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Abstract 

The success of the Constitutional Revolution, with ideas of nationalism 

and reformism, and by creating profound changes in cultural, political and 

social domains, has made fundamental changes in the creation of nation’s 

ideology about human, the role of religion in the administration of social 

affairs, and patriotism and has introduced new concepts in the dominant 

discourse. Also, the Islamic Revolution, with its monotheistic ideology, 

having the goal of conferring jurisdiction to the Islamic law and establishing 

a political regime based on religion, has changed the worldview of the nation 

and the cultural and social foundations. ‘Homeland’ is one of the common 

themes which has been frequently used in a new concept, different from its 

old meaning, in the poetry of these two revolutions. In order to reveal the 

important and influential elements on patriotism to the truth seekers, this study 

has investigated the effect of nationalistic and religious ideologies on poems 

about homeland written by the poets living in the two eras were studied with 

reference to their books of poetry and other related analytical works. 

The concept of ‘homeland’ in the view of poets of the Constitutional Era is 

influenced by western culture and civilization and nationalism, while in the 

view of poets of the Islamic Revolution, it is inspired by religious, Islamic-

patriotist teachings, also the concept of ‘Islamic Iran’ and to some extent, the 

concept of nationalism has been used by the link made between national and 

religious culture in the Islamic Revolution. 

Keywords: The Constitutional Movement, The Islamic Revolution, 

homeland poetry, nationalism.
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 چكیده
هاي عميق در گرایی و تجدّد خواهی و با ایجاد دگرگونیانقالب مشروطه با اندیشة ملی        
هاي فرهنگی، سياسی و اجتماعی، ساحت ایدئولوژي ملّت دربارة انسان، نقش دین در ادارة حوزه

خواهی را دستخوش تغييرات اساسی کرد و مفاهيم جدید را به گفتمان غالب امور جامعه و وطن
اسالمی نيز با ایدئولوژي توحيدي براي حاکميت بخشيدن به قانون اسالمی و  بدیل نمود. انقالبت

کرد. ونهاي فرهنگی و اجتماعی را دگرگبينی ملّت و بنياناستقرار نظام سياسی مبتنی بر دین، جهان
از جمله موضوعات مشترکی است که در شعرم این دو انقالب، متفاوت از مفهوم قدیم آن، با « وطن»

جویان حقيقت دوستی براياست. براي اینکه عناصرم مهم تأثيرگذار بر وطنرفتهکار بسامد باالیی به 
ادوار،  وطنی شاعران این مداري بر شعرگرایی و دینشود، در این مقاله، تأثير ایدئولوژيم ملیآشکار

با مراجعه به دیوان شعر آنان و آثار تحليلی مرتب  با موضوع، مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش 
 آمده بيانگر این است:دستاي و تحليلی بوده و نتيجة بهبه روش کتابخانه

نيّت جهان غرب، مفهومم وطن در اندیشة شاعران دورة مشروطه با تأثيرپذیري از فرهنگ و مد       
اي دینی، هاسالمی با الهام از آموزهبينی شاعران انقالب است و در جهانگرایی و ناسيوناليستی ملی
و  تا  «ایرانی اسالمی»اسالمی، مفهوم وطنی است و  با پيوند فرهنگ ملی و دینی در انقالب  اسالم

 کار رفته است.گرایی و ناسيوناليستی نيز بهحدودي ملی
 اسالمی، شعر وطنی، ناسيوناليسم.مشروطه، انقالب : های کلیدیواژه
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 مقدّمه -1

اند اسالمی از وقایع بسيار مهم در یکصد سال م اخير ایران بودهمشروطه و انقالب نهضتِ 

با ایجاد و « خواهیتعالی»و  «خواهیترقّی»بينی متفاوت و معارض با هم، دو جهانکه با 

 و اجتماعی به پيروزي رسيدند. عميق در ساختار فرهنگیهاي دگرگونی

ه از بود؛ روشنفکرانی کانقالب نخست، شاهد پيروزي هرچند کوتاه روشنفکران مدرن»

ند، قانون اساسی گرفتهاي غربی، ناسيوناليسم، ليبراليسم و سوسياليسم الهام میایدئولوژي

خود مطابق جوامع اروپایی معاصر  کردند و به نوسازي جامعة کامالا غير دینی مدوّن

 دوران»سنّتی به ميدان آمدند؛ علمایی که از اميدوار بودند؛ امّا با انقالب دوم، علماي 

گرفتند، پيروزي خود را با طرح و تدوین یک قانون اساسی کامالا اسالم، الهام می« طالیی

ی د و مفاهيم غربنمودند، محاکم شرع را جایگزین دادگاهاي موجودکردن دینی تضمين

)آبراهاميان، « همچون دموکراسی را مفاهيمی الحادي دانستند و مورد انتقاد قراردادند

7911 :739 .) 

فرهنگی و  هاي نُو بر تعامالت و تحوالتمشروطه و اسالمی با ایدئولوژي انقالب

اعران ش از جمله موضوعاتی است که با این تفکرات در شعر« وطن»اجتماعی تأثير گذاشتند. 

این پژوهش،  است. درقدما بازتاب یافتهاین ادوار، با بسامد باالیی در مفهومی متفاوت از تلقّی 

هاي دینی و غيردینی در نگاه به وطن، در شعر این دو واقعة بزرگ آشکار تأثير ایدئولوژي

 است.گردیده

 

 بیان مسئله -1-1

 فرهنگ و تمدّن اروپا و با ایدئولوژيخواهی در نتيجة آشنایی ایرانيان با جنبش مشروطه

گرفتن از قانون الهی و سيرة بزرگان دینی با اسالمی نيز با الهام داد. انقالبملّيت رُخ 

، ها در این دو انقالب بزرگبينی افراد و گروهایدئولوژي اسالميّت به پيروزي رسيد. جهان

یا بر پایة مفاهيم جدیدِ مُلهم از غرب استوار بود و یا ریشه در فرهنگ دینی داشت. در این 
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گاه به وطن، است، تأثير ایدئولوژي در نگرفتهاي و تحليلی انجام جُستار که به شيوة کتابخانه

 شود.در شعر این ادوار بررسی می

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

گرایی را در شعر ، وطن در مفهوم ملی«تلقّی قدما از وطن»کدکنی در مقالة شفيعی       

و  ردهکمشروطه با مفهومم زادگاه، شهر، روستا، قلمرو و قومی در نگاه شاعران قدیم مقایسه

-و در کتاباست. اسابقه بودهاست که وطن در مفهوم ملّيت در ادوار قبل بیگيري کردهنتيجه

گرایی وطن را در اندیشة شاعران ، مفهوم تازة ملی«با چراغ و آینه»و « ادوار شعر فارسی»هاي 

-شاست. ماشاءاهلل آجودانی در بخکردهعصر مشروطه، برگرفته از فرهنگ و تمدّن اروپا بيان

دوستی ها، به وطندر تحليل اندیشه« کتاب مشروطة ایرانی»هاي نخست، هفتم، هشتم و نهمم 

مضمون شهيد و شهادت در »مصطفی ندیم در کتاب است. شنفکران پرداختهشاعران و رو

 هاي دینی و مذهبی شاعرانبه اختصار، به اندیشه« 7970ادبيات فارسی از مشروطه تا سال 

در نقد و  «شکوه شقایق»است. ضياءالدین ترابی در کتابم اسالمی پرداخته مشروطه و انقالب

-گرایی شاعران اشارههاي وطنهاي دفاع مقدس، به صورت مختصر به اندیشهبررسی شعر

 «تأثير ایدئولوژي در نگاه به وطن در شعر مشروطه و انقالب اسالمی»ولی تاکنون  است؛کرده

 و کتابی مطرح نگردیده است.به صورت جامع، در هيچ مقاله 

 

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-3

خواهی در شعر مشروطه و انقالب شدن زوایاي پنهان تأثير انواع ایدئولوژي بر وطنروشن

 هاي دینی دراسالمی و بيان اثرپذیري شعراي هر دو دوره از فرهنگ و تمدّن غربی و ارزش

 است.ها و اهمّيت این پژوهش دوستی، از ضرورتمقولة ميهن

 بحث -2

ها امري پسندیده بوده و در دوستی، ستایش زادبوم و دفاع از آن در نزد همة ملّتوطن

نيست؛ بلکه ها دارد. دلبستگی به خانه و آشيانه، تنها مخصوص به انسان ایران نيز پيشينة کهن

 رد: در نهاد موجوداتِ دیگر نيز دفاع از النه و محي  وجود دا
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دارد، آدمييييييی دارد وطيييييين عنکبوت ار النيييه   

تند تار عنکبوتالنة خود مييييی بييييهرمحييييفييييظِ  

 

تنآسييييا تو هم دور وطن تيياري بييه عنکبوت   

از حفظ وطنغييافييل اي، اي کم نييهز عنکبوتی  

(31: 7931)کسروي، به نقل ازمنيرمازندرانی،     

دانسته و در انتقاد دوستی را خميرمایة وجود انسان دهخدا، از شاعران نامورم مشروطه، وطن

است:عنصر، با تمثيلی زیبا از ماکيان گفتهفروشان و افراد سستاز وطن  

 اطريييييي خ به ردييييييي خُ ز نوزميييه

سييييييييييييييييييييييييييييييييييييت دَرَ  

 ختیيييس هيييب سيييانآن نقارميييم هيييب

 گيييييييييييييييييييَزیيييييييييييييييييييد

 که زد امهيييرگریيييب ندهيييخ دريييپ

انييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه  

 

دسييت بيُييرده ميييياکيان يية الن در هيي ک   

جهيد دم آن رگ از خون چو اشکم که  

ييانييمييياک  از آمييييوز دارينييي وطيي   

(721:7903)دهخدا،                                

نی و ملّی هاي دیاست. با انگيزه و ایدئولوژيهویت ملّی و فرهنگی افراد به وطن وابسته 

اع هاي سلحشوري و پایداري در دفهها و زیباترین صحنترین درگيريدر طول تاریخ، خونين

 . استشده تصویر کشيدهسرا به ها رخ داده و با ذوق هنرمندانة شاعران حماسهاز سرزمين

 

 ایدئولوژی چیست؟ -2-1

از  ايپردازان علوم اجتماعی، مترادف با فرهنگ، مجموعهایدئولوژي در اندیشة نظریه

هاست. رفتار، گفتار و کردارم افراد و گروهدهندةنظمها و اعتقاداتِ دینی و ها و خواستهآرمان

شود. است که همراه با ایجاد پيوند ميان افراد پدیدار می ایدئولوژي مجموعة تجليّات ذهنی»

هاي سياسی، ایدئولوژي ها، مذاهب، اصول اخالقی، عادات و رسوم و طرحاسطوره

طرز تفکّري که یک مکتب دربارة  نوع برداشت و»( و 27: 7911)بشلر، « آیندشمارمیبه

« رودشمار میگاهِ فکري آن مکتب به دارد، زیرساز و تکيهمیجهان و هستی عرضه 

ولوژي در ایدئبه مفاهيم و مقاصد  دینی، مذهبی و قومی در نگاهتعصّبات (.77:  7977)اختري،
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ها وهبينی افراد و گرناست که نگاه به وطن در جها شود. بدین جهتها هویدا میافراد و گروه

تی، ملکوت، ناسيوناليستی، انترناسيوناليس هاي گوناگون و در مفاهيم زادگاه، عالمبا بينش

 گردد.می اسالم وطنی و شووینيسم  پدیدار

انی، هاي متفاوت انسپرستی در ادوار مختلف تاریخ بشر و در فرهنگمفهوم وطن و وطن»

بعضی از جوامع شکل و مفهومی دیگر، حتی در یک وضع و حال یکسانی نداشته. در 

و  هاي اجتماعیاست مفهوم وطن به تناسب هيئت جامعه نيز در ادوار مختلف نيز ممکن

 717: 7937ی،)شفيعی کدکن« ساختمان حکومتی و بنيادهاي اقتصادي و سياسی تغييرکند

 ب(. 

 

 وطن ایدئولوژیكي  -2-2

هاي ایدئولوگ غزنویان و سلجوقيان که از ، دولتدر تاریخ سياسی و اجتماعی ایرانيان

نش و دادند. در بيدوستی ترجيح میمداري را بر وطنتبارم تُرکان و غير ایرانی بودند، دین

و  کردنم فرهنگاست. آنان با برجستهبينی آنان، ایران و ایرانی چندان مطرح نبوده جهان

نند بات مذهبی توانستند در ایران حکومت کدینی و با دميدن بر آتش اختالفات و تعصهویت 

ها و براي به دست آوردن غنایم وگسترش قلمرو حکومت خود به نام دین، لشکرکشی

کردند. فرخی سيستانی در کردند. برخی از شاعران  نيز با شعر خود آنان را همراهی میمی

 وید:گده و میکر مدح محمود غزنوي، با نگاه ایدئولوژیکی به شهرها و اماکن اشاره

اي مَييلِيک گيييتی، گيتييی 

 تيراسيت

مُييلييک رمي از قِيرميطييان 

 بستيييدي

 

 حکم تو بر هر چيه توگویی رواست 

 مييل تيو اکنيون به منيييا و صفاست

(297: 7، ج7900)صفا،                  

بایل و چيرگی قهاي خالص اسالمی از طرفی و ایرانيان در قرن ششم بر اثر غلبة اندیشه»

اصل و نسب و ظالم و جاهل زردپوست از طرف دیگر، قسمتی از خصایل نژادي غالمان بی
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آمدند که دیگر مبارزه براي حفظ اي درعالقهکردند و به صورت ملّت  بیخود را فراموش 

 (. 09: 9)همان، ج« شمردندملّيت و بقاي بر آن را تقریباا الزم نمی

 بينی روشنفکران و شاعرانبر اثر تأثير فرهنگ اروپایی بر جهانامّا در دورة مشروطه 

هاي بينیهانتر از جگرایی و ناسيوناليستی در نگاه به وطن، برجستهنوگرا، ایدئولوژيم ملی

 اسالمی  عشق به وطن و ملّيت با پيوند ایدئولوژي دینی  متجلّ است. دیگر بوده و در انقالب

 و جانوطن اگر سپاري سر در راه 

 

 از خون تو دین حق شيييود جيياویييدان  

 (171: 7971)مردانی،                              

 

 گرایيملي -2-3
است. در قرآن کریم نيز به همين واژة ملّت، از نظر لغوي به معنی دین و کيش و مذهب 

 «إمبْرَاهِيمَ حَنِيفاا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرمکِينَ ة ِ َّقُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبمعُوا »است. معنی به کار رفته

که  ها(؛ امّا با تغيير معناي لغوي آن، در مفهوم اصطالحی، به گروهی از انسان33عمران: )آل

شود که در تفکر آنان تفاخر و بزرگ شمردن می تعلّقات قومی و نژادي و زبانی دارند، اطالق

دین  اجتماعی از سياست و محدودکردن قلمرو گسترش ستایی، جدایی دینوطن، باستان

ملّت، گروه بزرگی از افراد بشر با سوابق تاریخی، سرزمينی، زبان مشترك و »وجود دارد. 

 (.3: 7903)طاهري، « استداراي خلقيات و سنن و آداب و با منافع کم و بيش یکسان 

دانند؛ زیرا رهنگ دین اسالم میگرایی را مغایر با فگروهی از اندیشمندان مسلمان، ملّی

گرایی را مطرح کردند تا ها با هدف دستيابی به منابع اقتصادي مسلمانان، ملّیمعتقدند غربی

کنند. تر و پراکنده تبدیلکشورهاي بزرگ مسلمان را به واحدهاي کوچک  

 لييييرد ميغرب آن سييراپييا مَکر و فن 

 او بييه فييکير ميرکز و تيو در نييفياق

 

اهييييييل دیييييييييين را داد تيييعلييييم      

 وطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  

بييگييذر از شييام و فيييلسطيييييييين و    

 عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق

 (999: 7903الهوري، )اقبال          
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 وطن عرفاني -2-4
 همانند سایر« شکوي الغریب»القضات در رسالة با وجود اینکه عارف بزرگی چون عين

موالنا نيز دَرد دُوري خود از وطن ذارد و گنمایش می دوستان، عشق به زادگاهش را بهوطن

تی خود دوسنثاري، وطنبخشد و همچنين، عطار با جانرا با دیدن سيد برهان ترمذي التيام می

. استگذارد؛ امّا در بينشم همة عارفان، وطن اصلی عبارت از عالم ملکوت می نمایشرا به 

اند. موطن اصلی در نگاه سوز سر دادهاند و مدام سرود فراق جانافتاده آنها در این دنيا غریب

 گوید:مال از عشق  به خداست. او میقرار و ماالابوسعيد ابوالخير، دل بی

گير با غيم عشيق سازگيار آیيييد 

 دل

 گير دل نبيود کيجا وطن سازد عشق

 

بيير مييييرکب آرزو سيييوار آیيييد     

 دل

چه کار آیيييييييد ور عشق نباشيييد به 

 دل

 (777: 7901)ابوالخير،                      

 انداز گوش روزگاران شده است:به همين خاطر است که نغمه و نواي نی مولوي، طنين

 دکنبشيييينو از نی چون حکایت می

کييييييييييييز نيستييييييييان تييييا مييييييييرا 

 انييدبيييييييبيييييييریييييييييييييييييييييييده

 

ها شيکيایيت از جييدایييی 

 کييندميی

مييرد و زن در نييفيييرم 

 انيدنيياليييده

: 7: ج7900)مثنوي،               

771) 

 يد:نيست. باید بکوشيد تا به المکان پرواز کنگویند، موطنم شما اینجا ها میعارفان به انسان
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این وطن مصيير و عراق و شيييييييام   

 نيييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييت

تييييييييو در ایيييين اوطان، غریبی اي 

 پسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

 

 نيستاست کاو را نام این وطن جایی  

 اي، خاکت به سييرخو به غربت کرده

 (721: 7937)شيخ بهایی،                     

 

 اسالم وطني -2-5
ا خَلَقْنَاکُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إمنَّ»بينی گروهی از اندیشمندانم مسلمان به استناد آیة شریفة در جهان

« بميرٌتَعَارَفُوا إمنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إمنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَمِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِ

نيست و هر جا که (، وطن در محدودة جغرافيایی و مرزهاي معين محصور 79)حجرات: 

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْکُمْ  ةٌإمنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إمخْوَ»است. آنان به حکمم آیة است، آنجا وطن  اسالم

 هاي مسلمان برادر هستند.( با سایر ملّت71)حجرات:« وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ

الشعاع هدف غایی اسالم در تشکيل امّت دوستانه، تحتدر دورة اسالمی شعر وطن»

ر سرودن باختند و شع نگاي نيز رهاي قومی و قبيلهواحده قرار گرفت. بسياري از تعصب

)احمدي « یافتتدریج کاهشها، اظهار شور و اشتياق به آنها بهدربارة منزلگاه

 (.3: 7901چناري،

الدین اسدآبادي که ویژه در اندیشة سيد جمالوطنی بهامّا در دورة قاجار، نگاه اسالم        

. او تا آخر عمر براي خود وطنی اي نو مجال ظهور یافتگونهبود، بهپرچمدار اتحاد اسالمی 

دانست. سيد همة کشورهاي تحت ستم و ... همة شرق را به منزلة وطن خود می»انتخاب نکرد. 

بيگ و بهاء»(. با تأثير از اندیشة او 3: 7939)ابوالقاسمی، « در کل، اسالم وطنی شعار او بود

ن آمده و اتحاد اسالمی را بيگ از ترکان عثمانی در زمان جنگ جهانی اوّل به ایراروشنی
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انبوه ایرانيان را که »(. از طرفی همين ایدئولوژي، 211:2، ج7901پور، )آرین« کردندمیتبليغ 

)همان(.« آوازکرداز مظالم روس و انگليس دلگير بودند، با عثمانيان هم  

 ملّت عثييييمانی بيييا مييا یکی است   

مييييييا دو گييييييروهييييم ز یييييييک    

 پيييييييييييييييييييييييييييييرهيييييييييييييين

 

جيماعيت را مبدأ یکيی است مييا دو   

 نيسييييت ميييانييه سيييخن از مييا و من 

: 7937)بيييهيييار،                             

137)  

آفرین خود، وطنی با شعرم جنبشزبان اسالم ترین شاعر فارسیاقبال الهوري نيز، بزرگ

گرایی، لّیپرستی و مخواند. در اندیشة او نژاداسالمی را به مقاومت در راه آزادي فرامی امت

است. ماندگی مسلمانان بودهعامل تفرقه و اتحاد و همبستگی، درمان دردِ عقب  

مييييا کييييييييه از قيييييييييد وطيييييييين  

ایيييييييييمبييييييييييييگييييييييييانييييييييييه   

از حييجييييياز و چيييين و ایييرانييم    

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 

 چيون نيگيه نورم دو چشميم و یيکيييم 

 شييبنم   یيک  صبيح   خنيدانييم   ميا 

(13: 7903الهوري،)اقبال                      

 

 ایدئولوژی روشنفكران مشروطه -2-6

ترین شاخصة ، اساسی«خواهیتعالی»و « خواهیترقّی»مشروطه دو اندیشة  در انقالب 

-ترقّی گرشبود. نروشنفکران و اندیشمندان در رهایی از سلطة استبداد و رسيدن به پيشرفت 

ة هاي ایدئولوژي ایرانيان دربارشد تا بنيان خواهی سببخواهی در تعارض با بينشم تعالی

 انسان، جهان، وطن و نقش دین، در ادارة امور جامعه دستخوش تغييرات اساسی گردد. 

وان نسخة عنویژه در بُعد سياسی و فرهنگی از این پس در ایران بهگفتمان مدرنيته به»

 هت پيدا شدنم الگوي ترقّیاي از روشنفکران در جشد تا بدانجا که پاره بخش مطرحدرمان

 (. 12: 7903)عيوضی و هراتی، « حاضر شدند حتی مقدسات خود را نادیده انگارند
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روشنفکران، سه ابزار کليديم مشروطيت، سکوالریسم و ناسيوناليسم را براي ساختن  

 روشنفکران بر این باور بودند که مشروطيت، سلطنت ارتجاعی»دانستند. می الزم نوینجامعة 

ميان، )آبراها« خشکاندها را میهاي استثمارکنندة امپریاليستبرد و ریشهرا از بين خواهد 

7911 :01.) 

 واهیخزاده از روشنفکران ترقّیزاده و آخوندخان، تقیطالبوف، ميرزاآقاکرمانی، ملکم

کردند. بودند که بر تقليد محض از فرهنگ و تمدّن اروپا، در رسيدن به پيشرفت پافشاري می

گرایان، تنها راه رسيدن به پيشرفت و سعادتمندي اجتماعی را در گروه چشمگيري از ملّی

-دانستند. )شفيعیهاي فردي و اجتماعی میستيز با دین و حذف آن از همة حوزه

ردن کپردازان و پشتيبانان غربیب(. آخوندزاده عالوه بر اینکه از نظریه72: 7931کدکنی،

دین و  بارةمندي به نژاد آریایی و قوم پارسيان، درنان بود، با ابراز عالقههاي مسلماسرزمين

زبانان ما هستند. ما جنسان و همزرتشتيان برادران و هموطنان و هم»گفت: زرتشتيان می

عار است ... نه اینکه تعصب دین؛ چنانکه شفرزندان پارسيانيم و بر ما تعصب پارسيان فرض

 (. 271: 7939ر، )مددپو« استفرنگيان 

 ،خواهی، بر اندیشة برخی از شاعران تأثير گذاشت و فرخی یزديایدئولوژي غالب ترقّی

، عارف قزوینی، دهخدا و ایرج ميرزا را پرچمدار و مروّج الهوتی ، ابوالقاسمميرزادة عشقی

ا آنکه دادند تمایة عمدة شعرشان را به این امر اختصاص کرد. آنان درونتقليد از غرب تفّکر

 گوید: برايکشد. او در این باره میآتشم عشق به وطن در دلم حيدرعلی کمالی زبانه می

 رو اروپا شد: رسيدن به ترقّی و پيشرفت  باید دنباله

رهيی کيييان اروپيا بيپيمييوده 

 اسييت

 کيه زي زندگانی جز آن راه نييسيت

 تيييو از جهيل بيير خيير سيييواري او

 

 سيت ميييا را همييان ره بيریييييدببيای 

 هميه گير بيه سير هسيت بياید دویيد

 بييه افييالك بييا بييال دانيش پيریييد

 (7: 7991)کمالی،                         

 است: ورزي و ستایش از شکوه وطن گرایان، عشقبنيان اصلی ایدئولوژي ملّی



 

 

 

 

 7931زمستان و پایيز ، 73 ة، شمار71سال  ،پایداري يّاتادب یّةنشر                                    977

–تنييييييييييده نام تو در تار و پودم ميهن! اي 

 ميييييييييييييييييييييييييييييييييهيييييييييييييييين! 

 تو بودم کردي از نابودي و با مهر پروردي 

 

 ميهن! بود لبریز از عشيييقت وجودم ميهن! اي 

 ميهن!فييييييداي نام تو بود و نبودم، ميهن! اي  

 (99: 7903الهوتی،)                                  

گرفتار در آن ماننده  عارف قزوینی، جامعة استبدادزدة وطن را به قفس و خود را به مرغ

 پا خيزند: خواهد در راه آزادي آن بهوطنان میسوز از همکرده و با نالة جان

 است نالة مرغ سحر این همه بهرم وطن

 طلبم گر ببردهمّت از بيييييياد سحر می

 

 گرفتار قفس همچو من اسييت مسيلک مرغ  

 ستاکه به طرف چمن خبر از من به رفيقی

 (31: 7903)عارف،                                    

 اند:فرزندان ایران با عشق به وطن، هزاران حادثه و فتنه را با استواري از سر به دورکرده

 این وطييين فتنة ضحاك ستمگر دیده

 جييور چنگيزي و افغيان ستمگر دیده 

 

 آفت پيييور پشييين رنييييييج سکنيييدر دیده  

 گرچييه از دشيييمن دون ظلم مکرر دیييده

 (70: 7931)فرخی یزدي،                     

بود. او اسالم را مانعی در راه پيشرفت و اعتالي پرست افراطی ميرزادة عشقی از شاعران ميهن

عشقی در حقيقت، نمایندة مفهوم ناسيوناليسم در نسل جوانان بعد از مشروطيت »دید. وطن می

ب(. 173: 7931کدکنی، )شفيعی« نيستاست؛ نسلی که به دین و سننم دینی چندان پایبند 

 گوید: است. او میترین آرمان وطن در نزدِ ميرزادة عشقی، مقدس

 شيييراب مرگ خورم بر سيييالمتی وطن

 

 بجاسييييت که بدین مستی افتخار کنييييم  

 (901: 7931)ميرزاده عشقی،                    

تان دوسالحانش براي وطنخوشبود. نواي کرده عشق به وطن در وجود او النههزاردستان 

 خراش بود:نواز و براي دشمنان وطن، آزاردهنده و گوشترنمّی دلپذیر و گوش

مييعشوق عشقی اي وطيييين اي عشييق پاك  

 ست که از سر به در شودعشيقت نه سرسري 

 

 و سحر کنييييييم  آنکه ذکر عشق تو شاماي  

 مهرت نه عارضيی است که جاي دگر کنم 

 (911)همان:                                                 

 گوید: طنی میو گرایی و با تمسخر به نگاه انترناسيوناليسم و اسالمایرج ميرزا با اندیشة ملّی
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 ها در سير دیيين و وطين اسيتفتنيه

 صحبيت دیيين و وطين یعنيی چييه؟

 همه عاليم همييه کس را وطن اسيت

 

 است کيه اصل فتن اسيت این دو لفظ 

 دیيين تييو ميوطين ميين یعينی چييه؟

 هميييه جيا موطين هر مرد و زن است 

 (721: 2397)ایرج ميرزا،                 

جوشد. در نگاه او، او به وطن همچون عشق فرزند به مادري مهربان از عمق دل می عشقم     

 شود. با جانبازي سروده می دوستیملّت ایران برادر یکدیگر هستند و شعر وطن

وطين مييا بيييه جيياي مييادرم 

 ماسيت

شکيييير داریيييم کَييييز 

 طيفوليييييت

چيونکييه حب الوطن ز ایمان 

 اسيت

گيير رسييد دشمنييی بييراي 

 وطييين

مييييا گيييروهِ وطييين  

 پييرستانييييييم

درس حُييب الوطن همی 

 خيوانيييييم

اهييييل  ميييييا یقييينياا  ز

 ایييميانيييييم

جيييان و دل  رایيگيييان 

 بيفشيانيييييم

 (731: 2397)ایرج ميرزا،              

توان یتوحيدي بر این باور بودند که م خواه نيز با ایدئولوژيروشنفکران و اندیشمندانم تعالی

گيري از بهرهبسته از فرهنگ و تمدّن غربی و ناسيوناليسم افراطی، با بدون تقليد چشم

ه الگوي اميد و نگا»یافت.  هاي داخلی و فرهنگِ دینی به پيشرفت و توسعه دستتوانمندي

« ستا هاي دینی و ملّی بيشتر از تقليد از غرب بودهها و قابليتخواهی به توانمنديتعالی

 اهلل نوري،(. علماي روشنفکر دینی چون عالمه نایينی، فضل11: 7903)عيوضی و هراتی، 

شدن سيدمحمد طباطبایی، سيدعبداهلل بهبهانی و ... که جزو رهبران مشروطه بودند، با غربی

اکثریت »بودند.  مشروعه کرده و خواهان مشروطةمخالفت فرهنگ و مظاهر کشور

« است و کسري بهترین راه زندگیهيچ کم اسالم بیبودند چشمگيري )متجدّدان دینی( بر آن 
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خواهان و مفهوم پرستی مشروطهمخالفان مشروطه، وطن»الف( و  72: 7931کدکنی، )شفيعی

وم کردند و با طرح مفهپرستی تعبير میپرستی و خارج از اسالمجدید وطن را نوعی جمال

 (. 93: 7901)آجودانی، « آمدنداسالمی یا نوع مخصوص از وطن، به پاسخ برمی وطن

الدین، بهار، ادیب خواهی چون سيد اشرفهاي شعر شاعران تعالیمایههرچند درون 

است؛ امّا  پيشاوري و ادیب الممالک، در نگاه به وطن با همنشينی ملّيت و اسالميّت غنی شده

خواهان این دوره بود: هاي شعر تعالینيز از ویژگی« وطنی اسالم»ایدئولوژي   

ور بر مذهب و آیين مااجنبی شد حمله  

همت استاي جوانيان وطن اليوم یوم   

 

رود هم مملکت هم دین ميييادریيغا میاي   

ي هواخواهان دین امروز روز غيرت استا  

(172: 7932)گيالنی،                                     

یزدي با وجود داشتنم ایدئولوژي است. فرخینفوذ دین در جامعة ایران هميشه قوي بوده 

 ست:ا ملّت به دفاع از وطن کمک گرفته سوسيال دمکراتيک، از فرهنگ دینی براي تهييج

 پرسييييت!پرور ایييرانی اسالم اي وطن

 

رفييت چو اسيييالم ز  همّتی زآنکييه وطن 

 دسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

: 7931)فييرخييی یييزدي،                        

70) 

بهار، متأثر از فرهنگ ملّی و دینی، دو سویه بوده الشعراي نگاه به وطن در اندیشة ملک

هاي ملّی دانسته و از آن در رسيدن به را هم جزوي از عناصر و ارزشاست. او دین اسالم 

عنوان عنصر ملّی در ساختار وطن بهار اسالم را به»گرفت. استقالل و پيشرفت مدد می

 31: 7931)شفيعی کدکنی،« داندپذیرد و بزرگان دینی ایران را عناصر سازندة ملّيت میمی

 الف(.

 عيدالييت آن روز چيه شيييدکيایران ز انوار   

 شييد که ز پنجاب و ز کشييمير آن روزکجا

 

 کرد زمين را و زمن راچون خلييد برین 

 کييرد وثيين را و ثييمن را  اسييالم بييرون  

 (                 331: 7937)بهار،                                  
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هان اي ایرانيان! ایران انييدر 

 بيالست

مرکز ملک کيان در دهن 

 اژدهاست

دستخوش  داریوشمملکت  

 نيکالست

کو؟جنبش ملّی غيرت اسالم 

 کجاست

(210)همان:                                   

بود که هم دغدغة استقالل کشور خواهی ادیب پيشاوري از علماي زاهدپيشة مشروطه     

 ود.بکرد. او  به شدت از انگلستان متنفر شدن فرهنگ دینی تأکيد میداشت و هم بر حاکم

تر حُب وطن و عشق به استقالل مملکت، مذهب و سيرت او بود. هيچ گناهی را بزرگ»

دانست؛ چنانکه اغلب قصاید و مثنویاتش در این از خيانت به وطن و تمایل به اجانب نمی

 ب(. 927: 7937کدکنی، )شفيعی« است زمينه و راجع به این موضوع

ماندگی وطن، دوري ایرانيان از فرهنگ دینی به نظر ادیب، علت شکست مسلمانان و عقب

توان بر دیو استعمارگرانم وطن پيروز شد و از نور پر فروغ  است و با تجدید حيات دینی می

 کرد:اسالم، مشعل پيشرفت و سعادتمندي را روشن

روان بييييييييييييرفييييييروزیيييد زیيييييين  

 پيينييييييييييييييييييدهييييييييييييييييييا      

طبييييعان ز تييييرفييييند ابييييييليييييييس    

 رهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد    

 

 در مييييدوزیيييد تييرفنييدهابييييه دل   

 بييدیين بگيرویيد و سوي دین چمييد 

 (330: 7901)پيشاوري،                      

 ایدئولوژی شاعران انقالب اسالمي -2-7

واهی به خخواهی و با به چالش کشيدن اندیشة ترقّیانقالب اسالمی با ایدئولوژي تعالی

است. ي بوده باورترین ویژگی تفکر روشنفکران انقالب اسالمی، دینپيروزي رسيد. اصلی

هاي انقالب به سه گروه تقسيم ها و آرمانشاعران عصر انقالب اسالمی در همسویی با  ارزش

ترین منبع فکري و سرچشمة ایدئولوژي دو گروه عمده از آنان، در نگاه به وطن، شدند. اصلی
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ينش این دو گروه، سربازي و پایداري در دفاع از وطن در بود. در بفرهنگ دینی و ملّی 

 است.مقابل دشمن خارجی با تمسّک به فرهنگ دینی همراه بوده 

هاي دفاع ویژه در وقوع انقالب و سالهاي اخير و بهگذشتة تاریخی ما، حداقل در سده»

جی و استبداد مقدس نشان داد که مردم ایران در هنگام خطر و ستيز با دشمنان مهاجم خار

 (. 39: 7939سنگري، « ) اندکردهتکيه« هویت دینی»بر « هویت ملّی»داخلی، بيش از 

 

دهندة ایدئولوژي گروه دیگري از شاعران دوران ملّی نيز از عناصر تشکيلفرهنگ 

کردستانی، حميد مصدق و ... بود. عشق به وطن در  اسالمی، مانند مردوخی، گلشن انقالب

 تر از دورة مشروطه است:اسيوناليستی، امّا مالیمشعر آنان ن

 گرفت کشور ایران شکوه و فرّ جاویدان

 

 وه! که هفت اقليم را آوازة ایران گرفت 

 (7111: 7902آبادي، حبيب)بيگی           

                                       

 کردحفظ وطن ما تَركِ سر خواهيم در رهِ

 و مَردي شُهرة دهریم مييياچون به بی باکی 

 

 کردحمله بر صييداميان چون شييير نر خواهيم  

 کرددر ره حييييق سييينة خود را سييپر خواهيم 

 (701: 7971)یمينی مردوخی کردستانی،    

 (.717: 7917وطنم، جان و تنم/  هرگز از مهر تو، دل برنکنم )مصدق، 

 (.739ام به خاك وطن/ من و پایدار/  تا پاي دار )همان: دلبسته 

 ت: اس در چکامة حماسی زیر، شاعر در نگاه به وطن  ميان ملّيت و اسالميّت را پيوند داده    
 مشکنياسيت بيا تا صيف دشييمن   جنگ جنگ 

 ي قلعيييييييية  شييييطان بييزرگ ادَرم افسييانييه  

 ة خوناسييت کييييه با تيشييراه ما راه حسييين 

 

 صييييف این دشييييمن بيييييگانة ميهن شکنيم  

 چييييييو عليييی فاتيييح خيبر شکن تن شکنيم  

 شييکنيمروشيين شييب هاي زمين دربت همه 

 (17: 7971، )مردانی                                    
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اسالمی، در شعر برخی از شاعران انقالب  سراییحماسهاز  هاییجلوهعشق به وطن با  

 :استعالی شان متبينیمحدودة جغرافيایی و ناسيوناليستی و به وسعت جهانتر از گسترده

 به خون گر کشييی خاك من، دشييمن من

 تنم گيير بييييسوزي، بيييه تيييييرم بيدوزي   

 تييوانی ز قلبييييم ربييایييی    کييجا مييييييی    

 مسييييلمانييييييم و آرميييانييم شهيييادت     

 

 بييييجوشد  گييييل اندر گل از گلشن من  

سر از تيييين من جدا سيازي اي خصييييم   

 تييييو عشييييق ميييان مييين و ميييهن مين      

 تجليييّی هستی اسيييت جيييان کنيييدن من  

(79: 7919)کاشانی،                        

است: دوست شيرافکنگذرگاهِ شيران، در شعر زیر، کنایه از ایران، زادگاه دليرمردان وطن  

 کيه چيون دشمنان عييزم ایران کنند

سازکينه که چيون خصم گردد به ما  

 دو جيرعيييه می سيرمييدي سر کشيم

 کييه دشمن گيذارد سر خود به جاي

 

 نظيييير بيير گذرگيييياه شيييييران کننيد     

 کند پيياي خييييييویش از گلييييمش دراز 

 پييييس آنگييييه چييينان تيييغ بيرکشييم    

 نييييماند از او هيچ جييز دسييت و پياي   

(1: 7917آبادي، )بيگی حبيب         

خرداد  73برخی از ادبا و نویسندگان، زمان آغازین ادبيات و شعر انقالب را  با وجود آنکه

افق بينی به دو گروه مواند، از این نگاه، شاعران انقالب اسالمی نيز از نظر جهاندانسته 7912

ور، پشوند. جمع بسياري از آنان مانند قيصر امينتفاوت تقسيم میانقالب و یا مخالف و بی

هاي انقالب موافق و همسو بودند و نی، طاهره صفارزاده و ... با اهداف و آرماننصراهلل مردا

(. گروهی دیگر 21: 7931با سرودن شعر پایداري به دفاع از دین و وطن پرداختند )کاظمی، 

ز ميان شوند. ااز شاعرانی که با انقالب همسو و هماهنگ نبودند، خود به سه گروه تقسيم می

ثالث، سيمين بهبهانی و ... با داشتنم د احمدشاملو، فریدون مشيري، اخوانآنان شاعرانی مانن

هاي انقالب زاویه داشتند و در مواردي نيز، تحت تأثير بينی متفاوت، با اهداف و ارزشجهان

گرفته و براي انقالب شعر سرودند؛ همچنين شاعرانی مثل شهریار، هاي اجتماعی قرار جریان

ایشان انقالب هو سبزواري به طور کلی به قافلة انقالب پيوسته و با سرودهاوستا، مشفق کاشانی 
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(. مهدي اخوان ثالث با وجود داشتن اندیشة 30-31: 7939)سنگري،  را یاري کردند

 است:ناسيوناليستی، اشعار زیباي وطنی سروده 

 ز پوچ جييهان هيچ اگر دوسيت دارم 

 تييو را اي کهيين پييير جيياویييد بيرنا  

 

 تو را اي کهن بوم و بر دوسيييييييت دارم  

 تو را دوسييييت دارم اگر دوسييييت دارم 

(731: 7903)اخوان ثالث،                

 ورزد:سيمين بهبهانی نيز، با تمام وجود به وطنم ملّی و ناسيوناليستی عشق می

 کيييييييه مييييين از وطيييين جييدایييی   

 چييييييييو مجيييييال تيييين شييود طيی   

 «حيکييایت نييی»يييييييان تييييييييو هم  

 

توانيييييييييمبييييييييييييييه خيييييدا نيميييی          

چييييييييييو بييييریييييزدم رگ و پييييييييی          

شنيييييييييييييييييييوي ز استيييخوانييييييييم         

(727: 7931)بهبهانی،                         

 ، عشق و دلبستگی خود را به وطن  بيان کرده است: «سازمت وطندوباره می»او در شعرم

 سييازمييت، وطيييين!دوبييييياره مييی  

 زنيييييمستيييييون بييه سقف تييو ميی  

 

 اگيير چييه بيييا خشت جييييان خيویش    

 اگيييير چيييه بييا استيييخوان خيييویش   

(177)همان:                                        

 :ورزندناسيوناليستی، وطن همچون معشوقی ماهرخ دلرباست و به آن عشق میدر نگاه 
 استدوست! عشق ایران  سيرود شوق من اي 

 کشد جانييييممیچنان بييه مهر وطن شعلييييييه  

 

 شيور عرفان است و  نواي جان من از شيوق  

 است بند ایوانکه سيييييوز و ساز دلم نقش 

 (70: 7931)حقيقت،                               

 بنييييييد بنيييدم در رهِ عشييييق وطيييين   

 تييييا کيييه از ایران و ایرانی اسييت نيام   

 

سييرایييييد این سييييرود مميتحيييين     مييی    

 جييييان ميييين بييييادا فييداي هير کييدام      

(211)همان:                                     

نگاه و اندیشة فریدون مشيري در همة امور با انقالب همسو نبود. او نيز در دوران دفاع مقدس، 

 آفرینان وطن در وصف آنان سروده است: با دیدن پيکرهاي به خون غلتان حماسه
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 خورشيييدها شييکفت ز هر قطرة خون من

 هاي دیيييدة من، بييياغ گل دميددر پيييرده

 

گيذشترم پرپييي هاي دلمجا که پاره هيير    

 نييام وطيين چيييو بر ورقة دفترم گيذشت  

(031: 7901)مشيري،                              

 د:ستایندر اندیشة  برخی بعد از خدا، تمام هستی، وطن بوده و تا حد پرستش آن را می

 بعييد از خييداي، جييان و جهييانم وطن بود

 پيييوسته آشيييکار نيييمایم نهييييان خویش 

 

زبيييانيييم وطين بودیعنييی هميشييييه ورد       

 زیيييرا کيييه آشيييکار و نهيييانم وطييين بود 

(71: 7902)کسرایی،                              

 کند:آتش عشق وطن در دل شهریار چنان سوزان است که آهن و فوالد  را هم ذوب می

 بجييييييوشيييانييم ز کانييون هيينر ميين   

 شييگفييتی نييييست گير آهين کنم آب  

 

ز پوالد و آهيييينخييييروشييان سيييلييی ا        

 کييه از سييييوز و گييييييداز عيشق ميهيين   

(311: 7937)شهریار،                          

 اشعار اسالم وطني -2-8

حَ لَا مَنْ أَصْبَ»اسالم وطنی در اندیشة گروهی از شاعران انقالب اسالمی به استناد حدیث 

« ممَنْ سَمِعَ رَجُلاا یُنَادِي یَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ یُجمبْهُ فَلَيْسَ بممُسْلِیَهْتَمُّ بمأُمُورم الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ 

 ( نسبت به دورة مشروطه نمود بيشتري دارد.771: 2، ج7973)کافی، 

دهند. فلسطين، شاعران به هر موضوعی در هر جاي جهان حساسيت و حضور نشان می»

اروپا و آمریکا و دردها و مسائل مشترك جهانی لبنان، بحرین، بوسنی، عراق، افغانستان، 

« اشندها و مردمانشان داشته بهایی حتی ویژه براي این سرزمينانگيزد تا سرودهشاعران را برمی

 (.72: 7939)سنگري، 

شته باشد، گرایانه داکرد که شعر انقالب، بيش از اینکه جنبة ملّیشود حسبه روشنی می»

بوم  کهن»جاي « امت واحده»گفت در نگاه شاعران انقالب توان د. میدارگرایانه جنبة اسالم

در نگرشم برخی از شاعران انقالب اسالمی، نژاد  (.91: 7931)کاظمی، « را گرفته است« و بر

 و قوم و قبيله جایی ندارد. همه در زیر چتر قانون خدا یکی هستند:
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 قانييون الهييی مييين و مييایی نشنيياسيد   

 نشناسد، شياهی و گدایی ایيين محکمه 

 

 تاجيييکی و تييييازي و ختيایی نشناسيد    

 اسييييييالم، ميييواریث نييييایی نشناسيد   

(731: 7970)سبزواري،                          

 توان از دین و وطن دفاع کرد:گرایی میگرایی و اسالمبا پيوند اندیشة ملّی

اتآنکه شد ز اندیشهبهين ایران ما اي اي  

تييييييييرشييود آفتاب شييرع بر ما پرتوافکن  

 

 دشيمن تو تلخکام و دوسيتانت شادکام   

 تييا کيه هستيی در پنياه سایة خير االنام 

(213: 7902)کسرایی،                         

گیرینتیجه -3    

گرایی در در نتيجة تأثير آشنایی ایرانيان با فرهنگ، تمدّن و پيشرفت اروپا، ایدئولوژي ملّی

گرفت. با ورود مفاهيم جدیدي چون آزادي، ا ایدئولوژي دینی در ایران شکلتعارض ب

دولت، ملّت، وطن و ناسيوناليسم به فضاي فکري و فرهنگی، نگرش کلی جامعه نسبت به 

ها در رسيدن به ترقّی و پيشرفت، متحوّل و دستخوش تغيير مفاهيم، موضوعات و پدیده

ی، وطن در نگاه بيشتر شاعران مشروطه، در مفهوم گرایگردید. با تأثير ایدئولوژي ملّی

امعة ایران بوده شدن جگرایی و سکوالریزهگرایی و ناسيوناليستی و با ستایش از باستانملّی

است. با وجود آنکه در این دوره، فرهنگ و هویت ایرانی، تأثير پر رنگی بر اندیشة وطنی 

 کنندهدر ميان اقشار مختلف جامعه  نقشی تعييناست؛ امّا دین نيز شاعران این دوره گذاشته 

و انکارناپذیر داشت. گروهی دیگر از شاعران این دوره نيز، با ایدئولوژي دینی به 

 گرفتن از فرهنگ دین اسالمخواهی و دفاع از آن برخاسته و تعالی ایران را بدون یاريوطن

 .کردندلمانان هم تأکيد میدانستند. آنان بر اتحاد و همدلی با سایر مسغيرممکن می

با  اسالم و با ایدئولوژي توحيدي وشاعران انقالب اسالمی نيز با تأثيرپذیري از مکتب       

د. در انبه نگاه به وطن صبغة شرعی داده« حبّ الوطن من االیمان»استناد به حدیث معروف 

رایی گنگاه مبه وطن، ملّیاسالمی هم، اندیشه و ایدئولوژي گروهی دیگر از شاعران انقالب 

و ناسيوناليستی است؛ امّا به اندازة دورة مشروطه پر شدّت و حرارت نبوده است؛ بلکه بيشتر 

ا گرایی ناسيوناليستی را پدید آوردند؛ امّاي از وطنهاي تازهبا پيوند ملّيت و اسالميّت، جلوه
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الم ر نظر گرفتن هدف غایی استأثير عمدة ایدئولوژي انقالب اسالمی در نگاه به وطن، با د 

 است.در تشکيل حکومت جهانی، اسالم وطنی بوده 
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