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         انوري انوري انوري انوريسليمانسليمانسليمانسليمان
  ي فارسيساز محمد اقبال الهوري و واژه

  

هاي بس گرامي است و اين محبوبيت شاعر  زبان از چهره عالمه محمد اقبال براي مردم فارسي
، بلكه »ها نتنيد چون صبا بر صورت گل« خاطر است كه وي مقام سخن را باال برد و دانبيشتر ب

ند طاير مان و حكمت اشياء را فرا گرفت و حرف و صوت و كالم را هم» غوطه  اندر معني گلزار زد«
  .»به پرواز آورد و نياز مشتريان معرفت را با جنس پرارزش سخن برآورد

محمد اقبال با مهر زبان و ادب فارسي كمال يافت و با عالقة زياد علم و حكمت نياكان را 
داني فرا خواند، با همان آتش محبت در ضمير وجود  شناسي و جهان آموخت و به بيداري و خويشتن

طفلك «ي اقبال »سخنگو«و . »ا مثال گهر بركشيد و سخن ناگفته را آسان گفتفرو رفت و سخن ر
با همين انديشه و با همين جرأت و عزم راسخ عازم . و كالم او را سالي و ماهي نباشد» برنا و پير است

كران شعر و ادب فارسي گرديده و در حضور مالي روم و عطار و حافظ و سايرين  ميدان بي
صد نالة شبگير، «او زبان پارسي را با رفعت و فطرت انديشه سازگار كرده . ه استفرسايي كرد خامه

را قربان يك شعر دآلويز نموده است، آن گونه شعري كه با ) 25(» صد صبح بالخيز و صد آه شررريز
  .زبانان را معطوف داشته است غناوت معاني و با فصاحت بيان توجه كل فارسي

اند،  دست سالهاست كه اهل قلم بحث آراسته اديب گرانمايه و چيرهدر مورد اشعار و آثار اين 
سزد كه صحبت و  اما به انديشة ما حاال از ساحت و وسعت ايجاديات ايشان به دور قرار داريم و مي

  . آفريني او ادامه دهيم هاي محتواي شعر و هنر سخن گفتگو را پيرامون ويژگي
از سرآمدان ادبيات .  و سخن جايگاه شايسته داردهاي اقبال الهوري توصيف زبان در نوشته

اي از  اند، حتي عده  در ستايش اين عناصر مهم فراوان اندرز گفته20پارسي دري گرفته تا ادباي ابتداي سدة 
اند، اما ديدگاه محمد اقبال در اين  آنان فصلي از رساله و داستان خويش را به اين موضوع اختصاص داده

اين عالمة زمان ما هم نظير .  نيست، ولي باز هم در اين زمينه ابياتي خواندني داردخصوص هر چند فراخ
  :هايي دارد، امثال استادان گذشتة خود اندرزگونه

  اري كوشــريق يــسخن درشت مگو در ط



 

٨ 2  

  )124(كه صحبت من و تو در جهان خداساز است                             
* * *  

  گفتار باش مواب و كـــخ خور و كم كم
  ردنده چون پرگار باشـــــگرد خود گ

  د را بر لب آوردن خطاستــــحرف ب
  )233(كافر و مؤمن همه خلق خداست 

اند، در افضليت زبان فارسي يا  گويان نبوده دانيم، اديباني كه از تبار فارسي تا جايي كه مي
حمد اقبال نتوانسته است كه از اند، ليكن م دري و يا در خلق كالم موزون كم ابراز عقيده كرده

  :شيدايي و شيفتگي خويش نسبت به زبان فارسي يا دري سكوت كند
ــدي ــه  هنـــــ ــي بيگانـــــ   ام ام از پارســـــ

ــي   ــم تهـــ ــو باشـــ ــاه نـــ ــه مـــ   ام پيمانـــ
  حــــسن انــــداز بيــــان از مــــن مجــــو    
  خوانــــسار و اصـــــفهان از مــــن مجـــــو  

  ام پارســـــــي از رفعـــــــت انديـــــــشه  
ــرت انديـــــشه    ــا فطـــ ــورد بـــ   ام درخـــ

  بت شـــكر اســـتگرچـــه هنـــدي در عـــذو
ــيرين   ــار دري ش ــرز گفت ــت   ط ــر اس   )25(ت

  

  يا
  )202(بر لب مريخيان حرف دري   اين همه خواب است يا افسونگري

ها و عباراتي است كه بيانگر  شود، كاربرد واژه مطالب ديگري كه پيرامون آنها بحث مي
ي خود سعي در اين راستا نگاه ايشان تازه است، حت. مفاهيم زبان و سخن در اشعار شاعر است

  :كرده است كه اين شيوة آفرينش را به خواننده تلقين نمايد
  )121(حكايت غم فرهاد و عشرت پرويز        گويند انه به اسلوب تازه ميـــبه حظ زم

* * *  
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  ار استـــوار راهوار روزگـــــــس     قرار است خنك انسان كه جانش بي
  )265(كار است  ازهـفرين و تكه نوآ     دگي بر قامتش راستـــــــقباي زن

ة نكتة دلكش )107(بين  ، نكته)22(آرا  ، نكته)240(آور  رس، نكته كلمه و عبارات نكته
هاي  ، نكته)164(هاي دقيق  ، نكته)252(هاي خاطرافروز  ، نكته)84(، نكتة زشت و نكو )122(

اي از   نمونه...، سخن پخته و پرورده و تهدار )222(هاي دلنوا  ، نكته)179(پريشان 
  .هاي اديب است پردازي تازه

  از منزل گمگشته مگو پاي به ره دار     گويم سخن پخته و پروروده و تهدار
  )100(اين جلوه نگه دار 

هاي حرف  باشد، صفت هاي واژة زبان و سخن مي كه از مرادف» حرف«شاعر به كلمة 
، حرف دري )181(، حرف برهنه )110(آور  ، حرف نشاط)121(انگيز  ، حرف شوق)231(پيچاپيچ 

  :باران را نير بايد يادآور شد در اين رديف واژة حرف. را افزوده كه قابل تمجيد است... و) 224(
  )82(باران برنتابم  نگاه حرف    ام من تهـــسراپا معني سربس

، )193(، آميز دادن )183(، شبيخون ريختن )140(، نگه دادن )86(جان سيار بودن 
، )126اي دريغ از تو،  طواف كعبه زدي گرد دير گرديدي، نگه به خويش نپيچيده(طواف زدن 

، لعل )226(، فكر چاالك )126(، كاتبان عمل )88(رنگ  ، ، گوهر الماس)84(معني پيچدار 
سوزي سخنم تمام سوزي،  تو جوان خام(، سخن سوختن )145(، فراغ خاطر )125(خاموش 

، )200(، حرف در گلو شكستن )70(، تاب خريدن )125بادا، سرايم به تو سازگار  غزلي كه مي
  .آيند هاي اين مرد زباندان به شمار مي نيز از يافته) 103(در حرف نگنجيدن 

سازي زبان  هاي لغت و واژه استاد اقبال با طبع دراك خويش از ثروت و توانمندي
مردان  گام فرزانهاندوزي هم فارسي برخوردار گشته و نيز كوشيده است كه در راه سخن

  : و باشدگ پارسي
  )297(طبع سليم فضل است ارث پدر نباشد   سر نباشد رمزآشناي معني هر خيره

  : هاي مركب، خود مبتكر است، از قبيل سازي، بخصوص در ايجاد واژه محمد اقبال در كلمه
  :آهنگ برق
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  )67(خويش را چون زخمه بر تارش زنند      ت و هشيارش زنندــآهنگ اس برق
  

  :مست گريه
  )68(مست و شيرمست و خوابي است  گريه     پرست گانه آن مامكــــه بيـــاز هم

  

  :منش كودك
  ب كنـرك نســــاي؟ ت زاده انــــمسلم     ش خود را ادب كنـــــمن تو اي كودك

  )82(رك عرب كن ــــعرب نازد اگر ت     به رنگ احمر و خون و رگ و پوست
  

  :شكار يزدان
  )131(شكار  صيد استي و يزدان تو ملك       نگار انــــــاي سخن را ج: گفت رومي

  

  :آبه تلخ
  ...سا از آنِ توـــــگلبانگ ارغنون كلي      ري ز منـــــــغوغاي كارخانة آهنگ

  )133(صهباي پاك آدم و حوا از آن تو       ر آرد از آن منـــاي كه درد س هــآب تلخ
گمان  رسند و بي روند، زياد به نظر مي ي اديب به شمار ميها از اين نوع  كه از ساخته

  .بازگوي سهم ايشان در تكامل لغت و ثروت زبان پارسي است
 شاعر، فيلسوف و متفكر زبردست –هاي عالمه محمد اقبال  نگاري خالصه آن كه تازه

  . سازي او نيز هست شناسي و واژه هند و پاكستان در علم و ادب بسته به شيوة واژه
  
  
  

  :ها نوشت پي
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