با ياد وطن از وطن مي ز ادراكش بود اي بسا نعمت كه يادش به
  :و

  نداد پيرهنييوسف  كه از لباس به آه كاين همان وطن استمكش زياد وطن 
  :تر و روشن

 وطن پا مگذاريد كه چاهست بيرون ز زندان  غربت مپسنديد كه افتيد به
  :و باز او

  بسرآمد شب غربت غم دل كرد سفر
 

  ٢بعد از اين فصل شكر خندة صبح وطنست
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توانيم آنان را جزو  اي خصوصي است و مي براي اين دسته از شاعران وطن مسأله
الدين عبدالرزاق  جمال«شعري از  از اين نمونه به.  خصوصي بدانيمستايشگران وطن

آيد و درد  توجه كنيم كه منشاي درد دوري از يار و ديار از دل شاعر برمي» ياصفهان
  :كند خصوصي خويش را فرياد مي

  سالم كه رساند بدان خجسته ديار
  

  كه هست مجمع احباب و محضر احرار
  اي كه در او دوستان من جمعند بقعه به  

  
  جان عزيزتر صدبارچه دوست؟ جانم و از 

  هزار بار بوسه بر آن خاك بر نهند وانگه  
  

  وار سالم من برساند چگونه؟ عاشق
  لطف گويد كاين لعبتنا ديده من به  

  
  گرم و سرد نگهدارد هان و هان زنهار ز
  اند و لطيف همه چو الله و گل نو شكفته  

  
  زحمت خار دار گل و الله را ز نگاه

  عزيز باشد نوباوه هر كجا باشد  
  

  شكوفه دل ما را چنان گرامي دار
  قضا بدان قدر از آب آتش انگيزد  

  
  باد غبار  اگر نشيند بر دامني ز

  غالم و چاكر آب و هواي آن خاكم  
  

  دوستانم اين يكبار اگر بسازد با
  غير غنچه بدو در مباد كس دلتنگ به  

  
  غير نرگس در وي مباد كس بيمار به
  همي بنالم از شوق دوستان قديم  

  
  ز زخم زخمه نالد زارچنانكه زير گله ا

  بدم چو بلبل آنگه كه پيش ديدة من  
  

  بدند همچو گل نوشكفته در گلزار
  رانم دوري ايشان دو جوي مي كنون ز  

  
  ام چو بو تيمار آب ديده و دم بسته  ز
  بس سرشك چو شنگرفت و آه سرد دلم ز  

  
  نگار  گرفته آينة طبع من كنون ز

  دوستان مدان از عمر تو زندگاني بي  
 

  ١چنين زندگي بود صدبار كه مرگ به ز
اند و  تري سخن گفته ايم كه از وطن كلّي در مقابل گروه يادشده، شاعراني هم داشته

مسلّم است شعر همة . اند شعرهاي وطني خود داده ـ به سياسي تقريباً بعدي اجتماعي ـ
شعر بعضي از آنان ريشه در خصومتي . ن دسته، كاربردي مساوي نداردشاعرن اي

. شخصي دارد و در واقع تضاد عقيده با حاكم وقت باعث دوري آنان از وطن شده است
 غم آن ندارد كه او مانند مسعود سعد سلمان.  استخسرو نمونة اين شاعران ناصر
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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

او همواره در . دهد يادآورد و سرود غمناك سر  از دست رفتة زادگاهش را بهلذّتهاي
 دور از من در دست بيگانه است، مردمش اسيرند و گرفتار اين انديشه است كه خراسان

 شهر بلخ و حتّي  و غزنويعذاب اجتماعي در نتيجة فرمانروايي تركان سلجوقي
انگيز  زادگاهش نيز از اين نظر براي او مطرح است كه سرنوشتي از لحاظ اجتماعي غم

  :دارد
  كه پرسد زين غريب خوار محزون

  
  من حال تو چون  را كه بيخراسان

  نوروز؟ هميدوني كه من ديدم به  
  

  خبر بفرست اگر هستي هميدون
  درختانت همي پوشند بيرم؟  

  
  همي بندند دستار طبر خون؟

  گر ايدوني و ايدون است حالت  
  

  دو روزت نيك و ميمون شبت خوش با
  مرا دونان زخان و مان براندند  

  
  »ساهون«گروهي از نماز خويش 

   شد نگنجد جاي دونانخراسان  
  

  دون يك خانه درون آزاده با به
  نداند حال و كار من جز آنكس  

  
  كه دونانش كنند از خانه بيرون

ا خشم ايزد بر خراسان     همان
 

  ١برين دونان بباريده است گردون
گاه غرض شاعر از وطن، مفهوم اجتماعي دارد و در لفظ وطن انتقادي آرام يا تند،  

  :گاه چنين كرده است» خسرو ناصر«مثالً . بر حاكمان و بيدادگران روزگار خود دارد
  بال رويد نبات اندر زميني

  
  اروناند و ق كه اهلش قوم ماهان

  چه حالت اينكه مدهوشند يكسر؟  
  

  كه پنداري كه خوردستند هيپون
، افسون پديدست     گزيده مار را

 
  ٢گزيده جهل را كه شناسد افسون؟

بوده است » ملّت«مسلّم شاعراني از اين دست غرضشان از وطن، مردم وطن يعني 
  .شعرشان كمك كرده استبعد اجتماعي  و همين مسأله به
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 آثارش انباشته از هواي خوب شيراز.  در اين زمينه مقولة ديگري استشعر سعدي
ستايد، دوري از فتنه و آشوبهاي  او شيراز را براي دور از خطر بودن و زيستن مي. است

سفر  ا او را بهچرا كه همين فتنه و آشوبه. ديگر نقاط فقط در شيراز ميسر است
بيند كه پلنگان،  آسوده مي) شيراز را در واقع(گردد و كشور را  مي كشاند و چون باز مي

ماند و شيراز در واقع نمود  اند، در وطن مألوف، شيراز، مي خوي پلنگي را رها نموده
  است وگرنه وطن در معنايوطن در آثار او خطّة فارس. شود آسايش خاطر او مي

  :گسترده هيچگاه مورد نظرش نبوده است
  دارد دست از دامنم نمي

 
  ١ و آب ركنبادخاك شيراز

  : رنجيده و سروده است از شيرازيك بار سعدي
  كلّي بگرفت   بهدلم از صحبت شيراز

  
  وقت آن است كه پرسي خبر از بغدادم

  هيچ شك نيست كه فرياد من آنجا برسد  
  

  عجب ار صاحب ديوان نرسد فريادم
  سعديا حب وطن گرچه حديثي است صحيح  

 
  ٢ زادمسختي كه من اينجا نتوان مرد به

عدالتي و ظلمي بوده كه احساس كرده است، جز اين يك مورد در  در نتيجه بي
 ر مجموع براي سعديد. خورد چشم مي  بهشيراز سراسر ديوانش عشق عجيب او به

اما در شعر آن . هواي شيراز و طبيعت زيباست كه انگيزة اين همه شور و شيدايي است
مسألة وطن چگونه مطرح است و او » حافظ«عالم رند سوز و سرحلقة عاشقان جهان 

كه سعدي اي داشته است؟ در شعر حافظ نيز رد پاي وطني  در مورد وطن چه انديشه
كند، آنهم   و گاه از شيراز ياد ميحافظ گاه از فارس. گويد، كامالً آشكار است مي
او عاشق ديار خويش است و چون برخالف سعدي ميل سفر نداشته . لفظي عاشقانه با

اما ستايش حافظ از وطن كمتر از سعدي است . شهر و ديارش پايبند بوده است عمالً به
  :كند  غزلهاي معروفي از وطن بخوبي ياد ميچند در هر
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  نگاهي به اشعار ميهن دوستانه

  

  مثالش  و وضع بيخوشا شيراز
 

  ١دار از زوالش خداوندا نگه
آويز،  كند بدين دست گاه وطن در شعر عارفانة ما، عالمي روحاني را تداعي مي

داند، بل آن را  ، وطن را عالم خاك نمي»حب الوطن من االيمان«عارف مثالً از حديث 
 مربوط »الست بربكم، قالوا بلي« و »الست« خواند و مسأله را به فراتر از عالم افالك مي

دنيا آمده و رشد   يا جايي كه شاعر بهكند و وطن اصلي را تهران و دهلي و بغداد مي
 را »...نفخت فيه من روحي«گيرد، چون آية  داند و نهايت نتيجه مي نموده است، نمي

 داريم و روح، عاشق اصل و وطن خويش، يعني بارگاه باريتعالي است، ميل و پيش رو
آنگاه مرتبة وصل . اصل، يعني وطن اصلي و هميشگي رجعت است به شيداييش به

كشد و از وطن تصويري كامالً آن جهاني ارائه   را پيش مي»فناء باهللا و بقاء باهللا« ـ
  :ويدگ براي مثال مولوي در اين باره مي. دهد مي

  شوم دم در سوز بريان مي دم به
  كند گرچه دل چون سنگ خارا مي

 مسكن يار است و شهر شاه من

  روم هرچ بادا باد آنجا مي
  كند جان من عزم بخارا مي

 پيش عاشق اين بود حب الوطن
آورد كه  تمثيل كوتاهي پس از اين بيت مي» ...الوطن حب«تر نمودن  و براي روشن

  :بسيار گوياست
  عاشق كاي فتي گفت معشوقي به

  
  اي بس شهرها غربت ديده هتو ب

  آنها خوشتر است پس كدامين شهر ز  
  

  گفت آن شهري كه در وي دلبرست
  هر كجا باشد شه ما را بساط  

  
  هست صحرا گر بود سم الخياط

  هر كجا كه يوسفي باشد چو ماه  
 

  ٢جنّتست ارچه كه باشد قعر چاه
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