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عالمه اقبالالهوری؛ قلهنشین ادبیات وحدت

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن
زمین به اختر میمون و طالع مسعود

مهماینشعر
میزبان :اقبال الهوری
عنوان :ساقی بطحا

دردلمسلممقاممصطفیاست
آبرویمازناممصطفیاست
طورموجیازغبارخانهاش
کعبهرابیتالحرمکاشانهاش
درشبستانحراخلوتگزید
قوموآیینوحکومتآفرید
دردعاینصرتآمینتیغاو
قاطعنسلسالطینتیغاو
درنگاهاویکیباالوپست
باغالمخویشبریکخواننشست
روزمحشراعتبارماستاو
درجهانهمپردهدارماستاو
آنکهبراعدا دررحمتگشاد
مکهراپیغام«التثریب»داد
ماکهازقیدوطنبیگانهایم
چوننگهنوردوچشمیمویکیم
ازحجازوچینوایرانیمما
شبنمیکصبحخندانیمما
مستچشمساقیبطحاستیم
درجهانمثلمیومیناستیم

مبارکی میالد رســول گــرامــی اس ــام ،حضرت محمد
الهه آرانــیــان  -ایــن هفته کــه بــه
ِ
مصطفی(ص) ،هفته وحدت نام گرفتهاست ،باید از بزرگمردی در ادبیات معاصر فارسی یاد
موضوع وحدت و همدلی مسلمانان در شعر و اندیشهاش ،جلوهگر است .او کسی جز
کنیم که
ِ
عالمه اقبال الهوری نیست .این ادیب و اندیشمند معاصر ،چه در عرصه سیاست و اجتماع و
چه در حوزه اندیشه و ادب ،همواره دغدغه وحدت و اتحاد مسلمانان و پرهیز از اختالف و تفرقه
آنها را داشت .به مناسبت هفته وحدت و برای یادکردی از این جایگاه بلند در شعر اقبال،
با دکتر محمدحسن مقیسه ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق(ع) ،درباره
موضوع وحدت اسالمی در شعر و اندیشه شاعر و اندیشمند نامدار الهور ،گفتوگو کردهایم
که در ادامه میخوانید.
▪وحدتاسالمیدرسیاستوجامعه

دکتر مقیسه ،اقبال الهوری را شخصیتی با ابعاد
چندگانه توصیف میکند که هم در سیاست و
اجتماع در میانه میدان بوده و هم در زمینههای
علمی ،ادبــی و پژوهشی فعالیت کردهاست.
او میگوید« :اقبال در کشوری متولد شد که
احزابگوناگونیدرآنفعالیتمیکردندوادیان
مختلفینیزرواجداشتند.اویکمسلمانازاهالی
هندوستان بود و در این سرزمین ،دین اسالم در

تن آسانی /تن آسایی
در متون معتبر فارسی همهجا تنآسانی آمده
است و نه تنآسایی .اما معنای آن به خالف آنچه
بعضی گفتهاند و در بعضی از فرهنگها نیز آمده
است« ،تنبلی ،تنپروری» نیست ،بلکه «آسودگی
جسمانی و مادی ،رفاه و تنعم» است.
جایگاه
پسوند «گاه» داللت بر مکان میکند و الحاق آن
به واژه «جای» ،ظاهر ًا غلط یا الاقل حشو است .با
این همه واژه جایگاه از قدیم تا امروز در نظم و نثر
فارسی به کار رفته است و غلط نیست.
تاس /طاس
این واژه فارسی است و امالی آن باید تاس باشد،
اما در متون قدیم غالب ًا به صورت معرب آن ،طاس
آمده است .البته هر دو صورت درست است ،ولی
امروزه بهتر است به صورت تاس نوشته شود.
تبعه
این واژه در عربی جمع تابع است ،اما امروزه در
فارسی آن را مفرد میگیرند و تقریب ًا مترادف
تابع به کار میبرند و هر دو واژه را به َاتباع جمع
میبندند و اشکالی ندارد.
عنوان
تلقی کردن به
ِ
پس از تلقی کردن یا تلقی شدن گاهی ترکیب
عنوان» گرتهبرداری از
عنوان میآورند« .به
به
ِ
ِ
زبانهای فرانسوی و انگلیسی است و زائد و حتی
غلط است.
حفاظت
از واژههــای مجعولی است که هرگز در عربی و
متون معتبر فارسی به کار نرفته است .به جای آن
میتوان گفت حفظ ،محافظت ،نگهداری و. ...
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

▪عواملوحدتآفریندرشعراقبال

به این عوامل ،میتوانند به وحدت برسند؛ یکی
از این عوامل توحید اســت .او معتقد است اگر
مسلمانها گرد توحید جمع شوند ،میتوانند به
وحدتبرسند:
ملتمارااساسدیگراست
ایناساساندردلمامضمراست
مازنعمتهایاواخوانشدیم
یکزبانویکدلویکجانشدیم
دومین عامل وحدتافزا ،اصالت مکتب اسالم
است .او در شعرش با استعارهای بیان میکند
که ما اگر از هر قومی هستیم ،امتیازی بر دیگری
نداریموبایدبهمکتبتازهایکهبهماعرضهشده،
روبیاوریم:
نهافغانونهترکونیتتاریم
چمنزادیموازیکشاخساریم
تمیزرنگوبوبرماحراماست
کهماپروردهیکنوبهاریم

کیهانکلهرداورمیشود
کیهان کلهر در کنار صداقت جباری
موسیقی
و مصطفی گودرزی ،داوری دومین
جایزه «آینهدار دوران» را برعهده
گرفت .به گزارش صبا ،در حالی که کمتر از دو
هفته تا پایان زمان فراخوان جایزه «آینهدار دوران»
با موضوع انعکاس شخصیت و نیز آثار استادان
محمد ابراهیم باستانی پاریزی و طاهره صفارزاده
باقی مانده است ،سید عباس دعایی مدیر این
جایزه ،ضمن معرفی شورای داوری درباره چرایی
حضور کیهان کلهر گفت« :در نخستین دوره جایزه
«آینهدار دوران» قرار بود همزمان با نمایش آثار
منتخب تجسمی در شهر پــاریــس ،کنسرت
موسیقی با حضور استاد کیهان کلهر برگزار شود و
ایشان قطعهای را به یاد استاد باستانی پاریزی در
مرکز یونسکو در پاریس اجــرا کند .تقریب ًا همه
هماهنگیها انجام شد ،اما متأسفانه به دلیل

ابوالفضل عــزیــزی ،تــرانـهســرای
ادبی
ســریــال خــاطــرهانــگــیــز «روزگــــار
جوانی» که اثرش با نام «مثل یک
رنــگــیــن کــمــون هــفــت رنـــگ» با
صدای محمدرضا عیوضی در دهه
هفتاد به محبوبیت زیادی رسید،
به استفاده بدون اجازه از اثرش
در فــصــل تــــازه ایـــن مجموعه
تلویزیونی ،اعــتــراض ک ــرد .به
گزارش خبرآنالین ،ادامه سریال
«روزگار جوانی» ،که دو فصل آن
در سا لهای  ۱۳۷۷و ۱۳۷۸
پخش شد ،پس از  ۲۲سال ،اینک
روی آنتن شبکه پنج است .شاعر
این ترانه ،ابوالفضل عزیزی است
که به استفاده بدون اجاز ِه سازندگان فصل سوم
«روزگار جوانی» از بخشی از شعر خود ،اعتراض

مــیتــوان ایــن تنظیمات را انــجــام داد؛ امــا روی
صفحهنمایشبرایتصحیحفوکوس،قبلازثبتتصویر
ضربه بزنید تا مطمئن شوید سوژه متحرک ،فوکوس
کافی دارد .در این هنگام آیکون دایره یا مربع روی
صفحه دوربین ظاهر میشود که فوکوس تصویر را به
محتوای داخــل آن آیکون انتقال میدهد و شما
میتوانیدراحتترتصویردلخواهخودرابهدستآورید.

در ای ـنجــا نــوبــهــار ،اســتــعــاره از اس ــام اســت.
سومین عامل وحـــدت ،وجــود نازنین پیامبر
گــرامــی اســـام(ص) اســت .توجه و احــتــرام به
پیامبرخدا(ص)دردیواناقبال،یکاصلاساسی
است .او معتقد است اگر مسلمانان حول محور
پیامبر(ص)جمعشوند،بهوحدتخواهندرسید:
دلبهمحبوبحجازیبستهایم
زینجهتبادیگریپیوستهایم
عشقاوسرمایهجمعیتاست
همچوخوناندرعروقملتاست
چهارمین عامل وحدتافزا در شعر اقبال ،کتاب
قرآن کریم است .قرآن در افق فکری او جایگاه
وی ژ های دارد:
دلبهآیاتمبیندیگرببند
تابگیریعصرنورادرکمند
فاشگویمآنچهدردلمضمراست
اینکتابینیستچیزدیگراست

چونبهجاندررفتجاندیگرشود
جانچودیگرشدجهاندیگرشود
پنجمین و آخرین مؤلفه وحدتآفرین از نگاه
اقــبــال ایــن اســت کــه مسلمانان باید مرزهای
متعین و جغرافیایی خود را کنار بگذارند و به مرز
ّ
و وطن مشترک برسند .آن مرز برای مسلمانان،
اسالم است .اقبال اعتقاد دارد که اسالم وطن
جهانشمول مسلمانان اس ــت ،نــه مــرزهــای
جغرافیاییمتعین؛بهدیگرسخن،آنهاجملگی
اهل اســام هستند و نه مقید به سرزمینهای
جغرافیایی.بههمیندلیلمیگوید:
قلبماازهندوروموشامنیست
مرزوبوماوبهجزاسالمنیست
مسلماستیدلبهاقلیمیمبند
جهانچونوچند
گممشواندر
ِ
مینگنجدمسلماندرمرزوبوم
دردلاویاوهگرددشاموروم

نقاشانیکهدرپیری،خیری ازهنرشانندیدند!

نگاهیبهزندگی 6تصویرگرمشهورکهدرفقروتنگدستیجانسپردند

شیوع کرونا امکان برگزاری این اجرا فراهم نشد».
وی ادامه داد« :خوشبختانه برای این دوره استاد
کلهر پذیرفتند در کنار استادان جباری و گودرزی
در جمع شورای داوری حضور یابند تا سهمی در
بزرگداشت مقام و جایگاه زند هیادان باستانی
پاریزی و صفارزاده ایفا کنند».

اعتراضبهترانهبدونمجوز«روزگارجوانی»

تمرکز روی فوکوسدوربینتلفنهمراه
دوربینهای گوشی کنونی بهصورت
آموزش
خودکارفوکوسرارویپیشزمینهقرار
میدهند؛ اما تمام تصاویر نیازی به
سوژهواضحندارند.برایتنظیمفوکوسلنز،اپلیکیشن
دوربینخودرابازکنیدورویصفحهنمایشودرمحل
دلــخــواه بـــرای افــزایــش وضـــوح ضــربــه بزنید .اگر
میخواهیدازسوژهمتحرکعکاسیکنید،بهسختی

کنار دین هندو به حیات ادامه میدهد .در زمان
اقبال مسلمانان و هندوها درگیریهای فراوان
داشتند .یکی از رسالتهایی که اقبال الهوری
در میدان فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت،
این بود که این اختالفها را کم کند .او وقتی دید
ریشه اختالف هندوها و مسلمانها بسیار عمیق
است ،به این نتیجه رسید که حداقل مسلمانها
را باید با هم هماهنگ و متحد کند و از قدرت
آنها ،به همافزایی برسد .بنابراین ،طرح داشتن
یک سرزمین مستقل بــرای مسلمانان مستقر
در شبه قاره هند را مطرح کرد و برای تحقق آن
کوشید .سرانجام مسلمانان از هند جدا شدند و
درکشورجدیدپاکستانجایگرفتند.ایناولین
نمود فعالیتهای اقبال الهوری درباره وحدت
درحیطهوحیاتسیاسیواجتماعیاوست».
ایــن استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی
در ادامــه به عوامل وحـــدتزا در شعر
اقبال الهوری اشاره میکند و آنها را
در پنج عامل برمیشمرد« :اهتمام
فراوانی به وحدت اسالمی در جهان
شعر اقبال به چشم میخورد .وقتی
وحــدت را در شعر اقبال مطالعه
میکنیم ،میبینیم او ،عوامل
وحدترادرشعرخودش
بــرمـیشــمــارد و معتقد
تمسک
استمسلمانهابا ُّ

غلط ننویسیم
پیشروی /پیشرفت
ایــن دو واژه هرچند که معنای آ نهــا در اصل
یکی بوده است ،امروزه دیگر مترادف نیستند.
پیشروی در معنای حقیقی و پیشرفت در معنای
مجازی به کار میرود .به عبارت دیگر ،پیشروی
در گــزارش امــور عینی و مــادی و پیشرفت در
گزارش امور معنوی گفته میشود.

نمایی از آرامگاه عالمه اقبال الهوری در الهور پاکستان

بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

گفتوگوبادکترمحمدحسنمقیسه،اقبالپژوهواستاددانشگاهامامصادق(ع)دربارهتبلور وحدتاسالمیدرشعرواندیشهشاعرپارسیگویپاکستانی

سوم
دارد .او دراینباره توضیح میدهد« :در
ِ
فصل ِ
سریال روزگار جوانی و در تیتراژ پایانی ،ترانهای
پخش مـیشــود کــه ســازنــدگــان ایــن مجموعه،
متأسفانه بدون اجازه از اینجانب
و بدون مالحظه قواعد حقوقی،
ادبــی و اخالقی و کسب اجــازه،
بیتی از ایــن تــرانــه را استفاده
کرد هاند ».این شاعر میافزاید:
«درباره سرایش ترانه برای قسمت
تــازه مجموعه «روزگــار جوانی»،
آقای اصغر توسلی ،در اوایل مهر،
تماسی با اینجانب گرفت و بهرغم
توافقات دوجــانــبـهای که بــرای
ســـرودن تــرانــه رنگین کــمــان ۲
انــجــام شــد ،پــس از آمــادهشــدن
ترانه ،ایشان متاسفانه به تماسهای تلفنی مکرر
بنده پاسخی ندادند».

دیتولوز

الگرکو

رامبراند

ترجمه :جواد نوائیان رودسری – خیلی از هنرمندان این شانس
را پیدا نکردند که موردتوجه قرار گیرند یا از حمایت مالی برخوردار
شوند.بیشترآنهانمیتوانستندبرایخودحامیمناسبیدستوپا
کنندوبههمیندلیل،فرجامیناخوشایندراتجربهمیکردند.مسئله
بههمینجاختمنمیشد،بسیاریازاینهنرمندان،حتیدراثبات
توانمندیخودشانبهجامعه،مشکلداشتندواغلب،بعدازمرگشان
شهرت یافتند؛ البته آنها به ویژه ایام پیری را در فقری طاقتفرسا
سپری میکردند و آنچه بعد از مرگ نصیبشان میشد ،دردی از
دوران ازدسترفته این افراد دوا نمیکرد .در ادامه به معرفی شش
نفرازاینهنرمندانبداقبالپرداختهایم.
ژانهونورفراگونارد

ژانهونورفراگونارددرسال 1732درگراس،جنوبشرقیفرانسه
متولدشد.اودرپاریسو ُرمبهتحصیلنقاشیپرداختوحتیتوانست
نظربرخیازعالقهمندانهنررابهخودجلبکند.فراگوناردبهشدت
تحت تأثیر سبک باروک قرار داشت .به همین دلیل با شکل گرفتن
سبکهایمدرنمانندنئوکالسیک،نتوانستخودراباآنهاتطبیق
بدهد.بههمیندلیلخیلیزودفراموششدودرسال1806م،در
فقروگمنامیدرگذشت.آثاراوبعدازمرگشناگهانموردتوجهقرار
گرفتوباقیمتیباالمعاملهشد.
جیمزبری

جیمز بری ،نقاش برجسته ایرلندی ،در سال  1741متولد شد .او
هنرمندیخودساختهبودودرهیچمدرسهومکتبیتحصیلنقاشی
نکرد .جیمز به خاطر مجموعه نقاشیهای ششقسمتی خود با
عنوان «پیشرفت فرهنگ بشری» معروف است .او در سال 1773
به عضویت آکادمی سلطنتی انگلیس پذیرفته شد و از سال1782
تا  1799در این محل تدریس کرد .بری را نخستین نقاش سبک
رومانتیکدربریتانیامیدانند.بااینحال،بهدالیلنامعلوم،فرجام
خوبینداشتودر،1806درفقرشدیددرگذشت.
هنریدیتولوز

تامپرسیونیسم»،درسال
هنریدیتولوز،نقاشبرجستهسبک«پس 
 1864در فرانسه به دنیا آمد .او دوست صمیمی ونسان ونگوگ،
نقاشمشهورهلندیبودوحتییکبارچهرهاوراسوژهنقاشیخود
قرارداد.دیتولوزدرآموزشنقاشیبهدیگرانتبحرفراوانیداشت.

النگنبرگ

جیمزبری

هونور

او از بیماریای ژنتیکی رنج میبرد که باعث کوتاهی قد و مشکالت
استخوانی عدیده میشد .به همین دلیل در اواخر عمر با دردهای
شدید و افسردگی روزافزون درگیر شد و هیچکس به داد او نرسید تا
اینکهدر،1901درفقرشدیددرگذشت.
گوستاو.سیالنگنبرگ

گوستاو.سی النگنبرگ ،نقاش معروف آلمانی ،در سال 1859
به دنیا آمد .او به واسطه نقاشی «ســوار بر اسب» و پرترههایی که
از شاهزادگان آلمانی در اواخــر قرن نوزدهم و اوایــل قرن بیستم
کشیدهاست ،شهرت دارد .النگنبرگ زیاد سفر کرد؛ او به مکزیک
رفت و نقاشی مشهوری از جنگ میان بومیان و دولت این کشور
کشید .کارهای هنری او امروزه از گرانقیمتترین و محبوبترین
آثار نقاشی در موزههای اروپاست .النگنبرگ در اواخر عمر ،توانایی
نقاشیکردن را از دست داد و از چشمها افتاد؛ او در ،1915در فقر
مرد.
رامبراندهرامنزون

رامبراند ،نقاش نامدار هلندی ،در سال  1606متولد شد .او از
مشهورترین نقاشان تاریخ است .دوران فعالیت رامبراند را عصر
طالیی نقاشی هلند مینامند .او به دلیل توجه ویژه به عالیق عموم
مردم در هنرش ،بسیار مشهور و موردتحسین بود؛ اما حوادثی
غمانگیز در زندگیاش رقم خورد؛ همسرش را از دست داد و پس از
آنبهافسردگیمبتالشد.دراینزمانبودکهدوستانشهمرهایش
کردندواوکهدیگرنمیتوانستکارکندوسفارشبپذیرد،درفقری
جانکاه،درسال،1669درگذشت.
دومنیکالگرکو

دومنیکتئوتوکوپولوسمشهوربهالگرکو،درسال 1541دریونان
به دنیا آمد و پیش از آنکه به اسپانیا مهاجرت کند ،در ُرم به آموختن
نقاشی پرداخت .او بعد از ورود به مادرید ،از طریق نقاشی امرار
معاش میکرد .سبک ویژه او بعدها مورد استفاده هنرمندان سبک
اکسپرسیونیسموکوبیسمقرارگرفت،امادرزمانخودش،چندان
مورداقبالنبود.نقاشیهایالگرکوخیلیزودازچشممردماسپانیا
افتادوموردتمسخرآنهاقرارگرفت.الگرکوکهبهشدتازنظرمالی
بابحرانروبهروبود،در 1614درگذشت.
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