




إقبال حممد

وشعره وفلسفته سريته

تأليف
عزام الوهاب عبد



إقبال محمد

عزام الوهاب عبد

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

الطوبجي محمد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٩٢٠ ٣ الدويل: الرتقيم

.١٩٥٤ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٤ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 حسني طه للدكتور مقدمة
11 الكتاب مقدمة

21 إقبال سرية األول: الباب
23 أرسته -١
27 سيالكوت يف -٢
31 ١٩٠٥ سنة إىل الهور يف -٣
37 أوروبا إىل سفره -٤
41 وطنه يف إقباٌل -٥

57 إقبال فلسفة الثاني: الباب
59 خودي أرسار منظومة -١
75 خودي أرسار خالصة -٢
97 الثانية املنظومة -٣
113 إقبال لفلسفة أُخرى أوجٌه -٤
125 أوروبَّا يف فلسفته عىل املعرتضني إقبال إجابة -٥

131 إقبال شعُر الثالث: الباُب
133 إقبال دواوين -١
141 الجميلة الفنون يف إقبال مذهب -٢
155 خاصة الشعر يف إقبال مذهب -٣



إقبال محمد

161 إقبال شعُر -٤
173 إقبال محمد شعر من أمثلة -٥
189 خاتمة

6



طهحسني للدكتور مقدمة

خري أي وخري نفع، أي نفع مصدر كان فقد عزام الوهاب عبد الكريم صديقى هللا يرحُم
الوطن يف وأصدقها معانيها بأدق العليا األدبية الحياة رواد من رائًدا كان ولغته. لوطنه
الرشق يف بعيدة أخرى أوطان وبني العربي، الوطن هذا بني التقريب يف ثم كلِّه، العربي

والغرب.
يف وكنت الحرة، الجامعة دروس إىل مختلًفا الرشعي القضاء مدرسة يف طالبًا عرفتُه
كنت التي الدروس إىل يختلف فكان القديم، الروماني اليوناني للتاريخ أستاذًا األيام تلك
وأنجبهم. األيام تلك يف درويس يشهدون كانوا الذين الطالب أبرع كان لقد وأشهد ألقيها.

أفًقا. وأبعدهم ذوًقا، وأصفاهم شعوًرا، وأدقهم قلبًا، أرقهم كان
يقبل كان وإنما وتعقدها، عرسها عىل القضاء مدرسة يف بدروسه يكتفي يكن لم
من فيها يلقى كان ما فيشهد الجامعة إىل النهار آخر من يسعى ثم النهار، وجه عليها
يف يسمع كان ملا واالستذكار الدرس يف جدَّ الليل يقبل حني لنفسه فرغ فإذا دروس،

دروس. من املعهدين
يف مألوًفا يكن لم جديًدا نشاًطا إليه يضيف كان وإنما كله، بهذا يكتفي يكن لم ثم

العرص. ذلك أثناء مرص
عىل الجامعة طالب أدرب أن أردت إذا وكنت الرتكية، اللغة يتعلم أن يحاول كان
الرومانية أو اليونانية الحضارة بتاريخ تتصل التي الفرنسية النصوص من نصٍّ قراءة
الذي األستاذ مقام منه وقمت والتفسري، القراءة هو كلفته والالتيني؛ اليوناني باألدبنْيِ أو

يفقهون. وكيف يقرءون كيف تالميذه يعلم
ظفر وقد كزمالئه. معجبًا وبه محبٍّا له وكنت به، ويعجبون يألفونه زمالؤه وكان
السفارة إىل أُرسل ثم الرشعي، القضاء مدرسة يف وتخرج القديمة، الجامعة بالليسانسمن



إقبال محمد

األجنبية. البالد إىل السفراء ترسل أن مرص استطاعت حني اإلنكليز بالد يف املرصية
املسترشقني لدروس فسمع لوندرة، جامعة إىل اختلف وإنما فيها، بعمله يكتف فلم
إىل دعوته ثم املاجستري، بدرجة منها وظفر وآدابها، الفارسية اللغة يدرس وجعل فيها،
يُعلِّم وكان أستاذه مع اآلداب كلية يف فعلَّم حكوميَّة، أصبحْت أن بعد املرصية الجامعة
يستزيد كان وإنما أيًضا، بهذا يكتفي يكن ولم والرتكية، الفارسية واللغتني العربية اللغة
الذي للقسم مؤسًسا وأصبح والرتكية، الفارسية أتقن حتى الرشقية باللغات العلم من
الرشقية اللغات وطنه جامعة يف علم مرصي أول فهو اللغتان. هاتان فيه تُدرَّس كانت

اإلسالمية.
وتقدم نرشها ثم وأكملها، حها فصحَّ للشاهنامه، عربية برتجمة ظفر ذلك أثناء ويف
مناقشته يوم وكان املرصية، الجامعة من الدكتوراه درجة لنَيِْل للشاهنامه؛ وبدراسة بها
له صاروا الذين أساتذته مناقشته يف شارك الجامعة؛ أيام من مشهوًدا يوًما رسالته يف
ذاك. إذ املعارف ووزير الجامعة مدير شهدها كما تالميذه، املناقشة هذه وحرض زمالء،
مرص فيه رأت الجامعة، أعياد من بل اآلداب، كلية أعياد من عيًدا امتحانه فكان
لألمة يحييه ثم إحيائه، يف الغربيني الفاريسويشارك األدب يتخصصيف شبابها من شابٍّا
وآدابها الفارسية للغة أستاذًا صار ثم الدراسات. هذه بمثل عهدها بعد التي العربية
العلم فأتقن الدراسات هذه يف برز أن يلبث ولم اإلسالمية، الرشقية للدراسات ورئيًسا
كثري الفاريس، األدب من القديم عن البحث كثري نفسه الوقت يف وكان نادًرا، إتقانًا بها
يف التصوف بهذا تأثر حتى الفاريس؛ التصوف دروس يف مغرًقا دراسته عىل العكوف
ذات وظفر الطالب. من يعلم ومن األساتذة من يألف من مع سريته ويف اليومية حياته
للهجرة، الثاني القرن يف العربية إىل نُقل الذي ودمنة كليلة كتاب من مخطوطة بنسخة يوم
ثم ونرشها، تحقيقها إىل فأرسع الكتاب، هذا من املعروفة النسخ أقدم تلك نسخته وكانت
تالميذ عليه فتخرج اإلسالمية، الرشقية الدراسات هذه تثبيت يف كلها الجامعية حياته أنفق
يف الدراسات لهذه أساتذة اآلن وأصبحوا أستاذهم، برع كما العلم من اللون هذا يف برعوا

املرصية. الجامعات
نابهني علماء الوطن هذا إىل أهدى وإنما فحسب، العربي وطنه إىل علمه يُهِد لم فهو
فقد مثلهم. علماء الوطن لهذا وينشئون وطنهم إىل علمهم فيهدون سريته، اآلن يسريون
نفسه يؤثر لم الحديث العربي العالم عىل مباركة شخصية إذن عزام الوهاب عبد كان
وباإلخالص كله وبالجهد كله بالخري وطنه آثر وإنما ما، بخري نفسه يؤثر لم بل بالخري،
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حسني طه للدكتور مقدمة

يقدر لم املوت فإن ومحبيه، وزمالئه تالميذه بني من فاختطفه املوت عليه عدا فإذا كله.
العربي الرشق يف انترش الذي بعلمه بيننا يحيا زال ما ألنه بالحياة؛ صلته يقطع ولم عليه
ويجدون بذل، ما مثل الجهد من يبذلون الذين وبتالميذه كله، اإلسالمي الرشق يف بل كله
لوطنه جهده أخلص كما وللعلم تهم وأُمَّ لوطنهم قلوبهم ويخلصون ، جدَّ كما الدرس يف
العظيم الشاعر هو الرشق نوابغ من نابغة استكشف فيما استكشف وقد وللعلم. ِته وأُمَّ
وإنما وأدبه، شعره من درس بما نفسه يختصَّ فلم والباكستان، الهند شاعر إقبال محمد
هو ممتًعا كتابًا عنه وألَّف العربية، وللغته لوطنه آثاره من رائعة صالحة طائفة قدم

الثانية. طبعته يف العربية قراء إىل بتقديمه أرشف الذي
جميًعا. وملوضوعه لكاتبه رائعة صادقة صورة أنه به يوصف ما أقل كتاب وهو
كان الرجلني كال عزام. الوهاب عبد مؤلفه معه يصور وإنما وحده، إقباًال يصور ال فهو
عزام الوهاب عبد يكن لم املرامي؛ بعيد كان الرجلني وكال القلوب، إىل محببًا الروح عذب
يكون أن — يريد كان ما حقق وقد — يريد كان وإنما عربيٍّا، مرصيٍّا يكون بأن يكتفي
املسلم سرية وسار وبعيدهم، قريبهم جميًعا املسلمني بأمور العلم فأتقن إسالميٍّا. عربيٍّا
هنديٍّا يكون بأن يكتفي إقبال يكن ولم تصوفه. املخلصيف واملتصوف إسالمه يف الصادق
كذلك، يكون أن عىل حريًصا كان وإنما بالباكستان، املسلمون يستقل أن يف دائًما يفكر

التصوف. خالص ومتصوًِّفا اإلسالم صادق مسلًما يكون أن وعىل
ذات ويف هللا ذات يف فتحابا ائتلفا روحي لقاء الكريمني الرجلني هذين لقاء فكان
الوهاب عبد وترجم شعًرا، آثاره أكثر إقباٌل أدَّى كاتبًا. شاعًرا كان الرجلني وكال اإلسالم.
وحدها، الفارسية اللغة عند عزام يقف لم ثم أيًضا. شعًرا آثاره من كثريًا العربية إىل عزام
وطنه ينفع ولم متفرقة. كثرية أشياء العربية إىل منها ونقل الرتكية معها أتقن وإنما
السفارة فأحسن الباكستان، يف لبالده سفريًا كان وإنما وحدهما، واألدب بالعلم وال بالعلم
مرصي يبلغه لم ما البعيد الرشق من واملسلمني العرب من املسلمني بني التقريب من وبلغ

قبله.
يف أُنشئت التي األوىل للجامعة مديًرا حياته يختم أن عزام الوهاب لعبد هللا يريد ثم
لكان هناك الحياة أسباب له ْت ُمدَّ قد ولو السعودية. العربية البالد عاصمة يف نجد أعماق
فقد منفذه؛ هو وأمًرا بالغها هو حكمة هلل ولكن شأن، أي شأن العربي العقل يف لتأثريه
إىل يسافر ثم كاملودع، أو ًعا مودِّ وأصدقائه وأهله بوطنه يُلِمَّ أن عزام الوهاب لعبد اختار
وأدبه علمه فأما الحبيب، بشخصه العهد آخر به العهد آخر هذا الرياضفيكون يف جامعته
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إقبال محمد

صديق من عزام الوهاب عبد عىل سالٌم العربية. واألمة العربية اللغة بقيت ما فباقيان
أن يستطيع ال ما وإيثاره حبه من ولقي اإليثار، أعظم وآثََرُه الحب، أشد أَحبَّه وزميل له

ينساه.
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الكتاب مقدمة

املايض نيسان يف وغريها باكستان يف اْحتُِفَل مبدع، وفيلسوف نابغة، شاعٌر إقبال محمد
منذ سيما وال األيام، مرِّ عىل يَذيع وِصيتُه يَشيع، وِذْكره لوفاته. عرشة الرابعة بالذكرى
بها حلم ويقظة يضحكون، منه والناس تخيَّلها حقيقة وهي باكستان، دولة نشأت

يتفكهون. به واليائسون
وتدعو بدعوته، تُشيد ذكرى كل يف املجامع وكثرت عام، كل بذكراه الناس احتفى

لغاتهم. إىل شعره برتجمة يعنون األمم أدباء ورشع رسالته، إىل
لتفهم مقدمة أجعله مجمًال، كتابًا وشعره وفلسفته سريته يف أكتب أن ُسِئلت وقد

الشواغل. كثرة وعىل ت، الِعالَّ عىل فأجبت العربية. اللغة إىل ترجمتها التي دواوينه
الشاعر لهذا وإكباٍر عشٍق من نفيس يف ملا استجابة َلبَّيْت؛ إال إقبال إىل أُْدَعى ال وأنا

املؤمن. الفيلسوف
له ويُجِمل صورتَه القارئ إىل يَُقرُِّب ما فيها أُقدِّم به. تعريًفا أُقدِّمها مقدمة وهذه
ِبدْع شعٍر إىل وشوًقا املزيد، يف ورغبًة للتفصيل، طلبًا الكتاب هذا لقراءة ليتهيَّأ دعوته؛
الزمان، مع يَسري ال الذي والفيلسوف الحر، واملفكِّر املحلِّق، بالفكر وإعجابًا أُنف، وفلسفٍة
ألوان القفر يف ويبعث امَلوات، يف الحياة يَنفخ الذي والشاعر الحدثان، ِلتقلب يخضع وال

الهاِمد. الرَّماد يف الخامد، الجمر ويُشِعل النبات،
زادت وكيف ُمعجًما، وقوًال ُمبهًما اسًما بإقباٍل سمعُت كيف الكلمات هذه يف أُبنيِّ
الساحل إىل أويُت ثم ه، لُجِّ يف وسبَحُت بحره يف وقعُت حتى الزمان مرِّ عىل به معرفتي
به يوَلع ولم معرفتي، يعرفه لم ملن أرى ما وأصف الثائر، واآلذيَّ الزاخر، العباَب أنظر

َولوعي.



إقبال محمد

الهند يف أن سنني، عرش من بأكثر الشاعر وفاة قبل اإلنكليز، بالد يف وأنا سمعُت
بعض يف جاء ذكره وأنَّ النفس، يف فلسفة وله التصوُّف، يف نظراٌت له إقبال اسمه صوفيٍّا
معرفًة وزادني نشأُت. منذ الصوفية إىل نزَّاٌع وأنا فيها. نُرش وكالمه األوروبية، املجالت
الفاريس. الشعر وقرأت الفارسية اللغة تعلمُت أْن منها؛ املزيد يف وحبٍّا فيها ورغبًة بها
الصوفية هم القلوب عىل واستحواذًا النفوس عىل استيالءً وأشدُّهم الفرس شعراء وأعالُم
صوفية. نفحة من فاريسٌّ شاعٌر يخلو ال الفاريسحتى الشعر يف تأثريَهم أثَّروا وقد منهم.
وعىل عنه، سمعُت ما ِقلَّة عىل وفلسفته. وشعره أخباره إقبال؛ إىل متشوًقا لبثُت

شواغيل. كثرة وعىل غموضه
الشاعر الصديق صحبُت حتى األخبار، من النُّتَِف هذه عىل زاد به علمي أحسب وما
ويف إقامِتنا، داِر ُحلوان يف وأنييس ورفيقي صديقي وكان — هللا رحمه عاكف محمد
قرأت وما إقبال، الشاعر دواوين أحد مرشق پيام ديوان يوًما فأراني — القاهرة جامعة

قليًال. وال كثريًا إقبال شعر من سمعُت وال قبل من
— يومئٍذ أفغانستان يف تركيا سفري وأحسبُه — صديًقا إن عاكف: محمد وقال
أنُف روضة يف وننتقل والشعر، بالفكر فنُعَجب مًعا نقرأ الديوان عىل فأقبلنا إيلَّ. أرسَله
الرَّونق ُمؤتلف واألشكال، األلوان مختلف والزَهر، النُّوَّار من بهجتَها والنفَس العنَي تَلقى

والجمال.
خبرٍي غري كالمه، من قليًال قرأ َمن معرفُة ولكنها يومئذ، كالمه يف إقباًال عَرفُت

ومقاصده. ودعوته ومذاهبه فلسفته مدرك وال بإشاراته عارٍف وال بعباراته.
عليها عندي عاكف محمد الصديق إياها أعارني التي مرشق پيام نسخُة تزال وال
وهي الفرزدق،1 قال كما الشعر من السجود مواضع أو اإلعجاب. مواضع يف عالماته
محمد اإلسالم شاعر وذكرى املرشق، رسالة ديوان يف إقبال لقاء األول، اللقاء ذكرى عند

عاكف.

لبيد: بيت سمع الفرزدق أن يُروى 1

أق��الم��ه��ا م��ت��ون��ه��ا ت��ج��د ُزبُ��ٌر ك��أن��ه��ا ال��ط��ل��ول ع��ن ال��س��ي��ول وج��ال

الشعر. يف السجود مواضع نعرف الشعراء معرش إنَّا فقال: السجود عن فُسئل فسجد.
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االستزادة عىل وحريص إقباًال حبِّي عرف وقد — الهند مسلمي أحد إيلَّ أَهدى ثم
من ِبْدًعا أسلوبًا فيهما فرأيت خودي. بي ورموز خودي أرسار املنظومتني: — كالمه من
يف ُمعِجبًا ومذهبًا الشعر، يف َعَجبًا وطريقًة «الذاتية»، خودي فلسفة اها سمَّ التي الفلسفة
أصحابي زال وما وتاريِخه. وحضارتِه وفلسفِته عقاِئِده اإلسالم؛ وبني مذهبه بني التأليف
به معرفًة فأزداد إقباٍل، دواوين من أيديهم تناله بما يُتحفونني والعجم العرب بالد يف

وغراًما. وحبٍّا وإعجابًا
نرش واليت كم أدري وال الرسالة. مجلة يف لشعره منثورة ترجمًة أنُْرش ْعُت وَرشَ
مدينة يف وأنا سنني ببضع الشاعر وفاة قبل ُدعيُت وقد به. وعرَّفت إقبال شعر من ِقَطع
فتحدثُت به. وَعرفوني بي، َعَرفوه العرب بالد يف األدباء وكان عنه. التحدث إىل اإلسكندرية

وشعره. الشاعر فلسفة من السامعني راع بما
ونرشت إقباٍل إىل وأهديتها اللمعات، يتها َسمَّ منظومة أنظُم ١٩٣٦م سنة ورشعُت

الرسالة.2 مجلة يف ُمقدمتها
املؤتمر إىل طريقه مرصيف إقبال قِدم أْن والقلِب، العني وِغبطِة الَجدِّ سعادة من وكان

١٩٣١م. األقىصسنة املسجد يف اجتمع الذي اإلسالمي
الشيخ أستاذنا واقرتح العظيم. بالرجل االحتفال إىل املسلمني الشبان جمعية وَدَعْت
عىل — كنُت إذ الحضور؛ إىل إقبال محمد أُقدِّم أن — هللا رحمه — النجار الوهاب عبد
عالم من وفاتحًة ورسوًرا، يل رشًفا هذا وكان به. الحارضين أْعرُف — معرفتي ضآلة
يف مديد لجهٍد وُمقدمًة لألستاذ، والتلميذ للُمرشد، امُلريِد صحبة طويلٍة، لصحبٍة الغيب

العربية. إىل دواوينه وترجمة عنه، والحديث الشاعر عن الكتابة
بذهني. َعِلقْت الرشق رسالة ديوان من أبياتًا وأنشْدُت معرفتي، وسعت ما تحدثُْت

أتذكُر: فيما بالعربية وهي

مصنع يف الخمر يرشب ال أحًدا إن والذَّوق! واألدب املعرفة املدرسة يف يطلب من يا
الزجاج

قلبي البصائر أصحاب صحبة وأنارت عقيل، الفرنج حكماء دروس زادت قد
غريِك. نغمات من أخِلها نفسك! عن غافًال يا فطرتك. قرار يف التي النغمة أخرج

١٩٥٠م. سنة كراجي يف املرشق رسالة ترجمة مع بعد من نرشت 2
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الشطرات: هذه أنشدُت وكذلك

ن��ور م��ن ت��ص��ورت ي��راع��ة م��ن ل��ك ي��ا
وال��ح��ض��ور ال��غ��ي��اب س��ل��س��ل��ة م��س��ي��ره��ا

ال��ظ��ه��ور وس��نَّ��ة

خريًا شعرك أنشد أن وسعي يف ليس تؤاخذني، ال املجلس: انفضَّ حني له وقلُت
به الحارضين َعرَّفُت أن بعد إقباٌل ووقف صحيًحا. أنشدَت حسن! فقال: أَنشدت. مما
ما وأفاض اإلسالمي، الفكر وتطور املسلمني أحوال يف باإلنكليزية فتكلم موجًزا، تعريًفا
بني النفس علماء إنَّهم الصوفيَّة: عن قوله الكالم هذا من وعيتُه ومما وبيانه. علمه شاء

املسلمني.
عىل ويقرأها إقباٍل خطاب خالصة ل يسجِّ أن الغمراوي محمد األستاذ إىل ُوكل وقد
وينرش رِويَّة عىل يرتجم أن رأى ثم ارتجاًال، كتب ما يرتجم أن وحاول فكتب الحضور.
ِضيق ولكن بعد، من الشاعر لقاء عىل حرصت وقد املسلمني. الشبان مجلة يف الرتجمة
لقاء إال عليه حرصُت ما يُبلِّغني لم اإلسالمي املؤتمر لشهود القدس إىل سفره قبل الوقت

القاهرة. محطة يف للوداع
وعلمي فقهي قدر وعىل وقتي، وسع ما شعره من وأترجم إقباٍل، عن أكتُب ولبثُت

١٩٣٨م. سنة من نيسان يف إلينا نُِعَي حتى بسريته
أسمًعا. كان وإن النَّاعي بك أصم ام: تمَّ أبو قال كما فكان

— الجماعة رئيس يومئٍذ وكنت — بتأْبينه اإلسالمية األُخوة جماعة احتفلت وقد
وأنشدُت الحفلنْي يف وتكلمُت املسلمني، الشبان وجمعية الغوري بقبة حفلتان لها فكان
من ترجمتُها قصيدًة وأنشدت إقباٍل. إىل وأهديْتُها نظْمتُها التي اللمعات منظومة من

العظيم: الشاعر تأبني يف خطاباتي أحد يف قلت مما وكان درا». «بانگ ديوانه

والساعة ١٩٣٨م، سنة نيسان/أبريل شهر من والعرشين الحادي اليوم يف
عامًلا األرض هذه عىل كان رجٌل مات الهور، مدينة يف الصباح، من خمٍس
جديدة. ُسنَّة الحياة يف لهم ويسنَّ أُخرى، نشأة الناس ئ يُنشِّ أن يُحاول روحيٍّا
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والغرب، الرشق معارف من سعته له شاءت ما جمع جوَّال فكٌر وسكَن
يُرَوى ملا مستكني وال الفالسفة، مذاهب من يُؤثَر ملا مستأرس غري نقدها ثم

العظماء. أقوال من
وعى ما كل من اإلسالمية األمة يصوغ أن يحاول كان كبري قلٌب ووقف

العظماء. وأعمال األبطال مآثر من التاريخ
حاٌرض. وال ماٍض ها يأِرسُ وال مكان، وال زمان يِحدُّها ال حرة نفٌس وقرت

. يَُحدُّ ال الذي هللا ملكوت يف اقة خفَّ واألبد، األزل بني طليقة فهي
للمسلمني وقلبه عقله وهب الذي الشاعر الفيلسوف إقبال محمد مات
أعظم أنه — شعره نشوة يف وأنا — إيلَّ يُخيَُّل الذي الرجل أجمعني، وللبرش

الجثماني. الفناء هذا حتى يناله أن من وأكرب يموت أن من
خادمه حجر يف ورأسه بالهور، داره يف املحبوب الكبري الرجل روح فاضت
املنيَّة أستقبل مسلٌم، أنا املوت، أرهب ال إني يقول: وهو بخش، عيل القديم

مرسوًرا. راضيًا

بالذين واستهزاءه بالِحمام استهانته ورأيت واملوت، الحياة يف إقبال كالم قرأُت
نفسه يف دعوته إقباٌل صدَّق فقد الشعر؛ زخرف وال الخيال ُخدعة هذا كان ما يَرهبونه.

راضيًا. باسًما املوَت لِقَي حني
عقله يَصوغ القلِب، قويُّ الفكر ُمتَِّقد وهو املوت إىل يقرتب وكان بإقباٍل املرُض جدَّ
وكان الخامدة. القلوب به يُشعل رشًرا قلبه وينثر النائمة، النفوس بها يُوقظ كلمات
يهفو الشاعر قلب وكان الحجاز، هدية حجاز»؛ «أرمغان األخري ديوانه بنَْظم شغٍل يف
بي رموز كتابه يف دعاءه األمنية هذه ن ضمَّ وقد فيه. يموت أن تمنى وكم الحجاز. إىل

خودي.
األخرية: أشهره يف قال ومما

ورض��ى س��روًرا ال��ث��غ��ر ب��اس��م ال��ردى ي��ل��ق��ى أن ال��م��ؤم��ن آي��ة
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دقائق بعرش املوت قبل — أخريًا أنشأ مما وهما — البيتني هذين أنشد وقد
وترجمتهما:

ي��ع��ود؟ ال��ح��ج��از م��ن أن��س��ي��ٌم ت��ع��ود ه��ل ل��ي م��ض��ي��ن ن��غ��م��ات
ج��دي��د؟ ق��ل��ب األس��رار أل��ع��ل��م رح��ي��ل ب��وش��ك ع��ي��ش��ت��ي آذن��ت

وسيقرأ بخش عيل وخادمه جاويد ولده ولقيت وداره. قربَه بعُد من زرُت وقد
اآلتية. الفصول يف هذا القارئ

بُعد عىل الهور، إىل السفر عىل عزمُت ١٩٤٧م، عام دلهي مدينة إىل سافرُت وملَّا
عن ليصربَ الهند، َقِدَم وقد مثيل، كان وما الهند. أرجاء يف والقلق الفتن وظهور املشقة
اًشا نقَّ وسألُت أبيات، أربعة ونظمت الهور، إىل للسفر فأعددُت وداِره. إقباٍل رضيح زيارة
عىل الُقوَّام إىل وسلمتها معي وحملتها الرخام، من لْوح عىل ينُْقَشها أن القديمة دلهي يف

واألبياُت: هناك. لتوضع إقباٍل رضيح

واع��ت��زاِز ب��روض��ه ف��خ��اٍر ذا زه��ًرا ل��روض��ك يَ��ه��دي ع��رب��يٌّ
إي��ج��از ف��ي اإلس��الم دي��ار م��ن م��ع��ن��ى ك��ل ��ن��ت ت��ض��مَّ ك��ل��م��اٍت
واإلع��ج��از ال��ت��ن��زي��ل ن��ف��ح��ات ف��ف��ي��ه��ا خ��ط��ت ال��ق��رآن ب��ل��س��ان
ال��ح��ج��از» «أرم��غ��ان ال��ح��ق ف��ي ف��ه��ي ق��دري ض��آل��ة ع��ل��ى ف��اق��ب��ل��ن��ه��ا،

منظومٍة آِخر اسُم وهو الحجاز، هدية معناها األخري البيت يف الحجاز» و«أرمغان
وفاته. بعد نُرشت وقد إقباٌل. نََظمها

أكن ولم بيومني، إقبال وفاة ذكرى قبل الهور بََلْغُت أن االتفاق عجائب من وكان
أصغر عيل الصديق رئيسه إيران من ولوفد يل حفلة وكانت الذكرى، هذه موعد أعرف

بناء. تُكمل لم الرضيح حجرة وكانت إقبال، رضيح عند حكمت،
فيها: جاء االحتفال هذا يف كلمة ألقيت وقد

إقبال!
ِرساَجه، وأضأَْت فضائله وجلْوت مقاصده، أنرت اإلسالم! شاعر يا
ويالئم دعوتهم، يُكافئ الذي املجد إىل املسلمني ودعوَت منهاجه، وأوضحت

تاريخهم. ويناسب سنتهم،
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إقبال!
الغرب عىل وأخذت بروحانيته، وفخرت بمآثره، أَشدَت الرشق! شاعر يا
دحضت سادته، وزيَّفت قادته، ونقدَت والكربياء، والغرور الصماء، املادية
عليهم، وما لهم ما وأبنت العدل، للحساب ووقفتهم سحرهم، وأبطلت باطَلهم،

أساءوا. وما أحَسنوا وما
إقبال!

بمجراها وبُرصت ُقواها، عن وكشفت معناها عرفت الحياة! شاعر يا
وُصواها. منارها وأوضحت ومنتهاها،

إقبال!
«خودي» يف ما وأبنْت خباياها، وأظهرت خفاياها، أثرت النفس! شاعر يا
واستخراج معادنها، إثارة إىل ودعوت والضياء، والنار القوة فيها كهرباء، من

وقلت: دفائنها.

من أخليها نفسك! عن غافًال يا فطنِتك، قرار يف التي النغمة أخرج
غريك. نغمات

إقبال!
يف الفرد ينظم وكيف اإليثار، يكون كيف أوضحت بيخودي! شاعر يا

الجماعة.
إقبال!

كاملة، إليها ودعوت قدرها، من وأكربت بذكرها، أَشدت الحرية! شاعر يا
صورها. ومختلف مظاهرها، شتَّى يف العبودية وأبغضت شاملة، وأردتها

إقبال!
مستمر، جهاٌد الحياة إنَّ ُقلَت والنَصب. والكْدح أب، والدَّ الجهاد شاعر يا

الساحل. سكون يف واملوت الهائل، املوج يف الحياة وإنَّ يَستقر، ال وكفاح
إقبال!

وُمقِدمة التكرار، تَكره مجدَّدة الحياة إنَّ قلت والتقدم! التجديد شاعر يا
حني كل له ُمقِدًما، الحياة يف ُقدًما يميض أن اإلنسان ودعوَت التقهقر. تأبى
العبيد بني ما فرٌق هما واالبتكار، اإلقدام أن وبَيَّنَْت نغمة. ساعٍة كل ويف فكرة،

واألحرار.
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إقبال!
الجمال! شاعر يا

الجرداء، الصحاري ويف واملاء، واليبَس والسماء، األرض يف صورته
كلِّ يف رته وصوَّ والظَّلماء، والضياء واملساء، الصبح ويف الغنَّاء، والحدائق

قويم. ومنَهج كريم، ُخلُق
إقبال!

والعزائم العالية، الهمم ويف والخليقة، الخالق يف جلوته الجالل! شاعر يا
الجليلة. واملقاصد الكبرية واألماني املاضية،

إقبال!
األستار. لك الغيوب عن وُرِفعت األرسار، لك بانت امُللَهم! الشاعر أيها

كالحارض. املستقبل وأدركَت كالظاهر، الباطن فرأيت
إقبال!

اإلنسانية، شاعر ويا الحياة، شاعر ويا الرشق، شاعر ويا اإلسالم، شاعر يا
والجالل! الجمال شاعر ويا واإلقدام، والتقدم والجهاد الحرية شاعر ويا

بقْدِرك وعرَّفُت بذكرك وأشدُت املزار، وَشطِّ الديار بُعد عىل حيَّيْتُك لقد
خودي». بي و«رموز خودي» «أرسار ملنظومتيْك جوابًا اللمعات، إليك وأهديُت
هذا إن والبعيد. القريب َعظَمِتك يف وسيَّان القرب. عىل أُحيِّيك اليوم وأنا

الغايات. عليه تَبعد وال املسافات، يَقيس ال الضياء
عنده تختلف ال الطباق، بع السَّ ويخرتق اآلفاق، يطوي الذي الفكر هذا إن

سواء. لديه والنائي فالداني األرجاء،
مماتك. بَعد رضيَحك أزور أن تمنَّيت ثم حياتك، يف أزورك أن ُمناي كان
الزهرات: هذه رضيحك وأَْودِع الكلمات، هذه أمامك أُلِقي بأن أَُرشُف وهأنذا

واع��ت��زاز ب��روض��ه ف��خ��ار ذا زه��ًرا ل��روض��ك ي��ه��دي ع��رب��ي

[سابًقا]». امُلثبتة «األبيات
األُخرى، يف جزاؤك هللا وعند الدنيا، هذه يف الخلوَد آثاُرك لك َضمنْت لقد

املخلصني. املجاهدين جزاء
اْلُمْحِسِننَي﴾. َلَمَع هللاَ َوإِنَّ ُسبَُلنَا َُّهْم َلنَْهِديَن ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن
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عمِره آخر سكنَها التي إقبال، دار إىل حكمت أصغر عيل والصديق أنا ذهبُت ثم
فيها ويسافر نظرة، يف العنُي تأخذُها املعنى، كبرية املبنى صغرية دار وهي فيها، ومات

نهاية. غري إىل الفكر
أمله عن وأعرب شعره، من كثري يف ذكره الشاعر. ابن وهو جاويد، هناك وقابلنا
معناه وجاويد نامه». «جاويد الرائعة املنظومة باسمه ى وَسمَّ مخايله، يف ورجائه فيه،

الخالد.
روحه. فاضت وفيها ومقاالته، شعره فيها يكتب الخالد الشاعر كان حجرًة ورأينا

سائرات. وقصائد خالداٍت، أبياتًا َلها يُفصِّ أن بليٌغ شاعٌر يستطيع ُحجرٌة وهي
وإنها والده. صورة إلينا وأهدى جاويد. نُحدِّث والِعَرب الذَِّكر ذات الدار يف ِحينًا لبثنا

إقباٍل. دار يف إقباٍل ابن يهديها إقبال صورة عظيمة: لذكرى
وإيماني إياه، وإكباري به، شغفي فيزداد الزمان، مر عىل يزداد بإقباٍل علمي وكان
فلم دواوينه، من ديوانًا أترجم بأن وهممُت شعِره، من فرتجمُت الحياة. هذه يف بمذهبه

مطلبي. تسنَّى وال وقتي، يتَّسع
والحني الحني بني ولقيت الُقرب، نفيس هاج ملرص سفريًا باكستان إىل بُعثت وملا
فيها ُشِغلت الوقت من ساعاٍت عن الشواغل فزحزحُت رآه؛ ومن إقبال عن يُحدِّث من
كراجي يف وطبعتُها املرشق» «رسالة ترجمُت دواوينه؛ من ديواننْي فرتجمُت بإقبال.
القاهرة يف ونرشته الكليم» «رضب ترجمُت ثم الشاعر، لوفاة عرشة الثالثة الذكرى حني
خودي» «أرسار ديواننْي: — املستعان وهللا — اليوم وأُترجم عرشة. الرابعة الذكرى حني
االحتفال يف شاركت وكم هلل. والحمد منهما الفراغ قاربت وقد خودي». بي و«رموز
َكثَب، عن عنه ووعى عارشه من ومنهم إقبال أحباء جالست وكم وسمعت، فقلت بإقبال

اره. وسمَّ أصحابه بني ومجالسه داره، يف معيشته وعرف
فنقرأ مرتني، أو مرة أسبوع كل عندي تجتمع إقبال أصدقاء مجالس تزال وال
استكناه عىل املتوفرين بفلسفته، العارفني حديث إىل ونستمع أخباره، ونروي شعره

أرسارها. واستجالء حقائقها
املجالس هذه أن إقبال؛ دراويش سميتهم الذين األصدقاء هؤالء من سمعت ما وكثريًا

لكذلك. عندي وأنها الدنيا، هذه يف إليهم يشء أحب
تاريخه قراءة عىل ليقبلوا عرفتُه؛ كما إقباًال القراء بها أعرِّف أن أردت كلمة هذه

اآلتية. الفصول يف وشعره وفلسفته
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األول الباب

إقبال سرية





األول الفصل

أرسته

يف قرون ثالثة قبل أجداده أحد أسلم كشمري. براهمة إىل إقبال محمد أرسة نسب يرجع
يد عىل الجد هذا أسلم الهند. يف قامت التي اإلسالمية الدول ُكربى املغولية، الدولة عهد

العرص. ذلك يف املسلمني أِئمة أحد همداني شاه الشيخ
ِسياَلكوت مدينة إىل كشمري يف لوَهر قرية من إقبال محمد جد رفيق محمد وهاجر
كانت إذ للرزق؛ طلبًا ِسياَلكوت إىل يهاجرون كشمري أهل من وكثري بنجاب. والية من
ِسياَلكوت أهل من فكثريٌ الهند. أرجاء يف ينترشون ومنها بالدهم، إىل املدن أقرب

كشمريية. أصول إىل يرجعون
رمضان محمد الشيخ أحدهم ثالثة، أخوة ومعه ِسياَلكوت يف رفيق محمد حلَّ

الفارسية. باللغة كثريًة كتُبًا ألَّف صوفيٍّا وكان
إقبال. محمد أبو نور محمد ابنُه يُعينه الرزق طلب يف رفيق محمد وسعى

األصل بهذا يفخر ال الرباهمة، ساللة من أنه شعره من مواضع يف إقبال ذكر وقد
أدرك. ما وأرساره اإلسالم حقائق من أدرك الرباهمة ساللة من رجًال بأنَّ يفخُر بل

بالفلسفة»: ُمصابًا «سيًدا يُخاطب كليم رضب يف يقول

وال��الِت ن��س��ب��ي م��ن��اٍة إل��ى ُس��وَم��ن��ات��ي األص��ل ف��ي وإن��ن��ي
ب��رَه��م��ي ن��س��ل م��ن وِط��ي��نَ��ت��ي ه��اش��م��ي أوالد م��ن وأن��ت



إقبال محمد

العرب: أُمراء إىل عنوانها: أُخرى أبياٍت يف ويقول

أدِب ف��ي ال��ع��رب أم��راء م��خ��اط��بً��ا م��ن��ط��ُق��ه ال��ه��ن��ديَّ ال��ك��اِف��َر يُ��س��ِع��ُد ه��ل

مرشق: پيام يف ويقول

الروم بأرسار عارًفا الرباهمة ساللة من رجًال غريي الهند يف ترى فما إيلَّ انظر
وتربيز.

آخر: شعٍر ويف

َمحرًما الربهمن ابن غري ترى فما السياسة، َحْلبَة يف والقلب بالدين األمراء قامر قد
لألرسار.

قرطبة: مسجد قصيدة يف جربيل بال يف ويقول

شفتيَّ وعىل والسالم، الصالة قلبي ملء وذوقي، شوقي إىل فانظر هندي كافٌر أنا
والسالم. الصالة

كشمري: من أرسته هجرة يف ويقول

ال��ُخ��ت��ن أرَض ال��م��س��ك ون��اف��ج��ُة ال��ي��م��ن أرَض رُّ ال��دُّ ه��ج��ر ل��ق��د
ال��وط��ن خ��اَر ال��روض م��ن بَ��ع��ي��ًدا ث��او ال��ه��ن��د ف��ي ك��ش��م��ي��ر وبُ��ل��ب��ل

إقبال والدا

يعمل رزقه كسب يف كادًحا عامًال متصوًِّفا فكان أبوه فأما ؛ تقيَّنْيِ صالحنْيِ والداه كان
ودنياه. لدينه

القرآن تَفقه أن أردَت إن القرآن: قراءة يُكثر رآه حني إلقبال قال أنه عنه ويُؤثر
عليك. أُنزل كأنه فاقرأه
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أرسته

خودي: بي رموز كتاب يف إقبال نظمها قصة وهذه

بعًصا ورضبته غضبًا فثُْرُت ُمتواليًا. طرًقا بابنا طرق املربم. كالقضاء سائٌل
ضالل بني يفرق ال الشباب أيام والعقل بسؤاله. جمَعه ما فتبعثر رأسه؛ عىل
عينيْه. من الدمُع وسال وتأوَّه، وجهه واربَدَّ فاغتمَّ والدي ورآني وصواب.

لُبِّي. وطار الغافلة روحي واضطربْت
غزاة ويُحرش موالها، أمام تجتمع البرش، خري ة أمَّ غًدا تجتمع أبي: قال
والزهاد األمة، هذه وأنجم الدين حجة وهم والشهداء، وحكماؤها البيضاء امللة

والعصاة. والعلماء والوالهون
شاكيًا. املحرش هذا يف صائًحا املسكني السائل هذا ويأتي

بأدبي، به تؤدِّ فلم ُمسلًما، شابٍّا أودعك هللا إنَّ : النبيُّ يل قال إذ أقول فماذا
إنسانًا. تجعله أن تستطع لم بل

تفكَّْر والرجاء. الخوف بني خجيل يف ومقامي الكريم النبيِّ عتاب فتمثَّْل
البرش. خري أمِة اجتماَع اذُكر . بُنيَّ يا قليًال

وال أبيك عىل تقُس وال وقلقي. واضطرابي شيْبي، إىل بُنيَّ يا انظر
ربيِعه. نسيِم من وردًة فكن املصطفى، غصن يف ِكمٌّ إنك مواله. أمام تفضْحه
بنصيب. ُخلُِقه من تظفر أن لك بد ال واللون. الريح من نصيبًا ربيعه من خذ

كان إذ زوجها؛ وظيفة من تأكل أن ج تتحرَّ كانت حتى ورعة تقيَّة كانت إقبال وأم
الرئيس، هذا مال من زوجها وظيفة تكن ولم بالرشوة، بأكل ُعرف رئيٍس مع يعمل

ورعها. كان كذلك ولكن
فيها: يقول درا» «بانگث ديوانه من طويلٌة قصيدٌة أمه يف وإلقباٍل

ُمذْهبة صفحة حياتك كانت بيتُك. واألجداد اآلباء فخر وكان برتبيتك، النجَم ساميُْت
والدنيا. الدين يف قدوة كانت الكون، كتاب يف
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إقبال محمد

١٧ وتويف الثمانني، سن يف برصه وُكفَّ سنة، مائة زهاء إقبال والد نور محمد ر ُعمِّ
ثماٍن وسنُّها ١٩١٤ سنة الثاني ترشين ١٤ يف إقبال والدة وتوفيت ،١٩٣٠ سنة آب

سنة.1 وسبعون

إقبال مولد

مولده قبل رأى والده أن ويُروى إقبال. محمد أمه ته سمَّ وليد ُولد الطاهر البيت هذا يف
ابنًا سرُيزق أنه الرؤيا ت وُعربِّ إليه، وتسكن حجره يف فتقع تطري ناصعة بيضاء حمامة

الناس. عىل يعلو واإلقبال الجدِّ عظيم
شباط ١٢٨٩ه / ٢٢ سنة الحجة ذي من والعرشين الرابع يف إقبال محمد ُولد
فيها. ابن بمولد فقرية أرسٌة تَأبه كما إالَّ الطفل هذا بمولد أحد يأبَه ولم ١٨٧٣م. سنة
من الصغري البيت هذا يف ُولِد قد أن إقبال مولد يوم يعلم كان تعاىل هللا ولكنَّ
فيلسوف ولد قد أن واألزمان، األوطان حدود عىل وقلبه فكره يعلو رجل سيالكوت مدينة
ويجددوا ليخلقوا العرص؛ بعد العرص يف البرش هللا يَهبهم الذين من مبدع وشاعر نابغ

األرض. هذه عىل ويَْهدوا
البرش وتاريخ املسلمني وتاريخ أمته تاريخ يف باقيًا ألثًرا الوليد الطفل لهذا إنَّ

أجمعني.

أحمد. إعجاز حفيُدهما وسنهما الوالدين وفاة بتاريخ إيل كتب 1
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الثاني الفصل

يفسيالكوت

وعرشين اثنتني سن إىل امليالد من

حفظ كم ندري وال القرآن. ليتعلم مكتبًا أُدخل ثم أبيه، عىل طفولته يف التعليم إقبال بدأ
إذ وبعدها؛ السن هذه يف منه كثريًا حفظ أنه ريب وال طفولته. يف هللا كتاب من إقباٌل
كان القرآن أن عىل تدل شعره يف القرآن من اقتباسه وكثرُة القرآن. يُعلِّم ِكَربه يف كان
أباه إن ويُقال سيالكوت. يف األسكوتية1 البعثة مدرسة الصبيُّ أُدِخل ثم ولسانه. قلبه يف
يف ُمتضلًِّعا أديبًا أستاذًا وكان حسن. مري صديقه رعاية يف ليكون املدرسة؛ هذه أدخله

بالعربيَّة. عارًفا الفاريس األدب
كثرية. جوائز ونال أترابه، ففاق ه، وجدِّ بذكائه إقبال امتاز وقد

تأخره عن فُسئل متأخًرا املدرسة إىل جاء العارشة، سن يف وهو أنه نوادره ومن
متأخًرا. يأتي اإلقبال فقال:

بعيدة وليست املدرسة هذه يف التعليم نظام يف — الرابعة السنة يف كان وحينما
أريد وقال: حسن مري صديقه إىل والده أخذه — عندنا االبتدائي التعليم يف الرابعة من
ليس الصبيُّ هذا مبتسًما: األستاذ فأجاب املدرسة. يف يتعلمه ما بدل الدين تعلِّمه أن

املدرسة. يف وسيبقى املساجد لتعليم

.Scottish Mission School 1



إقبال محمد

رعاية يف األسكوتية البعثة كلية يف الدراسة أتم أن إىل الحني ذلك من إقبال ولبث
وتأديبه. حسن مري

وتأميًال به إعجابًا زاده ما وفعله، قوله من بل ومخايله، ذكائه من األستاذ ورأى
والفارسية. والعربية الدين بتلقينه فُعني فيه؛

ينظم أن له ن وحسَّ وحرَّضه أرشده فيه، موهبته وعرف الشعر يَنظم رآه وملا
البنجابية. مكان األردية باللغة

حسن مري

فيحسن تلميذه. تأديب يف األستاذ هذا بأثر ويُشاد إقبال، بسرية حسن مري ذكر يقرتن
التعريف:2 بعض به نعرف أن

سيالكوت، كلية يف العربية اللغة أستاذ وكان البيت، آل إىل املنتسبني من هو
الصغري يعرفه البلد، أعالم من َعلًما وكان الفاريس. األدب يف متضلًعا وكان
عًصا عىل متوكِّئًا الُهوينى يميش البرص ضعيف وكان ًال. ُمبجَّ مهيبًا والكبري،
عن ر يتأخَّ ال وكان ساعة، يف ميلنْي مسافة الكلية إىل داره من ويسري طويلٍة.

دقيقة. موعده
الكلية له تؤدِّي أْن عىل عربة يركب أن الكلية عميد عليه اقرتح وقد
مرضب وكان قوة؟! من يل بقي ما العربات يف أفقد أن أتريد له: فقال أجرتها.
يف اجتماع عن مرة تأخر أن واتُِّفَق املواقيت. والتزام الوقت ضبط يف املثل
عميد أن َلطائفه ومن زمالئه. بني عجيبًا حديثًا هذا فكان دقيقتني؛ الكلية

متأخًرا: جاء حينما له قال الكلية

سنني انتظرتُك لقد بأس ال فوًرا: فأجاب ننتظُرك. دقيقتني لبثنا لقد
سنٍّا. منه أصغر العميد وكان العالم. هذا إىل جئَت حتى

األستاذ فيها كان التي الكلية تالميذ من وكان الواحد، عبد األستاذ كتبه إقبال ملفوظات من فصل من 2

.١٩١٧ سنة دخلها حسن، مري
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سيالكوت يف

له َخلَّْوا قادًما رأوه إذا كانوا والطلبة األساتذة أن هيبته من بلغ وقد
منه يجدون العربية عليه يقرءون الذين الطلبة وكان له. أفسحوا أو الطريق
غزارة من كثريًا أفادوا األوىل املرحلة جاوز فإذا األمر، أول وتقريًعا شدة

علمه.
مواضع يف َفِكًها ظريًفا كان بل ا جافٍّ غليًظا هذا، عىل الشيخ، يكن ولم

والتَّفكُّه. الظرف

«سري» لقب إقبال عىل ُعرض وملا شعره. يف بذكره فأشاد ألستاذه إقبال وىفَّ وقد
اشرتط. ما إىل فأُجيب العلماء؛ شمس لقب أستاذه يمنح أن اشرتط يأتي، فيما ترى كما

الشعر نظم

فيه. إحسانًا األيام مرِّ عىل ويزداد الشعر، ينظم عمره من املرحلة هذه يف إقبال وكان

النابهني. األردية شعراء أحِد داغ الشاعر إىل شعره والحني الحني بني يُرسل وكان
شعرك إيلَّ ترسل ال أن إليه كتب ثم الشادي، الشاعر قصائد يف الكبري الشاعر ونظر

تنقيح. إىل يحتاج فما
ح نقَّ بأنه يفخر فكان بلغ؛ ما الشعر يف وبلغ إقبال صيت ذاع حتى داغ وعاش

صباه. يف إقبال شعر
اثنتني زهاء وِسنُّه ،١٨٩٥ سنة األسكوتية الكلية يف الدرس من إقبال وفرغ

سنة. وعرشين
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الثالث الفصل

١٩٠٥ إىلسنة يفالهور

حارضة الهور إىل انتقل املدارس، يف أترابه فاق الذي الشاعر الطَُّلعة الذكي الشاب انتقل
إسالمية دولة اتخذتها الهند يف مدينة أول وهي الكربى. الهند مدن وإحدى بنجاب والية
إال لها يبق فلم أفغانستان عىل ُغِلبت حينما الغزنوية الدولة عاصمة صارت ُملك. دار
حضارًة الهند مدن مقدمة يف الكبرية املدينة هذه وبقيت الهند. أرض من فتَحته ما

وفنٍّا. وعلًما
مجامعها تعمل وأدب، علٍم مباءة قرن، نصف قبل إقبال إليها قصد حني وكانت
تدعو أدبية مجامع فيها وتألَّفت الفاريس. األدب محل وإحالله األردي األدب نرش يف
مشاعرة، هذا ى ويُسمَّ أشعارها، عيون الشعراء فيها ينشد محافل إىل والحني الحني بني

اليوم. حتى والهند باكستان يف شائعة ُسنَّة واملشاعرة

وكان كدأْبه. الدرس يف وجدَّ تَعلُّمه ليُتِم املدينة؛ هذه يف الحكومة كلية إقبال دخل
وأدبه. وعلمه ذكائه يف اإلعجاب موضع

عىل أخذ أنه — بليغة داللة ذات أثارة وهي — الحني ذلك يف عنه يُْؤثر ومما
أستاذه سأله حتى ُمكتئبًا أياًما فلبث املنكر. هذا نفسه من فبلغ كِذبًا الدين علماء أحد

حياِتك. يف هذا من كثريًا سرتى األُستاذ: فقال القصة. عليه فَقصَّ آرنلد توماس
اإلنكليزي التعليم نظام يف تُسمى التي الدرجة نال حتى دراسته يف إقبال استمر
١٨٩٧م. سنة وذلكم التفوق جوائز ونال واإلنكليزية، العربية امتحان يف وجىلَّ B. A.

دراسته أتم حتى الفلسفة يف « الفنِّ يف «أستاذ M. A. درجة إىل الدراسة تابع ثم
الكلية. من أُخرى جائزًة نائًال ُمجلِّيًا



إقبال محمد

آرنلد. توماس السري اإلسالمية الفلسفة ألستاذ الكلية هذه يف إقبال وتلمذ

آرنلد توماس

املسلمني وعىل إقبال عىل بحقه وفاء الجليل األستاذ هذا عن ِذكًرا ل أُسجِّ أن إيلَّ ويحبَّب
ة: كافَّ

عليكره جامعة يف الفلسفة أستاذ ثم لندن، جامعة يف العربية أستاذ كان
الهور. يف الحكومة فكلية

للحضارة محبٍّا للمسلمني نصريًا منصًفا متواضًعا ثبْتًا العلم واسع وكان
اإلسالمية.

ال بالدعوة انترش اإلسالم أن ليُبنيِّ اإلسالم»1 «دعوة كتابه ألَّف وقد
يكن لم التي الجهات يف سيَّما وال اإلسالم انتشار تاريخ ل ففصَّ بالقوة،
ت السجالَّ ليقرأ الهولندية؛ اللغة تعلَّم أنه أخربني وقد سلطان. فيها للمسلمني
وحيٌد هذا وكتابه بها. يتصل وما جاوه جزيرة يف اإلسالم انتشار تُبنيِّ التي

مسلم. غري وال مسلٌم مثله يَُؤلِّف لم بابه يف
شاهٌد وهو «الخالفة»، كتابه كتب الخالفة كمال مصطفى ألغى وملا

فكره. ونفاذ علمه بسعة
وأحببته به فأنست الرشقية، اللغات مدرسة يف لندن يف عرفته وقد

ُخلُقه. ودماثة جانبه لنُي صحبته عىل وجرَّأني
الدين وفريد «التصوف يف رسالتي أكتب وأنا عيلَّ يُشكل ا عمَّ أسألُه وكنت

العطار».
لم إن أدري، ال يقول: أن يُِحبُّ فكان والتثبت، التواضع فيه عرفُت وقد
أأنت أمر: يف أُحدِّثه حني يسألني ما كثريًا وكان عنه. يُسأل مما بيِّنة عىل يكن

هذا؟ من يقني عىل

.Preaching of Islam 1
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١٩٠٥ سنة إىل الهور يف

أني أذكر وُسنَِننا. أزيائنا إىل ويميُل اإلسالمية العادات يُحبُّ وكان
االنرصاف حني وودَّعني هللا، بسم قائًال: الطعام فبدأ داره، يف معه يُت تعشَّ

هللا. أمان يف قائًال:
وهي حلوان، يف النزول وآثر القاهرة، جامعة من بدعوة مرص إىل وجاء
وكان والحني، الحني بني أقابله وكنت املعادي. إىل انتقل ثم إقامتي، دار

القرآن. لسماع التماًسا رمضان؛ ليايل يف يزورني
حقيبته من فأخرج حلوان، يف به نزل الذي الفندق يف مرًة إليه وذهبُت
العمامة أُوثِر أَِرني قال: ثم العمامة، ر تُكوَّ كيف أرني وقال: وطربوًشا، عمامة
حني صبيٌّ أني أشعُر كما أستاذ زيِّ يف أني ألبسهما حني وأَشعُر والجبة

يلبسها. كان التي اإلفرنجية املالبس إىل وأشار املالبس. هذه ألبس
، اإلنكليزيُّ كننج الكبتن ومعنا دارنا يف مائدة عىل اجتمعنا أنَّا وأذكر
حينما الكريم عبد األمري تأييد يف سعى وقد العربية. بالبالد َمعِنيٍّا هذا وكان
الفريقني أيُّ فأنِبئْني التاريخ قرأَت كننج: يل فقال الرِّيف، يف اإلسبان حارب
السؤال هذا يُجيب قلُت: النَّصارى؟ أم املسلمون وسجاحة سماحة أكثر كان
أكثر كانوا املسلمني أن ريب ال فوًرا: األستاذ فقال آرنولد. توماس أستاذنا

النصارى. من تساُمًحا
قال: شاب. إذًا هو قلُت: تلميذي. إنه إقباًال: ذكرنا وقد يوًما يل وقال

سنِّي. كم تدري ال أنت تلميذي. كان بأنه شابٍّا أتحسبه

ِلذكر وُحبٍّا بها، اعتزاًزا أذكرها ولكنِّي آرنولد، توماس بالسري تُعرِّف ال ِذَكر هذه
فائدًة. فيها يجد عنه الكاتبني أحد ولعلَّ إقبال، أستاذ الكريم األستاذ هذا

العلم، من االستزادة عىل وحرَّضه فقرَّبه مواهبَه، وقدَّر إقباًال عرف األستاذ هذا
املخلص. العالم واألستاذ البارِّ املتطلِّع التلميذ صداقُة صداقة، بينهما وتوكَّدت

«نُواح عنوانها: قصيدًة الويفُّ تلميذه نظم وطنه إىل راجًعا الهور آرنولد فارق فلما
لفراقه. ه وتحرسُّ إياه وإكباره أستاذه حبه عن فيها أعرب الفراق»،
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إقبال محمد

الدراسة إتمام بعد

الكلية يف والفلسفة التاريخ لتدريس فاختري الكلية، يف العلم تحصيل من إقبال فرغ
التي الحكومة بكلية اإلنكليزية واللغة الفلسفة لتدريس ب نُصِّ ثم الهور.2 يف الرشقية

فيها. تخرَّج
واتجهت رأيه، وسداد خلقه، وحسن علمه بسعة وزمالئه تالميذه إعجاب نال وقد

النابهني. الهور أساتذة من صار حتى ذكُره وذاع إليه، األبصار
يف القارئَ وأَستأذُن بخش، عيل الويفُّ خادمه خدمته يف دخل الحني ذلك ويف
أوالده وصحب حياته، طول صحبه الذي األمني إقبال خادم بخش، عيل عىل التعريج
املوت، بينهما فرَّق حتى خدمته يف دخل منذ إقباًال الرجل هذا ومالزمة مماته. بعد
قال: — عنه هللا ريض — مالك بن أنس عن ُروي معاملته. ويُرس إقبال لني عىل يدل
تركتُه: يشء يف وال فعلتَه؟ ِلَم فعلتُه: يشء يف يل قال فما سنني، عرش ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ «خدمُت

تركتَه؟»3 لم
عليه فيدخُل داره يف يجلس كان أنه زاروه أو إقباًال صحبوا من بعض حدَّثني وقد
به يأمُره ما ويقيض دعوتَه يُلبِّي منه قريب بخش وعيل يشاء، عما فيسأله يشاء من
يفرت يكاد ال بها مولًعا الشاعر وكان َخبَت. كلما بالنار أرجيلته يُمدَّ أن عىل ويحرص

مجلسه. يف عنها
دار يف أراه أن عىل حرصُت وقد إقبال. سرية من بكثرٍي بخش عيل ذكر واقرتن
املاضية. السنِة ربيع يف معه صورتي وأخذُت فلقيته، الهور إىل ذهبُت حينما إقباٍل

كراجي. من بعُد وراسلتُه

الهور يف األدب محافل يف

إىل سافر أن إىل سيالكوت، من إليها قِدم منذ سنني، عرش الهور يف النابغ الشاعُر لبث
أوروبا.

.Oriental College 2
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١٩٠٥ سنة إىل الهور يف

تخرَّج التي فالكلية اإلسالمية الكلية يف درَّس ثم الحكومة، كلية يف دراسته أتم
إىل وشوًقا ذكاءً يتَِّقد قويٍّا وسيًما شابٍّا فيها األدب ومجامع الهور مدارس فعَرَفت فيها.

نهاية. غري إىل العلم من التزود إىل ويتطلع املعرفة،
نرش عىل الصحف وحرصِت قصائده. ينشد األدب محافل يف إقبال صوت دوَّى وقد
البعيد الشأو يحزروا لم ولكن شأنًا، الشاب لهذا أن والعلماء الشعراء وأيْقن شعِره.
البرش. تاريخ يف أمثاله من وقليٌل إقباًال إال يدركه ال شأًوا كان إذ الشاعر؛ يبلغه الذي
الحفل يف أنشدها التي قصيدته حاشد جمٍع يف أُلقيت التي الرنَّانة قصائده وأول
وعنوانها ١٨٩٩ سنة إسالم» حماية «أنجمن الهور يف اإلسالم حماية لجماعة السنوي
يخاطب قصيدة الجماعة هذه حفل يف أنشد التالية السنة ويف يتيمي»، «نالۀ يتيم أنني

العيد. هالل يتيم فيها
املحافل أحد يف أنشدها التي هماال، قصيدة إليه الناس نبَّهت التي القصائد ومن
يف بنرشها أِذن ثم فأبى، ينرشوها أن الصحف أصحاب من كثريٌ سأله وقد األدبية.

بَعُد. من أُخرى صحف يف قصائده نُرشت ثم ١٩٠١ سنة املخزن صحيفة
للسياسة. فيها تَعرَّض قصائد الحني ذلك يف إقباٌل أنشأ وكذلك

أول ونرش اإلنكليزية. اللغة من قصائد عمره من املرحلة هذه يف إقباٌل وترجم
األردية. باللغة االقتصاد يف كتاٌب وهو له، كتاٍب

اإلنكليزي. الشاعر ِملتُن غرار عىل ملحمة نظم يف يفكر كان السنني هذه ويف
:١٩٠٣ سنة أصدقائه أحد إىل كتب

املفقود «الفردوس ملتن طريقة عىل أكتب أن إىل أنزع طويل زمن منذ أنا
تفكرٍي دون األيام هذه ساعٌة تميض فما حان. قد الوقت أن وأحسب وغريه»،
أشعر لم ولكن ، ستٍّ أو سنني خمس طول هذا يف أُفكر لِبثُْت األمر. هذا يف

اليوم. أشعر كما إليه بالنزوع
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الرابع الفصل

أوروبا إىل سفره

آرنولد، توماس السري ملشورة اتِّباًعا العلم، من للتزود أوروبا إىل الرحيل عىل إقبال عزم
سنة. وثالثون اثنتان يومئذ وِسنُّه

دلهي مدينة وصحبه إقبال وبلغ دلهي. إىل لتوديعه أصدقائه بعض معه وخرج
فيهم جماعٌة دلهي محطة يف فاستقبلهم .١٩٠٥ سنة أيلول شهر من الثاني صبح
دار يف قليًال اسرتاح أن وبعد أوليا، الدين نظام أحفاد من الدهلوي نظامي حسن السيد
الهند مزارات أعظم من وهو أوليا، الدين نظام الشيخ مزار إىل توجه مستقبليه أحد

دلهي. مدينة أطراف يف وهو اًدا،1 ُقصَّ وأكثرها مكانًة
أول وهو املغولية، الدولة ملوك ثاني همايون السلطان مزار عىل مر طريقه ويف
وُدفن كابل يف الدولة مؤسس بابر أبوه تويف فقد الهند. يف الدولة هذه مللوك ُشيِّد مزار

فيها.2
شاجيًا. إنشاًدا األردية باللغة قصيدة أنشد الدين نظام مزار بلغ وملا

الدين: نظام مدح بعد القصيدة هذه يف يقول

سحاب ترمق برية شجرة إني املعرفة. رشاب لذة تجذبني الجميل، الوطن عن أسريُ
بستاني. إىل هللا يحوجني لم الجود،

الثانية». «الرحالت كتابي يف مزاره ووصف الدين نظام سرية انظر 1
الثانية. الرحالت يف وصاحبه املزار وصف انظر 2



إقبال محمد

ويقول:

خالًدا عمًرا أتمنى ال حييت، ما هللا خلق خادم أكون أن ُمنْيَتي
الحب. أرسار َمحرم الَوَله ني صريَّ لقد الوالدين، أقدام عىل جبيني أضع أن منيتي

شاعا اللذيْن والشعر الفلسفة فلسفته، ومن إقبال شعر من نفحات القصيدة هذه ويف
وناًرا. نوًرا اآلفاق فمآل بعُد من

قوَّال إنشاد وسمع قليًال بها فتلبَّث نظامي، حسن السيد دار إىل املزار من وخرج
هناك.3

أعظم هو الذي الكبري الشاعر قرب عىل طريقه يف ومر دلهي، املدينة إىل رجع ثم
١٨٦٩م. سنة املتوىف غالب هللا أسد مريزا إقبال، قبل الهند يف املسلمني شعراء

والذكرى، بالشعر مأخوذًا إقبال واستمع لغالب، بيت إنشاد يف القوَّال استأذن وقد
يُقدِّر إقبال ومثل وانرصف. العظيم الشاعر قربَ قبَّل باالنرصاف الحارضون هم فلما

قربه. ويلثم لذكراه ويخشع غالب شعر

أوروبا يف إقباٌل

لدرس كمربدج بجامعة والتحق إنكلرتا، قاصًدا سفينة فركب بمباي، إىل إقبال ه توجَّ
الجامعة، مكتبة يف املطالعة عىل وعكف ميكتاكرت. الدكتور لألستاذ وتلمذ الفلسفة،
يف األملانية فتعلَّم أملانيا إىل سافر ثم األخالق، فلسفة يف درجة الجامعة هذه من ونال
فارس»،4 يف الطبيعة وراء ما «تطور رسالته وكتب ميونخ. بجامعة والتحق قليل، زمن
وسعة والبحث، النظر عىل إقبال بمقدرِة الناس عرَّف الفلسفة يف كتاب أول وهي

لندن. يف ونرشه آرنلد، توماس أستاذه إىل الكتاب أهدى وقد الفلسفة. يف اطالعه
بمدرسة كذلك والتحق املحاماة، امتحان وجاز القانون، فدرس لندن، إىل إقبال عاد

زمنًا. السياسية العلوم
عن االنقطاع إىل واضطر لندن، جامعة يف العربية أستاذ حينئٍذ آرنلد األستاذ وكان

عمله. يف ليْخلَُفه إقباًال فاختار أشهر، ثالثة عمله

الرسول. ومدح هللا ذكر يف غنائه أكثر خاصة. الغناء يف طريقٌة له مطرٌب القوال 3
.Development of Metaphysics in persia 4
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ومداولة إليهم والتحدث العلماء لقاء يف — أوروبا يف وهو — إقبال محمد يأُل ولم
بالقراءة ُموَلًعا عمره طول كدأبه وكان والفلسفة. العلم من قضايا يف معهم الرأي

الطاقة. جهد املعرفة من واالستزادة
خادم حدَّثني قال: بنجاب، جامعة يف أستاذًا وكان طلحة، سيد الشيخ ثني حدَّ
واالستزادة فيها والنظر الكتب مطالعة عىل حرًصا كإقبال أحًدا ير لم أنه الجامعة مكتبة

منها.
وحضارته، وثقافته اإلسالم عن التحدث كثري الحني ذلك أوروبا يف إقبال وكان
بعُد، من وشعره آراؤه دلَّت وقد الكبرية، الصحف نرشتها اإلسالم يف محارضات وألقى
ومما ألْالؤها. عينَه أبرَق وال تمويهها، عليه يَِخل ولم أوروبا، بحضارة يُعَجْب لم أنه

قوله: الهند إىل عودته قبل أنشأ

ذهبًا متُموه توهَّ الذي إن حانوتًا. هللا أرض ليست الغرب، ديار ساكني يا
الُعشَّ إن بخنجرها. نفسها ستبَخع حضارتكم وإن زائًفا، سرتْونَه خالًصا

يثبت. ال دقيق غصٍن عىل يُبنى الذي

يف طريقتان يتنازعه وأوروبا الهند يف رأى ما ورأى عِلم ما علم أن بعد وكان
يغامر فيما ويغامر الشعر يهجر أن حينًا له وبدا الفكر. وطريقة العمل طريقة الحياة؛
نظم عىل يدوم أن له نا حسَّ آرنلد وأستاذه القادر عبد السري صديقه ولكن فيه، الناس

الشعر.
لو جميعها ولإلنسانية كله العالم وأدب اإلسالميِّ لألدب خسارًة أعظمها كان وما

التسعة. دواوينه للناس يخرج فلم الشعر إقبال هجر
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الخامس الفصل

يفوطنه إقباٌل

١٩٠٨م. سنة وطنه إىل رجع ثم سنني، ثالث زهاء أوروبا يف إقبال لبث
إىل وذهب سنني. ثالث قبل ودَّعوه كما وعارفوه أصدقاؤه استقبله بدلهي مرَّ وملا

أوروبا. إىل سفره حني إليه ذهب كما أوليا الدين نظام مزار
إىل السفر يغريه لم العهد عىل أنه يُبنيِّ أن الزيارة بهذه إقبال أَعنى شعري وليت
حضارتها؟ سحرته وال فتنتها تفتنه ولم سمع، وما فيها رأى ما يَُرْعه ولم أوروبا،

وقلبه. عقَله وملك واعترب، نظر أنه والحق
من كثري واحتفل ١٩٠٨ سنة حزيران من والعرشين السابع يف الهور إقبال بلغ
النابغ الرجل بعوِد للرتحيب املجامع وتعددت سنني، ثالث غيبة بعد بعودته الهور أهل
جاء قصائد املجامع هذه يف وأُنشدت طويًال، زمنًا به واملعجبون أصحابه افتقده الذي

معناه: بيٌت منها واحدٍة يف

الشعر. يف صيته اآلفاُق طبَّق من يا شعِرك إىل حنينُنا طال

الفينة، بعد الفينة يف إقباٍل شعر يقرءوا أن أِلفوا كانوا الناس أن عىل داللٌة هذا ويف
أوروبا. إىل سفره قبل الشعر يف صيت له كان إقباًال أن وعىل الفرتة، هذه يف فافتقدوه

املحاماة يف (1)

من إلقبال وكان املحاماة. يمتهن الهور يف اليوم وهو لندن، يف املحاماة إجازة إقبال نال
ُخلق الرجل ولكنَّ الدرجات، أعىل املحاماة يف يبلغ ألن يُؤهله ما وبيانه وعلمه ذكائه



إقبال محمد

التي للرسالة ليفرغ الكفاف كسب بها أراد وإنما وأعىل. أجلُّ هو ملا ح وُرشِّ لغريها،
ونثره. وشعره وسريته فلسفته بها تنطق التي الرسالة الحياة، هذه يف حملها

آخر إىل منه يُنفق ما عنده أن عرف فإن عندك؟ كم وكيله يسأل كان أنه ثُت وُحدِّ
قضية يف وكالة يقبل ال كان وأنه التايل، الشهر حتى قضايا قبول يف يرغب لم الشهر
حقه. له يأخذ أن يستطيع وأنه فيها، يوكله التي القضية يف محق وكيله أن يعلم حتى
اضطرَّه إذ سنوات بأربع وفاته قبل ١٩٣٤م سنة حتى املحاماة عىل داوم وقد

تركها. إىل املرض
مكتبة يف كنت فقال: قضاياه. من قضيَّة يوًما الكثري عمله يُنسه ألم مرة وُسئل
يوًما لقضيتك إن قلت القايض. أمام قضيته أن يُخربني موِكيلَّ أحد فجاءني املحكمة
الرجل لقضيِة إن للقايض: فقلُت القضاء. قاعة إىل معه أذهب أن عيلَّ ألحَّ ولكنه آخر.
موعدها. قبل ً خطأ إليه َمت ُقدِّ القضية أن فتبنيَّ األوراق يف القايض فنظر آخر. موعًدا

الشعر يشغله لم السيايس الفيلسوف الشاعر أن عىل داللة القصة هذه ويف
ومواعيده. قضاياه عن والسياسة والفلسفة

التعليم يف (2)

قبُل، من بها درَّس والتي فيها، تخرَّج التي الحكومة كلية يف التدريس إىل إقبال رجع
روبية. خمسمائة منها راتبه وكان اإلنكليزي. واألدب العربي واألدب الفلسفة فعلَّم
باملحاماة. واكتفى ونصف، سنة نحو بها عمل أن بعد الكلية من استقال ثم

قال: بخش، عيل الَويف، خادُمه وحدَّث

خدمة إن بخش عيل يا فأجاب: استقلت؟ ملاذا الكلية من استقال حني سألته
نفيس يف بما الناس أُحدِّث أن أستطيع ال أني فيها ما وأعرس عسرية، اإلنكليز

فعلُت. شئُت وما قلُت، شئُت ما ، حرٌّ اليوم وأنا خدمتهم. يف دمت ما

مجالسها يف يعمل فكان بالجامعة؛ صلته تقطع لم الكلية من إقبال استقالة
الدراسات لقسم ورئيًسا الرشقية الدراسات لكلية عميًدا سنني لبث وقد ولجانها.

الفلسفية.
األعمال هذه مثل أستاذ يتوىلَّ أن يُجيز الجامعات يف اإلنكليزي النظام أن ويَظهر

الجامعة. يف موظًفا يكون أن دون
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بالجامعة االهتمام كثري كان وكذلك الهور، يف اإلسالمية بالكلية دائمة صلة ذا وكان
بها. االتصال دائم دلهي، يف امللية

الهند. يف التعليم إصالح يف نظرت لجان يف عمل املستديرة املائدة مؤتمر ويف
كابل إىل مسعود رأس والسري الندوي سليمان والشيخ هو ُدعي ١٩٣٣ سنة ويف
ما بأكثر األفغان حكومة وعملت خاصة. كابل جامعة نظام ويف عامة، التعليم يف للنظر

به. أوىص
الرتبية عىل طبَّقها وقد الذاتية. يف فلسفته والرتبية، التعليم إقبال به أمدَّ ما وأعظم

شعره. من كثري يف والفنون والتعليم
إقبال فلسفة اسمه كتابًا سيدين األستاذ النابهني املعلمني أحد هذا يف كتب وقد

التعليمية.1

الهند أرجاء يف محارضات

الجامعات وكانت وغريها، الهور يف العلم بمعاهد االتصال دائم إقبال2 مة العالَّ كان
فيها. واملحارضة زيارتها إىل تدعوه

التي الست محارضاته وبدأ هناك، محارضاٍت فألقى ،١٩٢٨ سنة مدراس إىل ُدِعي
يف الدينية األفكار «إصالح يَت: فُسمِّ عت ُجمِّ والتي عليكره، آبادو إله يف بعُد من أكملها

الفلسفة. يف إقبال كتب ما أعظم وهي اإلسالم».3
ودعاه بالغة، حفاوًة فَلِقَي ١٩٢٩م سنة أوائل َميسور إمارة يف بنگلور إىل ذهب ثم
كثريًا. به الناس واحتفل جامعتها، يف وحارض إليها، فذهب ميسور مدينة إىل املهاراجا

الحفالت: إحدى يف الهنادك أساتذة أحد وقال

يختصُّ ال جميًعا لنا أنه والحق لهم، إقباًال الدكتور إن املسلمون: يقول
بأن نفتخر فنحن الدين يف أخوهم بأنه املسلمون افتخر فإن دينًا. أو جماعًة

هندي. إقباًال

.Iqbal’s Educational philosophy 1

العالمة. لقب مع إقبال ذكر والعامة الخاصة ألسنة عىل يغلب 2

.Reconstruction of Religious Thoughts in Islam 3
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تيبو، السلطان ابنه وقرب عيل حيدر السلطان قرب إقبال زار السفرة هذه ويف
من وإقبال سلطان». «تيبو قرب عىل شاعر أنشدها قصيدة إىل خشوٍع يف وأصغى
الشجعان باألحرار اإلعجاب يف شأنه شعره، من كثري يف ذكره وقد امللك، بهذا املعجبني
والسلطان محتسبني. راضني صابرين الحق سبيل يف املوت يَلقْون الذين املجاهدين
عن يُقِعده ولم كبريًا جهاًدا اإلنكليز جاهد — سلطان تيبو الهند يف ى ويُسمَّ — تيبو

املوت. إال جهادهم
أن حاول كما اإلسالمية، الدول بعض اإلنكليز عىل يستعني أن يف اجتهد وقد
استطاعوا ما اإلنكليز له جمع وقد مرص. يف حينئذ نابليون وكان عليهم. نابليون يحالف
سنة فمات قلعٍة من بنفسه فألقى األرس، ذل عن أنف النرص من يئس فلما وحارصوه.

١٢١٣ه.
وازدحم الثاني، كانون من عرش الرابع يف فبلغها آباد حيدر تلقاء إقبال توجه ثم
حيدر نظام ودعاه القومي. إقبال نشيد ينشدون الصبيان واصطف الستقباله. الناس

أيَّاًما. ضيافته يف فنزل آباد

اإلسالمية الجامعة يف

إىل القدوم إىل بك رءوف حسني ١٩٣٢م سنة — هللا رحمه — األنصاري الدكتور ودعا
اإلسالمي العالم يف ُعرف رءوف وحسني اإلسالمية. الجامعة يف محارضات وإلقاء الهند
يف بها فغامر حميدية، املدرعة ربان كان إذ ١٩١١؛ سنة وإيطاليا تركيا حرب منذ

الطليان. سفن من كثريًا وأغرق األبيض البحر
حرب أيام الوزراء رياسة توىلَّ حتى وسلًما حربًا تركيا أحداث يف شارك وقد

االستقالل.
وقد حاشد. جمع عىل الجامعة يف محارضات فألقى دلهي إىل رءوف حسني جاء
وأبطل املسلمني، اتحاد يف رءوف حسني بعد فتكلم إقبال محمد الحفالت إحدى رأس

مفاسدها. عن وأبان بينهم الوطنية دعوة
األول، اليوم يف سمعوا ما مثل منه يسمعوا أن الناس ورجا آخر، اجتماًعا رأس ثم
أيام تالميذه من جماعٌة إبليس إىل ذهب الفكاهة: بهذه ختمه قليل بكالٍم اكتفى ولكنه
فسألوه سيجاًرا، ن يُدخِّ ساكنًا خاليًا فوجدوه األوىل»، العاملية «الحرب العظمى الحرب
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الربيطانية الحكومة إىل أعمايل كل وكَّلُت فأجاب: العمل؟ من فارًغا خاليًا جلس كيف
األيام. هذه

موضوعها محارضًة فألقى دلهي، يف اإلسالمية الجامعة إىل إقبال عاد أشهر وبعد
املحارضة، هذه سمع أنه برويز أحمد األستاذ وحدثني قرطبة. إىل لندن من السفر
األندلس، يف العرب بآثار اإلعجاب عىل وأدبه وعلمه وقلبه إقبال عقل اجتمع كيف فرأى
وتحدُّثه باريس يف برجسون الفيلسوف لقائه عن املحارضة هذه يف وحدَّث بها. واإلشادة

الفيلسوف. يجهلها كان اإلسالم من أمور ويف الفلسفة يف معه
ولهذا — الزمان يف برجسون حدَّث أنه إقبال عن ُروي ما أذكر الصدد هذا ويف
من وثب برجسون وأن الوجوه، بعض من إقبال فلسفة توافق فيه نظرية الفيلسوف
الدهُر.» هو هللا فإنَّ الدهَر تسبُّوا «ال املعروف: األثر إقبال ذكر حينما عجبًا كرسيه

خودي. بي رموز منظومته يف إقبال شعر يف ُمضمن األثر وهذا
تكلم ممن وكان بأدبه، اإلشادة يف كثريٌ وتَكلَّم اإلسالمية الجامعة يف بإقبال احتُفل

فقال: الجراجبوري، أسلم موالنا هناك

إقباًال إنَّ أقول أن عيلَّ حرج وال واألردية. والفارسية بالعربية الشعر قرأت
هدى ولقد اإلسالمية، بالحقائق ليفيض كالمه إن املسلمني؛ شعراء أعظم
الرسالة املسلمني أبلغ ثم الغرب، علوم حِذق إقباًال إن السبيل. سواء ناشئتنا
النائم، الغافل الشباب قلوب ومألت وعظمته، اإلسالم بحقيقة تْهم برصَّ التي

والقرآن. الرسول بحب

األدب يف ملكانته َقْدًرا دكتور لقب إقباًال آباد إله وجامعة عليكره جامعة ومنحت
بفضله. واعرتاًفا

أفغانستان إىل سفره

معه ودعا أفغانستان، إىل إقبال محمد — هللا رحمه — األفغان ملك شاه نادر دعا
الدين أمور يف حكومته عىل ليشريوا دعاهم الندوي، سليمان والشيخ مسعود رأس السري

والتعليم.
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امللك بهم فاحتفى ،١٩٣٣ سنة األول ترشين آخر يف كابل وصاحباه إقبال وبلغ
فعملت التعليم؛ صالح فيه رأوا بما الحكومة عىل أشاروا ثم واألدباء. والكرباء والحكومة

به. أشاروا مما بكثري
َغزنة يف عظمائه وسري اإلسالم بتاريخ املولع العظيم الشاعر ذهب السفرة هذه ويف
الغزنوي، محمود السلطان امللة وأمني الدولة يمني األصنام ُمكرسِّ قربَ فزار وَقندهار،
املشهدين هذين يف بليغة قصائد وله سنائي. الدين مجد الكبري الصويف الشاعر قرب وزار

أفغانستان. يف رأى مما وغريهما
الندوي سليمان سيد الشيخ سجلها كما «مسافر»، بمنظومته الرحلة هذه خلَّد وقد

كتاب. يف

السياسة يف (3)

مدد فهي وحرية. وكرامة عزة ودعوة وإقدام، وجهاد وعمل أمل فلسفة إقبال فلسفة
والنار. النور فيها تبعث وكرامتها، لحريتها املجاهدة لألمم

اإلسالمي التاريخ من وأخذ خاصة، واملسلمني عامة، البرش إىل دعوته ه وجَّ وقد
لشعره. وصوًرا لفلسفته أمثلة

إقبال شعر أن ريب وال املجاهدين. الهند مسلمي أناشيد يزال، وما شعره، كان
والعزم باألمل املجاهدين وأَمدَّ الهند، يف اإلنكليز سلطان عىل ثورة النفوس يف أشعل

واإلقدام.
سياسية. مجامع ورأََس وأفعاله، بأقواله بالده سياسة يف هذا، إىل إقبال، شارك وقد

اإلسالمية. الرابطة لحزب قويٍّا عماًدا وكان
وإماًما صديًقا، يل كان جناح: عيل محمد األعظم القائد فيه يقول أن رجل وَحْسب
لم كالصخرة. راسًخا اإلسالمية بالرابطة مرَّت التي الساعات أحلك يف وكان وفيلسوًفا.

قط. واحدة لحظة يَُزلَزل

يف الترشيعية الجمعية انتخاب يف نفسه ح يُرشِّ أن ١٩٢٦ سنة أصدقاؤه عليه وألحَّ
بعمِله شاهدة الجمعية هذه يف ُخطبه تزال وال عناء. بغري وانتُِخب الناس فأيَّده بنجاب،

فيها.
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سنة آباد إله يف السنوي االجتماع ورأَس اإلسالمية الرابطة حزب يف عمل وقد
يتصدى من عىل والتبعة الشقة تُعظِّم حينئٍذ الهند مسلمي أحوال وكانت .١٩٣٠
الفلسفة من بحَجٍج آراءه فيها دعم مسهبة ُخطبة ألقى االجتماع هذا ويف لقيادتهم.
سبيل وال األحوال، هذه يف عسري الهند اتحاد أن إىل الناس ونبَّه واألخالق. واالجتماع
بني والتعاون األُخرى، بالجماعات الهند يف جماعة كل باعرتاف إال الكلمة جمع إىل

املختلفة. الجماعات
والدين للجنس أسريًا ليس اإلنسان إن يقول: الفرنيس الفيلسوف رينان «إن قال:
العقل صحيحة البرش، من كبرية جماعة كل ولكن الجبال، وسالسل األنهار ملجاري وال

أمة. تسمى يجمعها، شعوٌر فيها ينشأ القلب، حية
آحادها. يربط الذي بالشعور ولكن واألوطان، باألقوام تنشأ ال األمة أن يعني

التغايض تقبل ال الهند يف الدينية والجماعات االجتماعية الفرق إن إقبال: قال ثم
األمة يُنشئ الذي الشعور هذا لها ينشأ حتى الهندية، الوحدة أجل من أشخاصها عن

يؤدُّوه. أن الهند أهل يأبى ثمنًا الشعور لهذا إن رينان. رأي يف
يف نلتمسه بل الجماعات، بني الفوارق محو يف الهند اتحاد نلتمس أال إذًا فينبغي

بينها. للتعاون والعمل الجماعات باختالف االعرتاف
وإن الطاقة. جهد منها ويستفيد املاثلة بالحقائق يعرتف أن ينبغي السيايس إن
وتُحلُّ العتيقة، األرض هذه يف والصفاء السالم يَحلُّ الحق، للتعاون وسائل وجدنا
ما عىل االتفاق إىل مساعينا يف إخفاقنا نرى أن ليُحزننا إنَّا كلها. السياسية آسيا مشاكل

بيننا.» السالم يحقق
اجتماعه رياسة توىل حينما اإلسالمي املؤتمر يف خطبته الخطبة بهذه ويتصل

فيها: قال .١٩٣٢ سنة السنوي

أن من خوًفا إياها إنكاري وليس أوروبا، تعرُفها كما الوطنية أقبل ال أنا
املادية بذور فيها أرى ألني أنكرها ولكن الهند، يف املسلمني بمصالح ترض

عرصنا. يف اإلنسانية عىل خطًرا أعظم عندي وهي امللحدة،
ولكن األخالقية، اإلنسان حياة يف وأثرها مكانها لها الوطنية أن ريب ال
يف هي هذه التاريخية. وسننه وثقافته اإلنسان بإيمان الحقيقة يف العربة
بقعة ال أجلها، من ويموت اإلنسان لها يعيش أن تستحق التي األشياء رأيي

اتفاًقا. اإلنسان روح بها اتصلت التي األرض
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وكتب .١٩٣٠ سنة خطبته يف األمم مقوِّمات عن قبل من قال ملا توكيٌد هذا ويف
،١٩٣٧ سنة األعظم القائد امُللقب اإلسالمية الرابطة رئيس جناح عيل محمد إىل إقبال

قال: فيما فقال

قواعد عىل البالد م تُقسَّ أن األحوال هذه يف الهند يف السالم إىل وسيلة خري إن
ولغوية. ودينية جنسية

هم؛ يخصُّ موطٌن بها للمسلمني فيكون الهند تُقسم أن إىل دعا من أول إقبال كان
متعاونتني. جماعتني أو واحدة جماعة الهند سكان يعيش أن محاًال رأى إذ

والسخرية، بالتعجب بعضهم لقيَها عجيبة دعوة الناس، رأي يف هذه، وكانت
مجنون. رجل ُحلم بعضهم ورآها

املؤتمر وكان لندن، يف و١٩٣٢ ١٩٣١ سنة املستديرة الطاولة مؤتمر يف إقبال واشرتك
يف مرَّ وقد املؤتمر. أعمال يف بنيِّ أثر وأعماله ألقواله وكان للهند. جديد دستور يف ينظر

أياًما. بالقاهرة وأقام بروما سفره
أستاذي ودعاني االحتفال. وشهدت املسلمني الشبان جمعية بَمْقدمه احتفلت وقد
الحارضين أَُعرِّف أن إىل — الجمعية وكيل وكان — هللا رحمه النجار الوهاب عبد الشيخ
تذكرت ما بعض وأنشدُت يومئٍذ، بإقباٍل معرفتي قدر عىل فتكلمت العظيم. بالضيف

املرشق. رسالة ديوانه من أبياتًا أنشدُت أني وأذُكُر شعره. من
يف أو اإلسالمي الفكر تطور عن فيها تكلم اإلنكليزية باللغة محارضًة هو وألقى
وفكره. بعلمه ويروع بيانه يف يتدفق قائًما أتمثَّله أزال وال هذا. من قريب موضوع
فقال: أنشدُت. مما أحسن شعرك أنشد أن وسعي يف ليس املحارضة: بعد له وقلُت

صحيًحا. إنشاًدا أنشدَت
الجامع من العربية اللغة كلية يف اإلسالمي التاريخ درس يف كنت أنِّي وأذكُر
وكان القاهرة. برح ثم العرب، أنساب يف أتكلم وأنا معه وجماعة هو فدخل األزهر،
ولو هناك. وتكلَّم اإلسالمي، املؤتمر فشهد املقدس بيت ِتلقاء ه توجَّ به. عهدي آخر هذا

كثريًا. خريًا للمسلمني فيها لوجدنا األقىص املسجد يف إقبال كلمة لت ُسجِّ
بإسبانيا، مرَّ عودِته ويف الثالث، املستديرة الطاولة مؤتمر شهد التالية السنة ويف
وقد قرطبة. جامع يف الخالدة قصيدته منه شعًرا إليه فأوحت فيها، املسلمني آثار ورأى
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شمس غابت منذ فيه صالة أول ولعلَّها بالجامع. يُصيل أن يف إسبانيا حكومة استأذن
قرطبة. عن اإلسالم

يقرأ قرطبة، جامع يف مصلِّيا الغيور املسلم الفيلسوف شاعرنا صورة يرى والذي
واملشهد الهائل، املقام هذا يف اإلسالم شاعر فكر يف جال ما ويتخيل بليغة، قصيدة

الرائع.
إحدى وهي جربيل. بال ديواٍن يف ونُرشت القصيدة، هذه نفسه إقبال نظم لقد
قصيدة صالته يف أرى ولكن قرطبة، جامع يف نظم فيما إقباًال شاعٌر يفوق ال بدائعه.
يف جال ماذا يوًما. أخطها أن وعىس ألفاظها. يخط قلمي ويكاد معانيها نفيس ع تُروِّ
وهو واآلذان؟ الصالة من ُعطٌل والجامع الجامع محراب يف وهو اإلسالم شاعر نفس

كرسى: إيوان يف البحرتي قال كما

ُم��رس��ى ال��ده��ر ك��الك��ل م��ن ك��ل��ك��ل وع��ل��ي��ه ت��ج��لُّ��ًدا ي��ب��دي ف��ه��و

الصبى: شعر من فيه أنا قلُت كما بل

ب��س��ال ل��ي��س ب��اله ف��ي ح��ائ��ٌر خ��ل��يٌّ األم��ان م��ن ق��ل��ٌب ف��ه��و
واإله��الل ال��ت��س��ب��ي��ح زواُل ـ��َك ـْ ال��ش��ك�� ع��ق��ائ��ده ع��ل��ى ي��م��ل��ي ك��اد
وال��ِق��الل ال��ذُّرى ع��ل��ى ف��ي��خ��وي ُس ْ ال��ي��أ ه��دَّم��ه اإلي��م��ان ل��وال ف��ه��و
ال��ج��م��ال م��داد م��ن ُم��دَّ ق��ل��م ج��دار ف��ي أض��اءه��ا آٌي ك��ي��ف
ال��ج��الل وس��رِّ ال��ه��دى ب��م��ع��ان��ي ع��ل��ي��م ه��ن��اك ق��ارئ ل��ه��ا ه��ل
وال��زالل ال��ن��م��ي��ر ن��ب��ع ب��رم��ل َض غ��ا ك��م��ا ال��غ��ب��ار ت��س��ك��ن ُس��َور
��ق��ال ب��ال��صِّ ع��ه��ده��ا ط��ال ق��د آة ك��ال��م��ْر ُ ت��ص��دأ ال��زم��ان وم��راي��ا

جامع مآذن تَُردده األذان، األجيال وراء من يسمع أن إقبال أستطاع شعري ليت
ال التي القرآن آيات انقلبت أم املحراب؟ يف األئمة يُرتله القرآن إىل أنصت أم قرطبة؟
شاعر أي هذه؟ قصيدة أيُّ قلبه؟ يف ووحيًا أُذنه، يف ترتيًال املسجد جدران يف تنري تزال

قرطبة». محراب يف «إقباٌل عنوانها: التي القصيدة ينطم
الرابطة شعبة رئيس إقباٌل انتُخب ١٩٣٥ سنة اإلسالمية الرابطة تنظيم أُعيد وملا

سنني. بثالث وفاته قبل وذلكم بنجاب، يف
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ورسائله الشعر. ونظم والكتابة والعمل التفكري عن املزمن، مرُضه إقباًال يُعجز ولم
عقله، وذكاء قلبه، بوقدة شاهدٌة وغريه األعظم القائد إىل حياته آخر يف كتبها التي

املمات. حتى َحْلبته يف وتمطُّره ت العالَّ عىل جهاده يف وُمضيه

«سري» لقب

األدبي إقباٍل صيت وسمع املرشق، يف ساح إنكليزي صحفي الهور قدم ١٩٢٢ سنة يف
سري. لقب الكبري الشاعر تمنح أن بنجاب حكومة عىل فأشار الرشق. وبالد أوروبا يف
لم أنه أصدقائه4 أحد حكى وقد مرة. ألول اإلنكليزي بنجاب حاكم دار إىل إقباٌل فُدعي
له اقرتحت ثم الحاكم، دار إىل عربته يف وحمله عليه ألحَّ وأنه الدعوة إجابة يف يرغب
كبار أحد ولكن عنه فرغب سري لقب عليه ُعرض ثم فأباها، سري رتبة من أقلُّ ألقاب
شمس لقب حسن، مري أستاذه يُمنح أن رشط عىل فقبل قبوله. عىل أرصَّ أصدقائه5
يكن ولم قبًال. ذكرنا كما والفاريس العربي األدب يف فه ثقَّ الذي األستاذ وهو العلماء.

الحاكم. فقِبله عليه أرصَّ إقباًال ولكن اللقب، هذا منحه غ يُسوِّ صيت ذا األستاذ
أقاويل. عنه وأذاعوا اإلنكليز من اللقب هذا بقبول إقباًال الناس بعض آخذ وقد
ولكن الحرية، داعية الثائر بالشاعر ُهزؤ فيهما ونثًرا نظًما الصحف بعض ونرشت
ضواحي يف جهانگري قرب عند كبريًا احتفاًال املنحة بهذه احتفلوا به واملعجبني أصدقاءه

االحتفال. هذا يف املسلمني والسيك، الهنادُك وشارك الهور.
طوَل زال وما وعمله. الفيلسوف الشاعر نفس يف ما أثر اللقب هذا لقبول كان وما
عىل وثورة الحرية إىل ودعوة وجهاًدا وإباءً وقوة حياة النفوس يف شعره ينُفُث حياته
يف ومكانتهم العالم هذا يف بمكانهم لهم وتبصريًا خاصة، للمسلمني وإيقاًظا الجربوت،
الطغيان، عىل والتمرد االستعباد عىل الثورة إىل دعوة إقبال كشعر أعرف وما تاريخه.

وجهاًدا. وعزًما أمًال منها بأكرب الحياة هذه يف الشدائد لقاء وإىل

الدين. جالل مرزا 4

خان. عيل الفقار ذو السري النواب 5
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مرضه (4)

وال يملُّ وال يفرت ال أنه قارئه إىل يُخيَّل الذي الفياض، الشاعر تعرتي العلل رشعت
يموت. وال يمرض

عالجه. فنجع الدهلوي6 البصري الحكيم فعالجه الكلية، يف حصاة أصابته
جهدهم يُْجِد فلم شفائه، يف األطباء من كثري وَجهد صوتُه، بُحَّ ١٩٣٥ سنة ويف

قليًال. العلة ت فخفَّ البصري الحكيم عالجه حتى
كثريًا. وأحزنه نفسه، من موتها فبلغ زوجه، تُوفيت نفسها السنة ويف

تنقص فشيئًا، شيئًا قوته من تنقص واستمرت القلب، بعُضها أصاب ِعَلل وترادفت
عن ينقطع ولم الشعر، نظم عن يَفرت فلم وروحه. عقله من تنال وال جسمه قوة من

األخرية. األيام حتى والبيان التفكري
من عرش التاسع يف الخطر مبلغ وبلغت ،١٩٣٨ نيسان شهر يف العلة واشتدت

شيئًا. شفائه عىل حرصهم أغنى فما عناية، كل به األطباء وعني الشهر.
يردد وكان جازع. وال هائب غري ويَذُكره أجله دنوَّ يحس — هللا رحمه — وكان
وفاته قبل أملاني لصديق وقال مرسوًرا. املوت يلقى املسلم أن أيام ببضعة موته قبل

مبتسًما. لقيته املوت جاء إذا املوت، أرهب ال مسلٌم إني بيوم:
اجتماٍع يف املسلمني أن فيها أفريقيا جنوبي يف صحيفة من جزازة إليه وأُرسلْت
عميل، ختمت أنا فقال: الحياة. بطول أتاتورك وكمال ولجناح له دعوا ناتال، يف لهم
العرشين مساء ويف العمر. بطول هو له يدعوا أن املسلمني فعىل رسالته، يُؤدي وجناح
يا إيلَّ هلُمَّ له: فقال سنة. عرشة ثالث حينئٍذ وسنُّه جاويد ابنه عليه دخل نيسان من
السن صغري إنه الحارضين: أحد قال أيام. لبضعة ضيٌْف لعيلِّ أدري فما اجلس، ! بُنيَّ
محمد هري لجود وقال الرجال. لقاء َحَدث كل يلقى أن أريد فأجاب: مرضك. يفزعه
الهور يف ١٩٤٧ سنة ولقيته موته بعد أوالده عىل وويص إليه امُلقربني من وكان حسني،
والِده، صورة إيلَّ فأهدى جاويد لقيت إقباٍل دار ويف وقربه، إقباٍل دار إىل معه وذهبُْت
نامه» «جاويد آخر يف كتبُت إقباٌل: له قال كثريًا؛ صديقه بعد حسني محمد يعش ولم

يف وله رضيًرا، وكان اليوناني، الطب الهند يف املسمى اإلسالمي الطب يف طبيب وهو نابينا حكيم 6

امُلبرصين. بها فاق بصرية العالج
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وعسري الرجال. يف قحًطا هذا عرصنا يف إن فيها: وقلُت لجاويد»، «خطاٌب عنوانها أبياتًا
وإال البصائر، أصحاب أحد لقيت الجد سعيد تكن فإن هللا؛ رجال بلقاء الظفر فيه

النصائح. بهذه فاعمل
الشعر. هذا أفهمه موتي، بعد جاويد، يشب وحني قال: ثم

فوًرا. املشقة هذه من الخالص أريد فقال: صحته، عن ُسئل الليلة هذه ويف

وفاته (5)

كراجى ويف مرات الهور يف ولقيته — وفاته ليلة إقبال مع وكان حسن، راجه عن ُروي
دقائق: عرش بنحو موته قبل أنشد — هللا رحمه إقباًال أن — هذا منه وسمعُت

ي��ع��ود؟ ال��ح��ج��از م��ن أن��س��ي��ٌم ت��ع��ود؟ ه��ل ل��ي م��ض��ي��َن ن��غ��م��اٌت
ج��دي��ُد؟ ق��ل��ٌب األس��رار ل��ع��ل��م ه��ل رح��ي��ٍل ب��وش��ك ع��ي��ش��ت��ي آذن��ت

إقباٍل: شعر ومن

ورض��ا س��روًرا ال��ث��غ��ر ب��اس��م ال��ردى ي��ل��ق��ى أن ال��م��ؤم��ن آي��ة

وتأوه هنا. األلم بلغ اآلن قائًال: قلبه عىل يده وضع املوت. حني إقبال كان وكذلك
إىل وكان املوت، سكرات من أثر عليه بدا وما مبتسم. وهو خالقها إىل الروح وأسلم

الشعور. كامل األخرية اللحظة
راجعون.» إليه وإنا هلل «إنا

عمره

يوًما، وعرشون وستة وشهر سنة وستون سبع الهجري: بالتوقيت وعمره إقباٌل تويف
يوًما. وعرشون وتسعة وشهر سنة وستون خمس الشميس وبالحساب
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ودفنه بجنازته االحتفال

حب قدر عىل األىس فكان إقبال. نَعُي الصاعق؛ والخْطب الفاجع، النَّبأ الناس يف شاع
من أفواههم وأنشدت قلوبهم، وعت ما قدر وعىل له، وإعظامهم وإكبارهم إياه، الناس
العظيم الرجل أقوال ضمائرهم يف وأنارت رسائرهم، إىل نَِفذَت ما قدر وعىل شعره،
يف الحياة وواصف صورها أروع يف اإلنسانية ر ومصوِّ واإلقدام الحياة داعيُة الخالد،

وجوهها. أجمل
دار منزل» «جاويد إىل ووحدانًا َزرافات الناس وذهب واملتاجر، الدواوين ُعطِّلت

إقبال. محمد
طبقة صغرية، داٌر وهي زرتها، إال الهور إىل ذهبت ما مرات. الدار هذه أنا رأيُت
عن حجرتني إىل يُفيض بهٍو، إىل درجات يصعد ثم صغري، ِفناء إىل داخلها يلج واحدة،
فيها ينام كان إقبال. حجرة هذه وقيل الشمال إىل التي الحجرة دخلُت وشمال. يمني

وقته. من كثريًا ويميض شعره، ويكتب
أعظم هو ما وسعت بل العالم، وسعت بل الدنيا وسعت التي الحجرة هذه قلت
ازدحمت وكم الشعر! وحُي الحجرة هذه يف تَنَزََّل كم املؤمن. قلب وأوسع، العالم من
— فريد محمد رثاء يف قبًال قلُت كما هو قلٌب فيها خفق وكم الفلسفة! أفكار فيها

هللا: رحمه

ب��ال��خ��ف��ق��ان األرض ه��ذي زل��زال وط��م��اح��ه زم��اع��ه يُ��ري��د ق��ل��ٌب

قربه

قربًا الحياة لشاعر يتخذوا أن عىل املدينة يف الرأي وأويل إقبال أصدقاء من جماعة اتفق
الجنوب جهة من إليه يُفيض واسع فناءٌ وهو مسجد»، «شاهي الجامع املسجد فناء يف

كثرية. أبنيٌة معه تمتدُّ عاٍل، املسجد حول سور يف كبريٌ باٌب
إىل الصاعد الكبري َرج الدَّ من مقربة عىل الفناء، إىل الداخل يسار إىل بقعة اختريت
الكنز، لهذا الخزانة هذه اتُِّخذت إقبال، لجثمان البقعة هذه اختريت الرائع، املسجد باب

الخالد. الكتاب لهذا الصوان هذا اتُّخذ بل
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يكمل لم الرضيح فيها التي الحجرة وكانت ١٩٤٧م، سنة إقبال رضيح رأيت وقد
ونُقش الحجرة تمت وقد سفريًا. باكستان قدمت حينما بعد من مرات زرته ثم بناؤها،
الرضيح وبني بينها والخشوع العربة نظر يرتدد إقباٍل، شعر من أبياٌت جدارها عىل

الخالد. الشاعر رفات عىل يحنو الذي املائل
ملك شاه نادر محمد إن شاهده: عىل ُكتب وقد املرمر. من صفائح الرضيح وعىل

الشاعر. بفضل األفغانية األمة ومن منه اعرتاًفا الرضيح هذا بصنع أمر األفغان
أورنگ الدين محي بناه الذي الكبري، املسجد حضانة يف الثاوي الرضيح هذا يف إن
اآلثار من مقربة عىل والقائم عزتها، أوج عهده يف املسلمني دولة بلغت الذي زيب،
َلَوْحيًا الرضيح هذا يف إن الهائلة؛ الهور قلعة يف املسلمني ملوك خلفها التي الرائعة
وشعر اإلسالم معايل ومن وماضيهم، املسلمني حارض من تنقطع، ال وذكرى يفُرت، ال
هائلة، رائعة صور يف وتاريخه اإلسالم حضارة لقارئِه ليَُجيلِّ إقبال شعر وإن إقبال؛
يف ليستأنف إقبال شعر يقرأ من وإنَّ جليًال، جميًال تفسريًا املحيطة اآلثار هذه ويُفرس
ورضيح إقبال يف قائٌل يقول أن عىس ماذا … تفكريًا فيه ويجد نظًرا، وتاريخه اإلسالم

إقبال. محمد هللا يرحُم القلم. أيها حسبُك إقبال.

الهند يف نعيه صدى

الدليل وافتقدوا الهادي املرشد فقدوا بما الهند مسلمي عىل حرسة إقبال وفاة كانت
ار. الهدَّ النهر بل الثرار الينبوع هذا حرموا وبما الحادي،

غريُهم املسلمني وشارك وأشعارهم، ورسائلهم مقاالتهم، الحرسة هذه َردََّدت وقد
فقده. وإكبار عليه األىس يف

من طرًفا هنا فأُثبت وأُدباءها، الهند كرباء يعرفون ال أكثرهم العربية وقراء
شاعٌر وثانيهما مسلم، سيايس زعيم أحدهما رجلنْي: مقال أُثبت أن فحسبي أقوالهم.
باكستان. ومؤسس اإلسالمية العصبة رئيس جناح عيل محمد ذانكم هندوكي، فيلسوف

واملغرب. املرشق يف ذكره ذاع الذي الشاعر طاغور والثاني
جناح: عيل محمد قال

أبًدا، حيَّة كلماته وستبقى اآلفاق. صيته طبَّق النظري، منقطع شاعًرا كان
اليوم وفاته وإن الهند. كرباء أكرب صفِّ يف لتضعه وبلده ألمته مساعيه وإن

ًة. خاصَّ واملسلمني ًة عامَّ للهند كبرية لخسارة
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وطنه يف إقباٌل

١٩٤٠م: سنة بنجاب جامعة يف إقبال بذكرى االحتفال يف ألقاه خطاب يف وقال

الرياسة بني ْت فُخريِّ الهند يف قائمة دولة للمسلمني رأيُت حتى حييُت إْن
الثانية. اختيار يف أتردد لم إقبال، كتب وبني املسلمة، الدولة هذه يف الُعليا

وفاته: بعد إقبال ابن إىل وكتب

بالرابطة مرت التي الساعات أحلك يف وكان وفيلسوًفا. وُمرشًدا صديًقا يل كان
. قطُّ واحدة لحظة يَُزلزل لم كالصخرة، راسًخا اإلسالمية

طاغور: وقال

ُمدَّة بعد إال يُمأل ولن ُمهلًكا، جرًحا يُشبه خالءً أدبنا يف إقبال وفاة وتَركْت
كهذا عاملي شاعر فموت مكينة، ليست العالم يف الهند مكانة إن مديدة.

البالد. تحتملها ال ُمصيبة

كذلك: طاغور قاله ومما

فيه ما إىل يرجع وصيت قبول من إقبال شعر ناله ما أن عندي ريب ال
وأدب أدبي وضع النقاد بعض أن ويُؤسفني وعظمته. الخالد األدب نور من
وهذا الشأن. هذا يف أغالطهم يشيعوا أن وجهدوا املنافسة، ميزان يف إقبال
ساحة يف ألن كله؛ اإلنساني النوع يُخاطب الذي الفسيح باألدب يليق ال عمٌل
اإلنسانية. األخوة من واحد صف يف الفن وأولو الشعراء يقوم العاملي األدب
ونحن األدب. يف والجمال للصدق عامالن إقبال ومحمد أني ويقيني
هداياهما أجمل اإلنسانية عالم إىل والعقل اإلنساني القلب يقدم حيث نلتقي

وأروعها.
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إقبال فلسفة





األول الفصل

خودي أرسار منظومة

أوروبا إىل سفره قبل صباه يف أنشأه الذي إقبال، شعر يف يجد أن البصري النَّاقد يستطيع
اللمع هذه وتتسع بعد. من فأضاءت اشتعلت التي ناره من ورشًرا فلسفته، من لُمًعا
سنة خودي» «أرسار الفلسفية دواوينه أول ينرش حتى الزمان مر عىل الرشر هذا ويكثر
«أرسار منظومة نرش إنَّ والشعر. الفلسفة يف طريقته وتتضح مذهبه، فيتجىل ١٩١٥م
من ونفحاٌت فلسفته، من نفحاٌت فيه قبُل نُرش الذي فالشعر عهدين؛ بني حدٌّ خودي»

جلية. غري متفرقة شعره
الجرس. صلصلة درا»؛ «بانگ ديوان الشعر هذا ويتضمن

فصول فيها املزدوجة. القافية عىل واحدة منظومة بأنها تمتاز خودي وأرسار
ممزوجة الفلسفة هذه ولكن فكرة، بعد فكرًة الذات يف فلسفته إقبال فيها يوضح

شعٌر. فيها فلسفٌة فهي وصوره. أخيلته ومعها رونقه عليها بالشعر،
خودي». بي «رموز :١٩١٨ سنة نرشه الذي الثاني ديوانه الديوان هذا ل ويُكمِّ

ولكن َحٌرص، ينالها ال وصوٌر شتى، موضوعاٍت يف شعٌر بعُد أُنشئت التي والدواوين
الدواوين هذه نصف أن ويسوغ ومكنيَّة. ورصيحة خفية، ظاهرة فيه تشيع فلسفته

فلسفة. فيه شعٌر بأنها
وساخط، راٍض بني لها الناُس فثار ،١٩١٥ سنة خودي أرسار منظومة نُرشت
ويستنكر، يتعجُب وصائٍح معجبًا، يثني طربًا مصفق بني بل ومستنكر، ومستحسن
«أرسار كتابه يف بيَّنها كما إقبال فلسفة الناس تلقى كيف أُبنيِّ أن وقبل وينفر. ويُْدبر،

كتابه. إقباٌل بها صدَّر التي املنثورة املقدمة خالصة أُثبت خودي»



إقبال محمد

يف كتبها العرص، لسان امللقب آبادي إله أكرب الكبري الشاعر إىل رسالة يف إقباٌل يقول
أشهر: بستة خودي أرسار نرش بعد ،١٩١٥ أكتوبر ١٨

محضة.1 فلسفٌة القوِة بغري الديُن
املثنوي كتابة إىل دعاني ما الحقيقة، يف وهذا فيه. ريب ال حقٌّ هذا
املوضوع. هذا أجل من وتفكري هم يف سنني عرش منذ وأنا خودي». «أرسار

ضعفهم، أسباب يف النظر ويُمِعن املسلمني، حال يف يُفكر سنني إقبال لبث فقد
الذي مذهبه إىل انتهى حتى فلسفتها ويقرأ وحارضها، األمم مايض يف الفكر ويجيل

خودي». «أرسار هذه: منظومته يف عنه أبان
اإلنسان نفس يف فيها بحث ُمجملة منثورة ُمقدمة املنظومة لهذه الشاعر قدَّم

فيه. الفلسفات واختالف العمل ويف فيها، األمم ومذاهب
املذهب تُبني إجمالها عىل ولكنها األوىل، الطبعة بعد املقدمة هذه الشاعر وحذف
النظم هذا يف انتثر ما للقارئ وتجمع كتابه، نظم حني الشاعر إليه ذهب الذي الفلسفي

آراء. من
بقوله؛ املقدمة إقبال يبدأ إجمالها؛ عىل فيها القول وسأُجمل

اإلنسان أفكار بها تستنري التي املنرية الشعور نقطة أو الوجدانية الوحدة هذه
كيفيات من اإلنسان فطرة يف ما ينظم األرسار، تُحيطه أمٌر ورغباته، وعواطفه

محدودة. غري متفرقة
يبدو الذي «مني»2 أو «خودي» أو «أنا» نُسميه الذي اليشء هذا ما
لطافته ولكن املشاهدات، كل يخلق والذي حقيقته، يف ويخفى أعماله يف
الخيال هذا يف تجلت الحياة أن أم دائمة حقيقة أهو امُلشاهدة؟ تحتمل ال
الراهنة؟ العملية مقاصدها لتحقيق عرضيٍّا تجليًا النافع، الكذب وهذا الخادع،

ألكرب: بيٍت من مأخوذ 1

ه��ي ف��ل��س��ف��ة ن��راك ه��ي؟ ك��ي��ا وه ت��و ح��ك��وم��ت زور ك��ر م��ي��ن م��ذه��ب ن��ه��و

«أنا». معناها باألردية ومني الذاتية، أو الذات معناها بالفارسية خودي 2
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ولكن … السؤال هذا جواب عىل موقوفة والجماعات األفراد سرية إن
كما والجماعات، اآلحاد يف الفكرية املقدرة عىل يتوقف ال السؤال هذا جواب
«أنا» تعترب أن إىل أميل املتفلسفة الرشق فأمم وِفطرتها. ِطباعها عىل يتوقف
وميل نجاة. الُغلِّ هذا من الخالص تُعد وهي الخيال. خداع من اإلنسان يف

البحث. هذا يف طباعهم يالئم ما إىل ساقهم العمل إىل الغرب أهل

قائًال: ُمقدمته يف إقبال ويميض

عجيبًا. اختالًطا والعمليات النظريات وقلوبهم، الهنادك عقول يف اختلطت
«أنا» حياة إن النتيجة: هذه إىل وانتهوا العمل، حقيقة يف ُحكماؤهم َق ودقَّ
النفس حالة وإن العمل، منشُؤها واآلالم، املصائب أصل وهي املسلسلة،

ألعمالها. محتومة نتيجة اإلنسانية
ُجرأتهم سيما وال الفلسفة، جهة من باإلعجاب جديرٌة آراءهم أن ريب وال
«أنا» رشك من الخالص إىل سبيل ال إنه وقولهم القضية، نتائج كل قبول عىل

العمل. ترك إال
من بدٌّ يكن فلم والجماعة. الواحد حياة يف عظيًما خطًرا هذا يف ولكن
هذا وكان العمل». «ترك من املقصود حقيقة يُبني مجدد الهند يف يظهر أن
فالعمل ا، حقٍّ العمل ترك املقصود ليس أن بنيَّ فقد كرشن. رشي املجدد
بالعمل اإلنسان قلب يربط أال املقصود بل الحياة، قوة وفيه الفطرة ُمقتىض
أثرهما عىل جاء ولكن نوج، رام رشي هو آخر املجدد هذا وتبع ونتائجه.

التجديد. هذا ثمرات من الناس وحرم فخالفهما، أجاريه شنكر رشي
يرى فاإلسالم بليغة. العمل إىل دعوة آسيا غربي يف اإلسالم رسالة وكانت
الفكر تاريخ يف عجيبًا تشابًها ولكنَّ بالعمل، الخلود ينال مخلوق «أنا» أنَّ
شنكر بها فرسَّ التي فالفكرة املسألة. هذه بحث يف يَظهُر واإلسالمي الهندي
محيي القرآن بها فرس التي الفكرة هي — گيتا — الجيتا كتاب أجاريه،
جعل وقلوبهم. املسلمني عقول يف بليغ أثر له وكان األندليس. عربي ابن الدين
اإلسالمي. الفكر يف عنًرصا الوجود وحدة مسألة ومكانته بعلمه عربي ابن
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بهذه اصطبغ حتى العراقي4 الدين وفخر الكرماني3 الدين أوحد أثره واقتفى
اإليرانيني مزاج إن الهجري. السادس القرن يف العجم شعراء كل الصبغة
منها بد ال التي الفكرية املشقة عىل يصرب لم اللَّطيف، وطبعهم الرَّقيق
والكل الجزء بني التي الوعرة املرحلة فطووا الكل. إىل الجزء من السري يف
جلوة الحجر» «رشار ويف الشمس» «دم الرساج» «عرق يف ورأوا بالتخيُّل،

الطور.5
شعراء وخاطب الوجود. وحدة إثبات يف العقل الهند فالسفُة خاطب
الشعرية بدقائقهم أشاعوا حتى تأثريًا، وأكثَر خطًرا أشدَّ فكانوا القلب، إيران

العمل. يف الرغبة اإلسالمية األمة فسلبوا العامة، بني املسألة هذه
من محمود وواحد املسلمني، علماء من — تيمية ابن اإلسالم شيخ ولعلَّ
مصنفات ولكن النزعة، هذه باستنكار الصوت رفعوا من أول — فالسفتهم
أثره، أثَّر القوي تيمية ابن منطق أن ريب وال اليوم. تُلفى ال محمود واحد

وفتنته. الشعر نرضة مقاومة عىل يقوى ال املنطق جفاف ولكن
عرف أنه عىل فدلَّ الشعر؛ يف جميٌل التصوف إنَّ َحزين: عيل الشيخ وقال
كان فكيف بيئته. تأثري من ينج لم أنه عىل تدل أقواله ولكن األمر. حقيقة

العمل؟ إىل نزوعه عىل املحافظة يستطيع الهند يف اإلسالمي الفكر
العني. طرفة حتى يستحسن فلم السكون، لذَّة بيدل مرزا عىل استولت

يقول:

املنظر.6 هذا صبغة فتخدش عينك تطرف فال ة ُمحريِّ لطائف الزجاج بيت يف إنَّ

وله شعره. يف الوجود وحدة وتتجىل عربي، ابن تالميذ من كان الكرماني أوحد حامد أبو الشيخ 3
طريقته. بيان فيها األرواح، مصباح اسمها منظومة

كتاب وألف عنه وأخذ عربي ابن خليفة القونويَّ الدين صدر الشيخ لِقَي العراقي، الدين فخر الشيخ 4
٦٨٨ه. سنة توىف اللمعات، أشعة الجامي الرحمن عبد الشيخ عليه كتب الذي اللمعات

الصوفيَّة. شعر يف مألوفٍة لعباراٍت تمثيل هذا 5

الزرقاء. القبة فوقه تقوم التي العالم هذا هو «ميناخانه» الزجاج بيت 6
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فيه: يقول بيٌت تمتنا وللشاعر

الصورة. كفِم وفًما مرآة كعني عينًا اتخذ تنطق وال أمامك يأتي ما كل إىل انظر

ألمم دليل خري فآراؤهم العمل. إىل بميلها العالم أمم بني الغرب أمم وتمتاز
الحياة. أرسار فهم إىل املرشق

إليها دعا التي الوجود وحدة من الغرب يف الجديدة الفلسفة بدأت
الغرب. طبائع عىل غلبت العمل مسحة ولكن اإلرسائييل،7 الهولندي الفيلسوف
األملان سبق رياضية. بأدلة أثبتت التي الوجود وحدة ِطلسم طويًال يلبْث فلم
الخيايل الطلسم هذا من تحرر ثم امُلستقلة، اإلنسانية «أنا» حقيقة إثبات إىل

اإلنكليز. فالسفة سيما وال الزمان مرِّ عىل الغرب فالسفة
فإن كلها. األرض أمم عىل فضًال العملية اإلنكليز ألفكار أن والحقُّ
يف يُرْج لم ولهذا األخرى؛ األمم عند منه أحدُّ عندهم الواقعات» «إحساس
ضوء يف يثبت ال الفكر نسج من فلسفي نظام كل اليوم حتى اإلنكليز بالد

الواقعات.

بقوله: إقباٌل ويختم

أن اجتهدُت وقد املنظومة. هذه موضوع هي التي املسألة تاريخ خالصة هذه
الخيال بألوان وألوِّنَها الفلسفية، األدلة تعقيد من الدقيقة املسألة هذه أُحرر

حقيقتها. إدراك ليتيرسَّ
أدل أن أردُت ولكن املنظومة. هذه تفسري إىل الديباجة بهذه أقصد ولم

العسرية. املسألة هذه بدقائق قبُل من يُلِم لم من الطريق عىل
خيال فإنما الشعر، حيث من املنظومة هذه أتناول أن هنا ينبغي وال

الحقيقة. هذه إىل الناس توجيه إىل وسيلٌة فيها الشعر
وتوسيعها. وأحكامها وبإثباتها «أنا» باستقالل مرتبطٌة الحياة لذة إن

املوت». بعد «الحياة حقيقة فهم إىل د تُمهِّ الدقيقة وهذه

اسبنوزا. عني 7
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املنظومة هذه يف يُستعمل ال «خودي» لفظ أنَّ الُقرَّاء يعلم أن وينبغي
اإلحساس معناها إنما غالبًا. األرديَّة اللغة يف تُستعمل كما األثرة بمعنى

كذلك. «بيخودي» كلمة يف املعنى بهذا وهي الذات. تعيني أو بالنفس

ألرسار األوىل الطبعة يف إقبال محمد أثْبَتها التي املنثورة املقدمة خالصة هذه
التالية. الطبعات يف حذفها ثم خودي،

الرُّومي الدين جالل مثنوي مرتجم اإلنكليزي، املسترشق نكسلون األستاذ كتب وقد
مذهبه؛ فيه يُوضح مقاًال يكتب أن يسأله إقبال إىل اإلنكليزية؛ إىل خودي أرسار ومرتجم
ألرسار ترجمته مقدمة يف بعضه نكلسون فأثبت فلسفته، فيه أجمل مقاًال إليه فكتب

كلها. إقبال ولفلسفة املنظومة لهذه ُمقدمة أحسن واملقال خودي.
واختصار، قليل تغيري مع األردي النص من فرتجمتُه هنا، أُثبته أن رأيُت وقد

املقال: وإليك

عبارات عنه ويعربَّ ُمعينة، مراكز يف يقع الشعور إن بريديل:8 األستاذ يقول
يقبل ال الذي هذا ولكن للتفسري، قابل غري يكون أن إىل ينتهي ثم مختلفة
تَفِقد باملطلق عنها يُعربَّ وحدة إىل ينتهي الشعور مراكز تجاوز إذا التفسري

البحر. يف القطرة تفقد كما فرديتها املحدودة الشعور مراكز كلُّ فيها
أن فلسفته ويف مظهًرا. إىل ليست املحدودة املراكز هذه أن بريديل يرى
ال إضايف محدود وكل ُمحيطة. نفسها يف فالحقيقة بعمومها. الحقيقة ثبوت
باطٌل. فهو إضايف فهو محدود، الكائنات يف يشءٍ كل نظر. خداع فهو مطلق.
ُمفردة، ذاٍت كل أي محدود، للشعور مركز كل أن بريديل األستاذ فمذهب
املحدود الشعور مركز إن هذا: خالف عىل أقول، وأنا وباطٌل. نظر خداع

باطٌل. ال حق فالذات الكائنات. حقيقة هو «الذَّات» يدرك ال الذي
تجلت حيثما خارجي. وجود الكلية للحياة وليس فردية، كلها الحياة
ال أوحد ولكنَّه فرد كذلك والخالُق يشء. أو فرد أو شخص يف تجلَّت الحياة

له. مثل

.١٩٢٤ سنة وتُويف ١٨٤٦ سنة ُولد أكسفورد. جامعة يف الفلسفة أستاذ كان Bradly بريديل األستاذ 8
األملاني. الفيلسوف هيكل مذهب عىل الوجود بوحدة القائلني من وهو الفلسفة. يف كثريٌة كتٌب وله
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اح ُرشَّ إليه ذهب ما املخالفة كل يُخالف للكائنات التصور هذا أن وظاهر
الذين الوجود وحدة أصحاب ويخالف اإلنكليز، ُمَحدِّثي من هيگل فلسفة
«أنا» أو املطلقة الحياة يف نفسه يفني أن اإلنسان حياة مقصد أن يَرْون

البحر. يف القطرة تَْفنى كما املطلق
قدر وعىل نَْفيُها، ال ذاته إثباُت واألخالقي الدِّيني اإلنسان هدف أنَّ أرى

الهدف. هذا من يقرب وحدته أو انفراده تحقيق
هذه اإلنسان شابه فكلما القرآن»، بأخالق «تََخلَّقوا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قال

مثيل. بغري فرًدا كذلك هو كان الوحيدة الذات
— أشكاله وأعىل فردي. أمر الحياة أنَّ وواضٌح الحياة؟ ما نسأل إننا
قائًما مستقالٍّ حياة مركز الفرد يصري وبها «أنا» — اليوم حتى ظهرت التي
بنفسه، قائٌم حياة مركز والروحي الجثماني الجانبنَْي من فاإلنسان بنفسه.

الكامل. الفرد مرتبة يَبلغ ملَّا ولكنَّه
األقرب هو الكامل واإلنسان الخالق. من بعده قدر عىل فرديته وتنقص
كما هللا، وجود يف وجوده يفنى أن القرب هذا من القصد ليس ولكن هللا، إىل
نفسه. يف الخالق يُمثل — هذا عكس عىل — هو بل اإلرشاق، فلسفة تقول

حليمة إن قال: إذ حسنًا؛ بيانًا النقطة هذه الرومي الدين جالل بنيَّ وقد
وتولَّهت، ففزعت طفٌل وهو يوًما افتقدته ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حاضنة السعدية
يُفقد كله العالم بل تفقديه، فلن تحزني «ال النداء: هذا الغيب من فسمعت

فيه!»

فيه؛ هي تَضلُّ بل الكائنات، يف يضلُّ ال الحقيقي واإلنسان الكامل الفرد أن يعني
فيها. ف فيترصَّ له ُر تُسخَّ أي

رضاه. يف — هللا — الحق رضا يُفقد فأقول: املنزلة هذه أجاوز وأنا
أن وحقيقتها طريقها. تعرتض التي الصعاب كل ر تُسخِّ مستمر، ُرقيٌّ الحياة
كالحواس آالت وترقيها اتساعها أجل من ُخِلَقت وقد جديدة. وُمثًال مطالب دائًما تخلق

واملشقات. العقبات بها لتقهر امُلدركة؛ والقوة الخمس
كما ا رشٍّ ليست املادة ولكن الطبيعة، أو املادة الحياة سبيل يف العقبات وأشد
يف تتجىل الخفية الذات قوى فإنَّ ، الرُّقيِّ عىل الذات تُعني هي بل اإلرشاق، حكماء يقول

العقبات. هذه مصادمات
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يف الذات االختيار. منزلة بلغت طريقها يف التي الصعاب كل الذات قهرت وإذا
والحياة الكاملة. الحرية نالت املطلقة الذات قاربت إذا ولكنها وجربٌ، اختياٌر نفسها

بجهادها. االختيار تبلغ أن الذات ومقصد االختيار، لتحصيل جهاد

الشخصية أو الذات دوام (1)

اإلنسان يف تتجىل حينما الحياة أنَّ أَعني شخص، أو «خودي» ذات اإلنسان حياة مركز
ذاتًا. ى تُسمَّ

موقوف الشخصية ودوام التوتر. من حال النفسانية الوجهة من اإلنسان وشخصية
فإن بالذات. ُمرضة االسرتخاء من حال عقبتها الحال هذه زالت فإن الحال. هذه عىل
الحال هذه لدوام يعمل أن عليه فرض فأول اإلنسان كمال هذه التوتر حالة يف يكن
الخلود. من يُمكِّننا التوتر حال إدامة من يَُمكِّنُنا ما وكل االسرتخاء. حال دون والحيلولة
الحسن معيار ذاتنا يف أنَّ أعني األشياء، لقيم معياًرا يقوم للشخصية التصور وهذا
رش. يُضعفها وما خري، الذات يُقوِّي فما والرش، الخري مسألة تُحل وبهذه والقبح.

املعيار. بهذا والفنون واألخالق الدين يقوم أن ويجب
تقصد التي الفلسفية النظم كل عىل اعرتاٌض أصله يف هو أفالطون عىل واعرتايض
إىل وتدعو الحياة، سبيل يف العقبات أكرب وهي املادة، تغفل والتي البقاء، ال الفناء إىل

عليها. والتسلُّط تسخريها إىل ال منها الفرار
مبحث يف الزمان مسألة تُعَرض الذات، حرية مبحث يف املادة مسألة تُعَرض وكما

خلودها.
به. املرور علينا يُحتَُّم نهاية غري إىل ا ممتدٍّ خطٍّا ليس الزمان إن برجسون: يقول
ال أي الطول، تصور فيه يدخل ال الخالص فالزمان صحيح، غري للزمان التصور فهذا

والنهار. الليل بمقياس قياسه نستطيع
موقوف به والظفر لبلوغه. ويْدأب فْليُِجدَّ به يظفر أن أراد من أمل، الذات خلود إن
وال التوتر. حالة حفظ عىل يُعيننا الحياة هذه يف والعمل للفكر طريًقا نسلك أن عىل
األخالق نظم من هذين إىل وما العجمي، والتصوُّف بوذا دين األمل هذا إبالغنا يستطيع
يف الليايل هي املذاهب هذه إن وأنامتنا. فأرضعتنا الطرق هذه بنا ت أرضَّ لقد األُخرى.

حياتنا. أيام
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أن الظن فأغلب ذواتنا، يف التوتر حالة حفظ إىل وأعمالنا بأفكارنا قصدنا وإن
يُسميها االسرتخاء من حاٌل املوت بعد تعرض فيها. تُؤثر أن تستطيع ال املوت صدمة
إال االسرتخاء هذا بعد تبقى وال الحرش. حتى الحال هذه وتدوم الربزخ. الحكيم القرآن

الحياة. أيام ذواتها أحكمت التي النفوس
ولدن األستاذ يقول هذا ومع النُّفور، كل التكرار من تَنفر ترقيها يف الحياة إن

أيًضا. معقول األجساد حرش إن برجسون: وضعها التي القواعد عىل بناءً كار9
تسخريه. علينا فيصُعُب املكان، مفهوم فيه فنُدخل ملحات، إىل الزمان نُقسم إننا
إن ذواتنا. أعماق يف ننظر حينما صحيًحا إدراًكا الزمان معنى إدراك نستطيع وإنما
التوتر حالة عىل املحافظة تستطيع الحياة وإن للحياة، آخر اسم هو الحقيقي الزمان
أمًرا نُعده دمنا ما الزمان عبودية من نَخلص ولن الساعة. حتى عليها حافظت التي

مكانيٍّا.
حولها. ما تسخري إىل الحياة به توسلت قيد املكاني الوقت إنما

الذات تربية (2)

إرادة ومعناه ا، جدٍّ واسٌع هنا العشق ومفهوم بالعشق. تُستحكم الذات أن ريب ال
العشق وخاصة نيلها، يف ويجدَّ مقاصده يخلق أن أشكاله وأعىل والتسخري، الجذب
يف الطالب جدَّ وإذا فيهما، واالستقالل االنفراد إظهار أعني واملعشوق، العاشق إفراد
يكن لم إن ألنه املطلوب؛ توحد ضمنًا ويتحقق التوحد، فيه ظهر األسمى األوحد طلب
معني، وجود أو شخص عشق يمكن إنما إليه، الطالب يسكن لم بنفسه مستقالٍّ واحًدا

مشخص. غري كائن عشق لشخص يمكن وال
سؤاًال، يُعدُّ جهد بغري يُنال ما وكل بالسؤال. تَضُعف بالعشق الذات تستحكم وكما

سائل. لنفسه يدَّعيها أو غريه أفكار يتبع والذي سائل، غريه مال يرث فالذي
كل ونجتنب العشق أنفسنا يف نخلق أن الذات إحكام ألجل ينبغي أنه والخالصة

البطالة. أي االستجداء؛ رضوب

.١٩٣١ تويف King’s College كولج كنجس يف الفلسفة أستاذ كان 9
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للسعي َمثٍَل خريَ حياته كانت فقد للمسلم، حسنٌة أسوٌة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حياة إنَّ
للعمل. صورة كلها حياته كانت لقد الدائم.

أنَّ وبيَّنُت اإلسالمية. األخالق فلسفة أصول إىل املثنوي هذا من فصوٍل يف أَْرشُت
مراحل: ثالث الذات لكمال

اإللهي. القانون إطاعة (١)
النفس. وضبط (٢)
اإللهية. والنِّيابة (٣)

— الحق ونائب اإلنساني. الرُّقي درجات أعىل هي الدنيا هذه يف اإللهية والنيابة
الحياة معراج وهو اإلنسانية، إليها تطمح ذات أكمل وهو األرض. يف هللا خليفُة — هللا

الروحي.
وأعىل القوى أعىل توحدها املتضادة، النفس عنارص الحق نائب حياة يف تَلتئم
فهو الِجِبلِّيَّة. والخصائص والعقل والعمل، والخيال والفكر، الذكر فيها فيتوحد األعمال.
وهو الحياة. ُرقيِّ سبيل يف والشدائد الصعاب إليه تحبب اإلنسانية. شجرة يف ثمٍر آخر
نقرتب ونحن … هللا حكومة الحقيقة يف هي حكومته ألن اإلنسان؛ لبني الحق الحاكم

الحياة. يف قيمتنا تعلو القرب وبهذا ارتقائنا. قدر عىل منه
والجسمي. الروحي جانبَيْها يف اإلنسانية ترقى أن الحق نائب لظهور رشط وأول
التوحد هذا الجملة يف أفرادها يف تتجىل مثالية أمة ظهور يقتيض اإلنسانية ارتقاء فإن

الحق. نائُب فيها يظهر ألن وتصلح الذاتي،
ويقوم أفرادها، يتوحد شوريَّة جماعة فيها تقوم أن األرض يف هللا سلطان فمعنى
اإلنسان وهذا الكامل، اإلنسان أو الحق نائب ى يُسمَّ أن يُمكن واحد الجماعة هذه عىل

ذُروة. فوقها تُتصور ال التي الكمال ذُروة يبلغ الكامل
املثالية األمة هذه ظهور رضورة — املعروف األملاني الفيلسوف — نطشه رأى وقد

كلها. فلسفته َمَسَخا بالسلطان وإعجابه دهريَّته ولكن
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خودي؟ أرسار الناسمنظومة ى تلقَّ كيف (3)

آخرون: وقال الدواء. ووصفَت الداء عرفَت وأبدعت، أحسنت إلقباٍل: الناس بعض قال
الصوفيَّة. أئمَة وازدريت التصوُّف، وأنكْرَت التوفيق، يصحبك ولم الطريق، عن ِحدَت

ألرسار كان ما تَبْيني إىل هنا وأقصد والثناء. واملدح والرد، القبول يف املقاالت وكثُرت
بناظمها وأشاد بها وأُعجب واستحسنها َقِبلها ملاذا الناس، نفوس يف أثٍر من خودي
استنكر، من واستنكرها نفر من منها نفر وملاذا وأشاد. وأعجب واستحسن قبل من
آراءٍ؛ من حوته فيما والبدع املنظومة، هذه يف للجديد بيانًا وذاك هذا بيان يف ولعلَّ
دعوة وجدوها إذ والرَّد، باالستنكار خودي أرسار يف إقبال دعوة وِفيَّة الصُّ بعض ى تلقَّ
يتصل وما واألنوية والُعجب األثرة عىل الفارسية لُغتها يف تدل كلمٌة وهي «خودي»، إىل
نكًرا. أشد التصوف ويف ُمنَكرة، األخالق يف دعوة فهي األردية، يف كذلك وتُستعمل بها.
وقال الذاتية، بها فأراد له. فلسفٍة أصل جعله آخر معنى إىل «خودي» إقبال نقل وقد
قوتها قدر عىل يَُقوَُّم الذاتية بهذه اإلنسان وإن الذاتية، بهذه قائم العالم إن فلسفته: يف
هذه يف اإلنسان مقصد وإن اضمحاللها، أو باستحكامها يفنى أو يخلد بل وضعفها،
الخري من وليس فطرتها. يف ما واستنباط مواهبها وتنمية وتقويتها ذاته معرفة الحياة
وال لفنائها العمل ينبغي وال الرش. كل الرش هو بل إضعافها، أو الذات إنكار يشءٍ يف
الذاتية تفنى ال بل — إقبال يقول كما — العجم وصوفية الهنادك يفعل كما به الرضا

فيه: إفنائها إىل السعي الخري من وليس تعاىل هللا يف

نوره. بحر يف تفن وال حرضته يف نفسك أحكم

النفس إذالل إىل يقصد زعمهم يف التصوف كان إذ نكًرا؛ أمًرا هذا يف الصوفية ورأى
يُنكر إقباًال أنَّ املجادلني بعض ادََّعى بل هللا. يف للفناء ل تُؤهَّ حتى وإماتتها وتذليلها

محوه. إىل ويدعو التصوف،
أعاظم من وشاعٍر تهم، أئمَّ من إماٍم إىل عمد أنه إقبال عىل ثورة الصوفية وزاد
ونهى طريقته، من وغضَّ شأنه، من فحطَّ الشريازي»، حافظ الغيب «لسان ُشعرائهم،

ُخالصتها: حافظ يف أبياتًا املنظومة مقدمة يف كتب منه. وحذرهم عنه الناَس

وقد املدامة، إال سوقه يف ليس الفناء، سم كأسه يف فإن الصهباء، أسري حافًظا احذر
املساكني. أمة وإمام املدمنني، ملة فقيه ذلكم العمامة. رأسه عىل كأسان شعث
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ونغمة اليونان، شاة من أزكى هو العمياء. والفتنة والدالل الغناء، علمت شاٌة
كحشيش َخَدًرا الفطن ألهل فيها فإن كأسه من ِفرَّ األذهان. حجاب عوده

الحسن.10 أصحاب

«إصالح عنوانه: فصًال مكانها ووضع األوىل الطبعة بعد األبيات هذه إقبال وحذف
وشعِره حافٍظ طريقة من حذَّر حني إليه قصد الذي املعنى فيه بنيَّ اإلسالمية»، اآلداب

له. املتعصبني بحافظ املعجبني عداء نفسه وكفى أراد، ما فبلغ حافًظا. يذكر ولم

املعرتضني إىل إقباٍل رسائل من نبذٌ

القارئ لعل وُشبُهاتهم. مآخذهم عىل وردِّه املعرتضني، إىل إقبال رسائل من نبذًا وأنقُل
التصوف منه: نوعني بني وتمييزه التصوف، يف إقبال آلراء إيضاًحا النبذ هذه يف يجد
يجد ولعله الوجود، ووحدة التوحيد بني كذلك والتفريق العجمي، والتصوف اإلسالمي
فلسفة يف للكالم تمهيًدا هذا وأجعل فلسفته، من النَّاظرين عىل غمض ملا تفسريًا فيه

خاصة. خودي» «أرسار يف وآرائه عامًة، إقبال
:١٩١٥ سنة األول كانون من الثالثني يف مكتوبة نظامي حسن السيد رسالة يف قال

نزوًعا أوروبا فلسفة زادتني وقد التصوف. إىل أنزُع وتربيتي بفطرتي إني
تدبر ولكن الوجود، وحدة إىل تتوجه جملتها يف أوروبا فلسفة فإن إليه،
أجل ومن بغلطي، أشعراني بإمعان اإلسالم تاريخ ومطالعة املجيد، القرآن
طريق عن وحدُت الفطري، َمييل وجاهدت األوىل، أفكاري عن عدلت القرآن

آبائي.
والقانون. الرشيعة إلبطال وعملت أمة، كل يف ظهرت الرهبانية إنَّ
الذي والتصوُّف الرهبانية. هذه استنكار إىل دعوة هو حقيقته يف واإلسالم
أمة كل رهبانية من أخذ — اإليراني التصوف أَعني — املسلمني بني ظهر

«والحسن أفالطون. اليونان وشاة شاة. حافًظا يُسمي فلذلك للضعف، مثًال الشاَة إقباٌل يرضُب 10

الحشاشني. باسم ُعرفت التي الفرقة إمام الصباح»
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من التحلل إىل قصدت التي القرمطية حتى ِنحلة، كل إليه يجذب أن وجهد
الصوفيَّة. من نصريًا تعدم لم الرشعية األحكام

يتناول فَلم خودي. أرسار مقدمة يعد لم اليوم، حتى اعرتاضك، إنَّ
كيف عليها؟ اعرتاضك ما أدري ولست قلمي، أُعمل وكيف نفسها، املنظومة
حافظ قدر من ا غضٍّ حسبته ما عىل اعرتضَت إنما الصدر؟ هذا يف قلمي أعمل

… حقه البحُث يَوىفَّ حتى األمر هذا يف الحقُّ يستبني ولن الشريازي.
الحياة، وقوانني اإلسالم تُنافر — الصوفية اصطالح يف — ْكر السُّ حالة إنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قصد وإنَّما الحياة. قوانني موافقٌة اإلسالم، وهي الصحو، وحالة
هللا رسول صحابة تجد ولهذا الصحو؛ حالة يف — صاحية أمة إنشاء إىل

الشريازي. حافًظا تجد وال األعظم والفاروق األكرب يَق الصدِّ
إن هذا ل وسأُفصِّ القصرية. الرسالة هذه عنه تضيُق طويٌل بحٌث هذا
هنا أُبيِّنُها بمسألٍة يُذكُِّرني عربي ابن ذكر ولكن الفرصة. تتاح حني هللا شاء

َلبٌْس. فكِرك يف يبقى ال حتى
وال املسلمني. فالسفة كبار من أُعدُّه بل وفضله، الشيخ عظمة أُنكر ال
الوجود، ووحدة األرواح كِقدم عقائده، عىل يحتج فإنه إسالمه، يف أرتاُب
القرآن. تأويل عىل قائمة غلطها أو صوابها عىل فآراؤه نية. حسن عىل بالقرآن
تأويله أنَّ وعندي أخرى. فمسألة ونقًال عقًال صواب أو غلط تأويله أن وأما

مذهِبه. يف أتَّبعه وال مخلًصا ُمسِلًما أعدُّه فأنا صحيح. غري
ووحدة التوحيد فهم يف كبريًا ً خطأ أَخطئوا الصوفية أن املسألة وأصل
ديني، مفهوم فاألول توهموا؛ كما مرتادفني االصطالحان هذان ليس الوجود.
الصوفية، بعض يَظنُّ كما الكثرة ضد التوحيد ليس محٌض. فلسفيٌّ والثاني
هذا نتيجة وكانت الكثرة. ضد فهي الوجود وحدة وأما الرشك. ضد هو بل
يف التوحيد أو — الوجود وحدة إىل ذهبوا طائفٌة املوحدين من ُعدَّ أن الغلط
ال إليها ذهبوا التي املسألة أنَّ حني عىل — الحارضة أوروبا فلسفة اصطالح

العالم. نظام بحقيقة بل بالدين تتعلق
وأن العبادة، تستحق واحدًة ذاتًا أنَّ هو ؛ ٌ بنيِّ واضٌح اإلسالم تعليم إنَّ

… مخلوقة العالم يف تُرى التي الكثرة كل
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امُلغايرة يُبنَيِّ القرآن فإن القرآن. تعليم من الوجود وحدة عقيدة ليست
واملعبود. العابد أو واملخلوق الخالق بني التَّامة

:١٩١٦ سنة تموز ١٠ يف مؤرخة بال الدين رساج إىل أُخرى رسالة يف ويقول

كما القانون لهذا مسٌخ هو أمة قانون يف باطنية معان التماس أنَّ الحق
الخنوع فطرتها يف أمة إال الطريقة هذه يختار وال القرامطة. سرية من يُعلم
يف امَليل وهذا اإلباحة. إىل امليل طباعهم يف جماعة العجم شعراء ويف واملذلة.
فظهر عاد ثم الطبعي، امَليل هذا حينًا اإلسالم صدَّ وقد اإلسالم. قبل من إيران
الوجود. وحدة عىل يقوم أدب أساس للمسلمني فوضع ُفرصة. وجد حينما
اعة. خدَّ عجيبة بأساليب اإلسالم شعائر إبطال يف الشعراء هؤالء اْفتنَّ وقد
مثًال. الجهاَد وأَِرضُب اإلسالم. يف ممدوح أمر كل يف مذموم وجٍه عن وأبانوا
من اإلسالم يراها التي الشعرية هذه يف آخر معنى العجم شعراء التمس فقد

الرُّباعية: هذه يف انُظْر الحياة. رضوريات

أفضل العشق شهيد أنَّ يدري وال الشهادة، أجل من سبيٍل كل الغازي يسلك
قتيل وذاك العدوِّ قتيل هذا القيامة. يوم وذاك هذا يستوي كيف منه.

الحبيب!

الجهاد. إلبطال ُخدعٌة ولكنه الشعر يف جميٌل وهذا
لك بانْت الوجهة، هذه من إيران شعراء وكل حافٍظ إىل نظرَت وإذا

وغرائب. عجائب

إقباٌل: يقول نفسه الدين رساج إىل أخرى رسالٍة ويف

يُصيبها أمة وكل السيايس. املسلمني ضعف زمان يف ظهر التصوف شعر كل
ويجمل أنظارها11 تتبدَّل التتار، غارات بعد املسلمني أصاب كالذي ضعف
ضعَفها األمم تُخفي الرتك هذا ويف الدنيا. ترك إىل وترَكن أعيُنها، يف الضعف

ليُالئمها، القرآن تُبدِّل أن فحاولت القرآن، رشيعة عن ضعفت األمة إنَّ الكليم: رضب يف إقبال يقول 11
القرآن. لتُالئم نفسها تُغري أن تحاول ولم
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عندهم األدب انتهى فقد الهند، مسلمي إىل انُظر البقاء. تنازع يف وهزيمتها
لكهنئو. يف الرثاء فنِّ إىل

بقراءة قنعوا من هؤالء ومن املعرتضني. اعرتاض إقبال به أجاب مما طرٌف هذا
كلها املنظومة يقرءوا ولم حافٍظ. نقد يف تضمنتها التي األبيات أو املنظومة مقدمة

فيها. الجدال إىل يرتقوا ولم قرءوها أو إقباٍل، دعوة فيتدبَّروا

حاجة وقدَّروا واإلعجاب باإلكبار إقباٍل دعوة وا تلقَّ الهند يف املسلمني زعماء من وآخرون
يستحق. بما عليه وأثنوا إقبال، بفلسفة فأشادوا أنفسهم. يف وأثرها إليها، املسلمني

ورموز خودي أرسار إقبال نرش أن بعد قال عيل. محمد موالنا الزعيم هؤالء ومن
الثانية. النشأة إىل العرص هذا يف املسلمني يحدو إقبال شعر إن خودي: بي

يفوق الشعر من رضبًا فرأينا خودي، أرسار قراءة يف عيل شوكت وأخي أنا رشعُت
شعٌر يرمي الذي األردي شعره بجانب فاتًرا األمر أول لنا بدا أنه وحقٌّ قبل. من قال ما

… الجماد يف الحياة يبعث
… وعناء مشقة بعد إال أدركها لم إسالمية حقائق جال اإلبداع هذا يف أنه رأيت لقد
مقاصد إدراك هو «ذاته» املرء وإدراك جرداء. صحراء إقبال نظر يف الحياة إن
القومية نظرية عىل وأنحى األخالقية، وسنته اإلسالم رسالة إقبال بنيَّ لقد … الحياة

واالختالف. الفرقة يف األمم وتَرمي الناس، تعاون تحدُّ التي الغربيني عند والوطنية
:١٩١٩ سنة جرياجبوري أسلم موالنا وكتب

إذ خودي؛ أرسار كتابه نرش منذ إقبال عىل يعرتضون الناس بعض زال ما
حافظ وليس الغنم. فصيلة يف الشريازي وحافًظا اليوناني أفالطون جعل
يكتب لم ولو ُمقدٌَّس. ويلٌّ هو بل فحسب، عظيًما شاعًرا عندهم الشريازي
الطاعنني، لطعن نفسه عرََّض ألنه له؛ خريًا لكان كتب ما حافظ عن إقباٌل
فعل كما الجدال. هذا غبار يف ُحجبت األمة تنفع التي األصلية املسألة وألن

ض��ي��غ��م ش��رع��ة ال��ظ��ب��ي ي��ط��ي��ق ف��ل��ي��س ِش��ْرع��ًة ت��ب��دل أن ف��اج��ه��د ت��ب��دل��ت
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عن قال ما إقباٍل عىل لرَيُدَّ بيخودي» «راز نظم إذ أحمد مظفر بريزاده
األصيل. املوضوع وأغفل وحافٍظ، أفالطون
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خودي أرسار خالصة

بزهراٍت وأكتفي املنظومة هذه يف بيَّنها كما إقبال آراء خالصة الفصِل هذا يف ما أجمُل
الحياض. هذه من وقطراٍت الرياض، هذه من

به ر يصوِّ الذي شعره مًعا، وشعره إقبال بفلسفة يُعرف ما القارِئ عىل أعرُض
الفلسفة يُروُِّض وال الناس. يعهده ولم تألْفُه، لم معرٍض يف مباحثها ويعرض الفلسفة،

هم.» ما «وقليٌل وأمثاله، إقباٌل إال للفلسفة الشعر ع ويُطوِّ للشعِر،

املقدمة (1)

اخرتاًعا، اخرتعه يكن لم إن بدٍع، ورأٍْي جديد، بمذهب العالم أتى بأنه يشعر إقبال كان
املذهب هذا صلة وأدرك أشتاته، وألََّف أجزاءَه وجمع وُصوره طرائقه اخرتع فقد
بالعجب، فأتى خاصة، باإلسالم صلتَه وبنَيَّ وجماعاته، وآحاده ومماته، حياته باإلنسان،

األمد. عىل واستوىل
العالم عىل طلوعه ويذكر كالمه، وتأثري بنفسه، ثقته عن يُعرب هذا أجل ومن
برصه نفاذ عن ويتحدَّث وأرضه، سماؤه تألفها وال رسومه، تعرف ال جديدة، شمًسا

املنظومة: مطلع يف يقول املستقبل، أرسار إىل عينه وامتداد الحياة، مكنون إىل

ال��زََّه��ر خ��د ع��ل��ى دم��ع��ي ف��ه��م��ى ال��س��ف��ر ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��ص��ب��ح ق��ط��ع
ن��ف��س��ي ب��م��س��رى ال��ع��ش��ب وص��ح��ا ال��ن��رج��س س��ب��ات ال��دم��ع غ��س��ل
ح��ص��دا وس��ي��ًف��ا أل��ق��ى ِم��ص��رع��ا م��وَق��دا ق��ول��ي ال��غ��ارس ج��رب
م��ع��ا وأنَّ��ات��ي ال��رْوض ن��س��ج زرع��ا دم��وع��ي ح��بُّ إن��ه
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م��رَص��د ف��ؤادي ف��ي ص��ب��اح ك��م ي��دي ال��ش��م��َس ح��ازت ق��د ذرة،
خ��ب��ر ع��ن��دي ال��ك��ون ج��ن��ي��ن م��ن أن��ور1 ج��م ج��ام م��ن ط��ي��ن��ت��ي
ال��ع��دم ق��ي��د م��ن ب��ع��د ت��س��يَّ��ب ل��م تُ��َرم ل��م ظ��ب��اء أف��ك��اري ص��ي��د
ال��ش��ج��ر ج��وف ف��ي ال��ورد وج��ن��ي��ت ظ��ه��ر م��ا ع��ش��ب ب��س��ت��ان��ي زان
ت��ع��زف ��ي ك��فِّ ال��ك��ون ِوت��ار ف��ي ي��رج��ف م��ن��ي ال��ش��ادي��ن م��ح��ف��ل
ن��غ��م��ت��ي ج��ل��ي��س��ي ع��ن��ي وع��ى م��ا ال��ف��ط��رة رب��اب ف��ي ص��ام��ٌت
أع��ه��د ل��م َف��ل��ك ف��ي ُح��بُ��ك��ا ال��م��ول��د ق��ري��ب ش��م��س إن��ن��ي
ال��ب��ص��ر ف��ي زئ��ب��ق��ي يُ��رج��َرج ل��م ال��زه��ر س��رَب ض��وئ��ي يَ��ُرع ل��م
األح��م��ر ث��وب��ي األط��واد ك��س��ا م��ا األب��ح��ر ض��ي��ائ��ي رق��ص رأت م��ا
أرع��د ط��ل��وع��ي خ��وف م��ن أن��ا ت��ع��ه��د ع��ي��ن��ي ال��ك��ون ل��ه��ذا م��ا
ال��زَه��ر ف��ي ج��دي��د ط��ل ف��ب��دا ف��ظ��ه��ر ف��ْج��ري ال��ظ��ل��م��ة م��زَّق
زم��زم��ا ن��اري ح��ول َم��ن ح��ب��ذا ُم��ْع��َل��م��ا ص��ب��ح��ا أرق��ب إن��ن��ي

∗∗∗
غ��ًدا ي��أت��ي ش��اع��ري ص��وٌت أن��ا ص��ِع��دا ض��رب دون ل��ح��ن أن��ا
يُ��وس��ف��ي2 ي��ش��رى ال��س��وق ب��ه��ذا م��ا ي��خ��ت��ف��ي ع��ص��ري دون س��رٍّ ك��ل
ك��ل��ي��م ل��ي��غ��ش��اه ط��وري ُم��ش��َع��ل ال��ق��دي��م ال��ص��ح��ب م��ن ي��أس ف��ي أن��ا
ص��رص��ر ف��ي��ه��ا ك��ال��ي��مِّ ق��ط��رت��ي تَ��زَخ��ر ال ق��ط��رة ص��ح��ب��ي ب��ح��ر
ُح��داء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر ول��رك��ب ِغ��ن��اء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر وج��ود م��ن
وي��ن��ام ح��ي��نً��ا األع��ي��َن ي��وق��ظ ال��ِح��م��ام ب��ع��د ش��اع��ر ت��ج��ل��ى ك��م
ال��زَه��ر م��ث��َل ق��ب��ره م��ن ون��م��ا س��َف��ر ال��م��وت ظ��ل��م��ة م��ن وج��ه��ه
س��اب��ل��ة ره��ًوا ال��ن��وق ك��خ��ف��اف ق��اف��ل��ة م��رت ال��س��ه��ب ب��ه��ذا ك��م
ال��ص��ي��اح ف��ي م��ن��ي ال��م��ح��ش��ر ث��ورة ال��ن��واح دي��ن��ي ع��اش��ق، أن��ي غ��ي��ر
يُ��ك��س��ر ُع��ودي أنَّ أُب��ال��ي ال ال��وت��ِر ع��نِّ��ي َك��لَّ ل��ح��ن أن��ا

السبعة. األقاليم فيها ترى كانت الفرس أساطري يف جمشيد كأس 1

الصديق. يوسف قصة إىل إشارة 2
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ِخ��ض��ِرم��ا م��ن��ه ال��ب��ح��ُر ول��ي��ج��نَّ ط��م��ى س��ي��ل ع��ن ال��ق��ط��رة أب��ِع��د
أب��ح��ر إال م��وج��َي ي��ع��ي ال األن��ه��ر ه��ذي م��وج��َي ت��ع��ي ال

بنفسه إقبال باعتداد تَنطق قليلًة أبياتًا هنا أُثبت أن أردُت لقد القارئ ليصدقني
كلها. األبيات هذه فكتبت أدع، وماذا آخذ ماذا أدر فلم برسالته، وشعوره

أدرك بأنه إقبال شعور عىل ألَُدلَّه األبيات هذه للقارئ أفرسِّ أن إىل حاجة يف ولسُت
اليائس، اليوم إىل اآلمل الغد رسالة وأنه الغيب، ضمري يف بما وبُرص الحياة، أرسار

الذليل. الحارض إىل العزيز واملستقبل

الرُّومي الدين جالل

ونبََّهه، أيْقَظه الذي هو الرُّومي الدين جالل إن املنظومة: هذه مقدمة يف إقبال يقول
ويُبلغهم بيانه الناس يف ويُشيع القصد، هذا ويقصد السبيل هذه يسلك أن إىل ودعاه
منظومته نظم وملا كتبه. من كثرية مواضع يف باإلمامة الدين لجالل يعرتف وهو رسالتَه.
يف دليله الدين جالل جعل السبعة، األفالك يف سفره فيها وقص نامه جاويد الخالدة

السفر. هذا
خودي: أرسار مقدمة يف يقول

آخ��را ك��ون��ا ش��اد غ��ب��اري م��ن ج��وه��را ط��ي��ن��ي ال��روم��ي ص��يَّ��ر
ع��ل��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ل��ت��ن��ال ص��ح��رائ��ه��ا م��ن ت��ص��ع��د ذرة
ن��يِّ��را ف��ي��ه ال��در ألص��ي��ب س��رى م��وٌج ��ه لُ��جَّ ف��ي إن��ن��ي

الدين: جالل له فالح والنوم، النََّصب فأخذه نائًحا، شاكيًا بات إنه بعُد ويقول

ح��ي��ن ك��ل ف��اج��رع ال��ع��ش��ق ح��م��يَّ��ا م��ن ال��ع��اش��ق��ي��ن ب��ي��ن م��ج��ن��ون ي��ا ق��ال
ال��م��ح��ش��ر ه��ول ال��ق��ل��ب ف��ي وأِث��ر ال��ب��ص��ر ح��ج��اب ال��ع��ي��ن ف��ي ُش��ق
دم��اء م��ن دم��وًع��ا ال��ق��ل��ب وام��أل ال��ب��ك��اء ي��ن��ب��وع ��ح��ك ال��ضِّ واج��ع��َل��نَّ
ي��ف��َغ��م ري��ًح��ا ك��ال��ورد، ان��ش��رن أب��ك��ُم ص��م��وٌت ك��ال��ك��مِّ أن��ت
ن��ف��س ك��ل ف��ي ال��ص��ام��ت ن��وَح��ك ك��ال��ج��رس ع��ض��و ك��ل م��ن ��دن ص��عِّ
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اآلَخ��ري��ن أذِك م��ن��ك ب��ل��ه��ي��ٍب ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ف��أِض��ئ ن��ار أن��ت

يقول: أن إىل

ال��ن��َغ��م ن��ظ��م ف��ي ال��ل��ذة واع��رف ت��ن��م ال ت��ن��بَّ��ه ال��رك��ب! ج��رَس

ُمبينًا بعده الشاعر ويقول إقبال. حكاه كما الدين جالل كالم ينتهي البيت وبهذا
نفسه: يف الكالم هذا أثر

أض��ِم��ر ه��ي��اًج��ا ك��ال��ن��اي ص��رت تُ��س��ع��ر ث��ي��اب��ي ف��ي ن��اًرا ص��رت
أَرم��ا ب��ي��ان��ي ُح��س��ن م��ن ُص��ْغ��ُت نَ��َغ��ًم��ا ن��ف��س��ي أوت��ار م��ن ثُ��رُت
خ��ودي أم��ر م��ن اإلع��ج��از ُم��ظ��ه��َر خ��ودي س��رِّ ع��ن ��ت��ر ال��سِّ ف��رف��ع��ت

أنه ومخالفيه، إقبال جدال ومن املنثورة خودي أرسار مقدمة من القارئ رأى
هاتني املتضمن التصوف وسمى الذَّات، وإنكار الوجود وحدة يف الصوفية خالف
بما بالفضل له ويُقرُّ الرومي، بإمامة يعرتف هنا ويراه إسالمي. غري تصوًفا العقيدتني

األخرى. دواوينه من مواضع يف هذا كرر وقد الطريقة. هذه إليه أوحي
إعجاب وأسباب التشابه، من وإقبال الدين جالل بني ما لبيان هنا املجال يتسع وال

إقبال. فلسفة بيان من الفراغ بعد هذا ُ أُبنيِّ ولعيلِّ إياه. وإكباره الدين بجالل إقبال

واإلسالم إقبال

الرومي: الدين جالل حديث بعد املقدمة يف ويقول

يُ��ق��ب��ل ل��م َس��ق��ًط��ا ُع��ط��ًال ك��ان يُ��ك��م��ل ل��م ه��ي��ك��ًال ك��ون��ي ك��ان
ج��ال وال��ك��م ال��ك��ون ه��ذا ك��ي��ف رج��ًال ب��ران��ي ال��ع��ش��ق م��ب��رد
ال��دم��اء3 ت��س��ي��ار ال��ب��در وب��ع��رق ذك��اء ج��س��م ف��ي ال��ن��ب��ض ف��رأي��ت

القمر. عروق يف الدم دورة رأى 3
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األم��م ع��ي��ش ع��ن ال��س��ر ف��ش��ق��ق��ُت ال��ظُّ��ل��م ف��ي دم��ع��ي ل��إلن��س��ان ف��اض
ال��ح��ي��اة ن��ار ف��ي ال��ن��ف��س وش��ب��ب��ت ال��ح��ي��اة ت��ق��وي��م س��ر ل��ي ف��ب��دا

اهتدى حتى أمره يف التفكري وأطال اإلنسان عىل بكى أنه يَذكر األبيات هذه يف
وال واحًدا يخص ال الذاتية ومذهب إنسانية، عمومها يف إقباٍل وفلسفة الحياة. رس إىل

ًة. أُمَّ وال جماعًة
األبيات: هذه بعد إقباٌل ويقول

ُغ��ب��ار ال��ب��ي��ض��ا ال��م��ل��ة ط��ري��ق ف��ي أن��ار ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي َم��ن أن��ا
س��رى ق��د ن��اًرا ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ح��نُ��ه��ا ال��ورى ب��آف��اق دوَّت ��ٌة أمَّ
ج��ن��ت4 َوع��ط��ار روم��ي أل��ف َح��ص��دت وش��م��ًس��ا أل��ق��ْت ذرَّة

وإعجابه اإلسالم، إقبال وحب أقدامها. غبار إنه ويقول اإلسالمية األمة يذكر وهنا
قارئ تلقى «الذاتية»؛ نضج يف األعىل املثَل األولني العرب يف ورؤيته املسلمني، بتاريخ
فهي فلسفته، بتطبيق إقبال خصها األمة وهذه دواوينه، صفحات قلَّب حيثما شعره

اإلسالم. أمة يف وغايتها ومثلها موضوعها تجد إنسانية فلسفة
هللا. شاء إن بعُد هذا إىل وسأعود

خودي أرسار فصول (2)

بلفظها تُكتب كلها العناوين هذه وتكاد خودي، أرسار ديوان يف الفصول أمهات هذه
فاريس: تركيٍب يف العربيِّ

استحكام عىل موقوف الوجود أعيان واستمرار الذاتية، من العالم نظام أصل (١)
الذاتية.

وتوليدها. املقاصد بتخليق الذاتية حياة (٢)
والعشق. باملحبة الذاتية تستحكم (٣)

العطَّار. الدين وفريد الرومي الدين جالل 4
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بالسؤال. الذاتية َضْعف (٤)
والباطنة. الظاهرة العالم قوى رت سخَّ والعشق باملحبة الذاتية استحكمت إذا (٥)

لتضعف املغلوبة األقوام مخرتعات من الذاتية نفي مسألة أن معنى يف حكاية (٦)
خفيَّة. طريٍق من الغالبة األمم أخالق

وآدابها اإلسالمية األمم أفكار يف كثريًا أثََّر الذي — اليوناني أفالطون أن معنى يف (٧)
واجٌب. خياالِته من واالحرتاُز «الَغنَم»، مذهب ذهب —

اإلسالمية. واآلداب الشعر إصالح حقيقة (٨)
النَّفس، ضبُط والثانية اإلطاعة، األوىل املرحلة مراحل: ثالث لها الذات تربية (٩)

اإللهية. النيابة والثالثة
خياليًَّة أو حقيقيًة ِقصًصا فيَُقص التاسع، الفصل هذا يف البيان يف إقباُل ويتفنَُّن

منها: مذهبه لتصوير

له بنَيَّ وقد — أعدائه َجْور شاكيًا الهجويري عيل الشيخ إىل ذهب شاب حكاية (أ)
ذاته. ويقوِّي قواه يُنَبِّه بما فضٌل عليه له العدوَّ أن الشيخ

ثم التقاطها، يستطع فلم ماسة وجد — العطش أنهَكه الذي الطائر حكاية (ب)
الضعيفة. الذات مثَل املاء وقطرة القوية، الذات مثَل املاسة فالتقطها؛ ماءٍ قطرة وجد
تسلسل أنَّ معنى يف ِهماال وجبل الجنجا نهر ومحاورة والربهمن، الشيخ حكاية (ج)

بسننها. االستمساك من األمة حياة

«جوع سببه كان إن الجهاد وأنَّ هللا، كلمة إعالء املسلم حياة مقصد أنَّ بيان يف (١٠)
اإلسالم. يف حراٌم فهو األرض»

الهند. ملسلمي كتبها التي الصحراوي األب ى امُلسمَّ النقشبندي مرينَجات نصيحة (١١)
سيف. الوقت (١٢)

املنظومة». به «يختم دعاءٌ (١٣)
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الفصوِل: هذه يف عاجلٌة نظرٌة

الذاتية

وكل آثارها، من الكون هيكل يقول: الكون. أصل أنها الذاتية، عن بالكالم املنظومة يبدأ
يف خفية عالٍم مائة الفكر. عالم أظهرت نفسها أيقظت حينما إنها أرسارها، من ترى ما
غريها نفسها حسبت إذ الخصومة، بذر العالم يف بذرْت بأثباتها. مثَبت وغريها ذاتها.
يقول: أن إىل وتنافست، فتباينت ُمختلفة ذواٍت اتخذت واحدة حقيقة أنها يعني —
مائة واحًدا فلًكا وتمنح نغمة، ألجل نوحة ألف وتُثري وردة، ألجل روضة مائة تدمي
َخلُق القسوة، وهذه اإلرساف هذا وعلة مقاٍل. مائة واحدة كلمة أجل من وتكتب هالٍل،
حاء وامِّ ُصور، وعدم أشكال، فناء يقتيض التكمل أنَّ يعني — وتكميله املعنوي الجمال

جرٍّا. وهلُمَّ وردة فيها لتكمل تنشأ روضة فمائة أطوار.
مثل: الصوفية شعراء بعض إليه سبق التكمل، وعرس التطوير صعوبة وتصوير

الغزنوي. سنائي
تنبعُث وغايًة. ووسيلًة ومعموًال، عامًال عملها، أجل من وتراها إقباٌل: يقول ثم

وتنبت.5 وتموت وتقتل وتحرتق وتختفي وتُيضء وتطري وتثور
وتتداولها مختلفة، مظاهر يف تتجىلَّ التي الحياة قوة يريد الشاعر أن وظاهر

الكثرية. الذوات يف امُلتشخصة املتعينة الحياة ولكنها شتى، أحواٌل
القوة، هذه من فيها ما قدر عىل فالحياة الذات، قوة من العالم حياة يقول: ثم
وطغى سهًال انقلب ذاته عن غفل إذا والجبل ُدرَّة، تصري ذاتها تقوِّي حني فالقطرة

ة. عدَّ شعريَّة أمثاًال املعنى هذا يف الشاعر ويرضب البحر. عليه
خودي أرسار منظومة يف الكالم جعلت وقد إقبال، فلسفة تبْيني إىل هنا أقصد إنما
دواوين من غريها إىل حينًا املنظومة هذه أترك أن حرج فال التبيني. هذا إىل وسيلة
وخفيَّة ظاهرة مجملًة أحيانًا ذكرها كله. شعره يف الذاتية فكرة الشاعر بث قد إقبال.
ومن لها. والتمثيل وصفها ومواالة عنها اإلبانة يف أحيانًا وأفاض ومكنيَّة، ورصيحة
جناح — جربيل بال اه سمَّ الذي ديوانه من نامه» «ساقي منظومته اإلفاضة مواضع

واحد. بيت يف األفعال هذه كل إقباٌل نظم 5
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الثائرة، الحياة عن تكلم نامه: ساقي يف الذاتية عن كالمه من نبذٌة وإليكم جربيل،
قال: ثم الجهاد، هذا يف واآلحاد، األمم وعن السائر، والزمان

الذاتية؟ ما الذاتية. السيف؟ هذا مسنُّ ما سيف. ؟ الحيُّ النَّفس هذا ما
وُمغرمة بالجلوة، ثَملة إنها الكائنات. يقظة الذاتية؟ ما الباطن. الحياة رس
ومنك مني بريئٌة وهي ويفَّ، فيك ظاهرة إنها … قطرة يف بحر إنها بالخلوة،
لها ليس األبد. وآتيها األزل، ماضيها محدود. بكون ُمقيَّدة ليست يعني —

… يحدُّ آت وال ماض
الثقيلة والصخرة وحني، حني بني منظرها وتبدل التحري، وسائل تُغريِّ
وهو ومنتهاها، مبدؤها والسفر رضبها، من رمال والجبال يدها، يف خفيفٌة
هذا يف وهي … الحجر يف رشار وهي القمر، يف ضياء هي تقويمها. من الرس

اإلنسان. صورة يف كذلك ُصوِّرت وقد األزل. منذ الكفاح
الذاتية هذه وسم العني. إنسان الفلك يحوي كما قلبك، الذاتية مستقر إن

السلسبيل. ماؤها والعزة الذليل، العيش

أردت وما فيها. ل ليتأمَّ إقبال شعر يف للذاتية صوًرا القارئ عىل أعرض أن أردت
وبياني. بكالمي الشاعر عن أحجبه أن

واآلمال املقاصد

الثاني: الفصل يف ويقول

عظم قدر وعىل إليها، املسري يف والجدِّ املقاصد بخلق تحيا الذاتية هذه إن
تقوى. تحتملها التي املشقة قدر وعىل تعظم، مقاصدها

هذه حافظ هو الدائب والجهاد الحياة، هو كله إقبال شعر يف واألمل
وإشادته إياه وتصويره األمل، إقبال إعظام َلريوعه إقبال قارئ وإن الحياة.
املقصد سبيل يف الجهاد أن إقبال يرى بل املستمر، والجهد الدائب بالعمل

بلوغه: يف لذة أعظم
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وصول.6 دون االضطراب يف لذٍة أيُّ املحمل. أثر يف يزال ال ملن طوبى

خودي»: «أرسار من الفصل هذا يف ويقول

ن��ق��ص��د7 م��ا رك��ب��ه��ا ف��ي ج��رس ال��م��ق��ص��د ال��ح��ي��اَة يُ��ب��ق��ي إن��م��ا
ي��ض��م��ر م��ن��ه��ا ال��س��ع��ي ف��ي س��ره��ا م��س��ت��ت��ر أم��ل ف��ي أص��ل��ه��ا
م��ه��م��ًال ت��ربً��ا ط��ي��ن��ك ي��ح��ل أو األم��ال ه��ذا ق��ل��ب��ك ف��ي أَْح��ي
ه��ب��اء ال��ق��ل��ب ل��دى ال��ح��ق س��وى م��ا ال��رج��اء ن��ار م��ن ال��ق��ل��ب ف��ح��ي��اة
ال��ط��ي��رون��ى وع��ن ِس��ق��ط��ا ه��ي��ض ال��م��ن��ى ب��ت��خ��ل��ي��ق ع��يَّ ف��إذا
ال��غ��ذاء ف��ق��دان ال��ش��ع��ل��ة يُ��ط��ف��ئ ال��رج��اء ف��ق��دان ال��ح��يَّ ويُ��م��ي��ت

األمل: من نشأ العقل أن يرى بل

ي��ن��س��ل م��ن��ه ال��ع��ق��ل وك��ذاك األم��ل ال��ح��ي��اة ف��ي م��اٍل رأس
وادك��ار وش��ع��ور ح��س ك��ل واع��ت��ب��ار وخ��ي��ال ف��ك��ر ك��ل
ص��ام��دة وغ��اه��ا ف��ي ت��م��ض��ي ح��ي��ن ال��ج��اه��دة ال��ح��ي��اة آالت ه��ي

والعشُق املحبة

ومثل قوى. من فيها ما ويظهر الذاتية يُشعل األعىل، املثل وعشق األمل عشق العشق،
عليه. هللا صلوات الرسول هو للعاشق املسلم

فيه تأخذه ولم مشقة، وال عقبة وأمله اإلنسان بني يُحل لم العشق استحكم وإذا
العالم. قوى اإلنسان وسخر رهبة وال رغبة

6

دارد لذتى جه ونرسيدن طبيدن هنوز است محمل بدنبال كه كيس خوشا

حني. كل باملسري يؤذنها القافلة كجرس املقصد أنَّ يعني 7
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وب��ق��اء واش��ت��ع��ال وح��ي��اة رواء ال��ذات ف��ي ب��ال��ح��ب زائ��د
ال��م��ض��م��ر ق��واه��ا م��ن ي��ت��ج��ل��ى ال��ج��وه��ر م��ن��ه��ا ب��ال��ح��ب م��ش��ع��ل
وه��واء وت��رب م��اء م��ن ل��ي��س ال��م��ض��اء ال��س��ي��ف ف��ي ال��ع��ش��ق يُ��ه��اب ال
وح��س��ام ل��ح��ي��اة م��اء وه��و وس��الم ح��رب ال��ع��ال��م ف��ي ه��و

ويف إقبال. وعند الصوفية عند العشق، يف القول لتفصيل هنا املجال يتسع وال
والذكر. الفكر وبني والعقل العشق بني املوازنة

يف القارئ ويجده وتكراره. ذكره من يملَّ ولم كثريًة، صوًرا هذا إقبال صور وقد
إىل ولريجع املنظومة، هذه ترجمة إىل فلريجع وغريها، خودي» «أرسار املنظومة هذه

ومقدمتَيهما. الكليم ورضب املرشق رسالة ديوانيه
الشأن. هذا يف حديٍث من اآلتية الكتاب فصول تخلو وال

بالسؤال تَضعف الذات

فيها، والشك الذات. يُقوي بها، واالستغناء عليها، واالعتماد بها، واالعتداد بالنفس، الثقة
يُضعفها. عليهم، وحملها الناس، إىل بها وااللتجاء
املسلم: يُخاطب بقوله الفصل هذا إقبال يبدأ

ب��اح��ت��ي��اج َخ��ب��ا ك��ال��ث��ع��ل��ب ص��رت ال��خ��راج ال��لَّ��ي��ث م��ن ال��ج��اب��ي أي��ه��ا
ال��م��ع��ض��ل ذا م��ن أدوائ��ك ك��ل ال��ع��ل��ل أص��ل اإلع��واز ذل��ك
ال��وج��ود8 دن م��ن ال��ص��ه��ب��اء وخ��ذ ت��ري��د م��ا أَخ��ِرج ال��ده��ر ك��ن��وز م��ن

فنزل راكٌب وهو يده من ِدرَّته سقطت إذ — عنه هللا ريض — عمر مثًال ويرضُب
درَّته. يُناوَله أن الرجال أحد يسأل أن وأَِنف ليأُخذها،

الشمس. عني من ولو ماءً تستجد وال غريك، نعمة من رزقك تبغ «ال يقول: ثم
البيضاء. امللَّة وجه ماء تُرق وال األيام، وجاهد باهلل واستعن

ماء من كأًسا الخرض يسأل وال والظَّمأ، الحرور من الرضَّ يحتمل ملن طوبى
الحياة.»

غريك. عىل تعول وال أحًدا تْستَْجد ال هللا أرض يف رزقك اطلب يعني 8
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امَلْغلوبة األُمم اخرتاع من الذاِت نفُي

نفسها عن الغالبة األقوام خدعت كيف املغلوبة األقوام عن الفصل هذا يف إقبال يتحدث
الذات. نْفي لها وزيَّنت

ما منها وتنال عليها تصول األسود، عليه تسلَّطت الغنم من قطيًعا مثًال ويرضب
شاءت. كلما شاءت

والصولة، التغلُّب، نزعة األسود يف يُضعف أن له فبدا جماعة، أمر يف كبش ففكر
الزهد إىل ودعاها األسود. إىل مرسٌل نبيٌّ أنه فادَّعى بالقوة؛ االعتداد عن ويرصفها
القوة وأنَّ عفاء، للضُّ الجنة أنَّ وعلَّمها اللحم، أكل عن ونهاها الذات. وإنكار واالستكانة

عاقًال. تكن إن عنها واغفل نفسك، اذبح الشاة، ذابح «يا وقال: مبني، ُخرسان
مرعى الدنيا هذه إنَّ الفلك.9 فوق فكرك ليصعد وشفتيك وأذنيك عينيك أطبق

الوهم.» هذا إىل تركن أن فإياك الَعدم،
األبيات: بهذه األسود يف الدعوة هذه أثر الشاعر ويُصور

ال��دع��ة ع��ي��َش م��ن��ه وت��م��نَّ��ت م��ل��ِت ج��ه��اًدا األُْس��ُد ك��ان��ت
ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��س��ح��ر ال��ك��ب��ش وده��اه��ا ال��ُم��ن��ي��م ال��نُّ��ص��ح إل��ى أص��غ��ت ه��ًوى ع��ن
ال��ع��ل��ف��ا ق��وت��ه��نَّ أض��ح��ى ح��ي��ن خ��زًف��ا أض��ح��ى اآلس��اد َج��وه��ر
ال��ش��َرر ذات األع��ي��َن أط��ف��أ َع��س��ِر ب��ن��اب ال��ع��ش��ب ذه��ب
تُ��ظ��ل��م ف��ي��ه��ا ال��م��رآة ف��إذا ُم��ق��دُم ف��ؤاٌد ال��ص��در ه��ج��ر
األم��ل ِم��لءَ ال��س��ع��ي وج��ن��وُن ال��ع��م��ل ش��وق ال��ق��ل��ب ف��ي وذوى
األغ��رُّ وال��م��ج��د وال��ع��ز وال��س��ن��ا األم��رُّ وال��ع��زم اإلق��دام ذه��ب
ال��ب��دن ق��ب��ر ف��ي ال��ق��ل��ب واس��ت��ك��ان وه��ن ق��د ف��ي��ه��ا ال��ف��والذ بُ��رثُ��ن
ال��ن��خ��وة ج��ذور ال��خ��وف ق��طَّ��ع ال��م��نَّ��ة ب��ن��ق��ص ال��خ��وف ون��م��ا
ال��ف��ط��رة وض��ع��ف ال��ع��ج��ز إن��ه ال��ه��م��ة س��ق��وط ف��ي داء ك��ل
ال��ف��ه��م ارت��ق��اءَ ال��ع��ج��َز ��ت س��مَّ ال��غ��ن��ِم ب��س��ح��ر األس��د ن��ام��ت

والثالث أذنيه عىل يضعهما والثاني عينيه عىل يديه أحدها يضع قرود يُمثلها رشقية حكمة إىل إشارٌة 9
فمه. عىل
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اإلسالمية اآلداب يف وأثره أفالطون مذهب

املثال، وعالم املادَّة عالم يف مذهبه أفالطون عىل — أقواله من كثرٍي يف — إقباٌل يُنكر
عالم إىل الحس عالم يهجروا أن الناس يدعو إنه ويقول الحياة، يف أثره سوء ويُبنيِّ

الحياة. هذه من يفروا وأن الخيال،
ره، ويُسخِّ يقهره أن اإلنسان عىل وأن فيه، ريب ال كائٌن املادة عالم أن إقبال ويرى
وارتقاءها. اإلنسانية النَّفس قوة العالم هذا لتسخري العمل يف وأن مقاصده، إىل ويجوزه

بقوله: خودي أرسار من الفصل هذا إقباٌل يبدأ

ال��ق��دي��م10 ف��ي ت��ولَّ��ى ال��ش��اء» «م��ذه��ب ال��ح��ك��ي��م أف��الط ال��م��اض��ي��ن راه��ب
وك��لَّ أع��ي��ا ق��د ال��ك��ون ح��زون ف��ي ض��ل ال��م��ع��ق��ول ظ��ل��م��ة ف��ي ط��رف��ه
وأذن11 وع��ي��ن ك��ف ع��ن ص��دَّ ُف��ت��ن م��ح��س��وس» «غ��ي��ر ف��ي ف��ك��ره
س��نَ��اه يُ��ع��ل��ي ال��ش��م��ع وخ��م��وُد ال��ح��ي��اة س��ر ب��دا ال��م��وت ف��ي ق��ال:

أيًضا: الفصل هذا يف ويقول

س��ك��ن ل��ل��م��ي��ت «األع��ي��ان» ع��ال��م وط��ن ل��ل��ح��يِّ اإلم��ك��ان ع��ال��م
م��ح��ج��م ِن��ك��س ال��ع��ال��م وغ��ى ف��ي ي��ق��دم ال راه��بُ��ن��ا م��ش��ف��ٌق
ه��اج��ده دن��ي��ا يُ��م��ن��اه ص��وَّرت خ��ام��ده ل��ن��ار ي��ع��ش��و ق��ل��ب��ه

من أفلوطني مذهب إىل وتطوره أفالطون مذهب يف للقول هنا املجال يتسع وال
الصوفية. مذاهب بعض ويف املسيحيَّة يف هذا وأثر بعُد،

الدائب، العمل وإىل وتقويتها، الذاِت إدراك إىل يدعو إقباًال إنَّ نقول: أن وحسبُنا
والسكون. االستكانة يف واملوت والجهاد، العمل يف الحياة أنَّ ويرى يفرت. ال الذي والجهاد
الجهاد ويف العالم، هذا تسخري اإلنسان عمل وأنَّ خيال، ال كائٌن املادة عالم أنَّ ويرى

وكماله. قوته لتسخريه

والغنم. األسود قصة يف املايض الفصل يف بينه الذي الضأن مذهب يعني 10

ويسمع. ويرى يلمس ما أغفل يعني 11
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ُجملتها يف منه تفرَّعت التي واملذاهب أفالطون مذهب يُخالف مذهب وهذا
التصوف أو اإلسالمي غري التصوف ويخالف الهند، فالسفة ومذاهب وتفصيلها،

إقبال. يقول كما العجمي

اإلسالمية اآلداب وإصالح الشعر حقيقة

وأنَّه منه، الناس ويحذر مذهبه يذم الشريازي حافظ عن أبياتًا كتب إقباًال أنَّ آنًفا بَيَّنت
اإلسالمية. اآلداب إصالح يف أبياتًا مكانها وأثبت األوىل، الطبعة بعد األبيات هذه حذف
بليًغا تصويًرا هذا َر َصوَّ الحياة، يف وأثره األمل ببيان الفصل هذا الشاعر استهلَّ

شعره. يف األمل عن يتحدث حني كدأبه جميًال،
األمل: يخلق الحسن بل وجميل حسن هو ما نأمل إننا قال ثم

دل��ي��ل خ��ي��ر ص��ح��رائ��ن��ا ف��ي ه��و ج��م��ي��ل وَح��س��ي��ن خ��ي��ر ك��ل
آم��ال��ه م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي خ��ال��ًق��ا أش��ك��ال��ه ع��ل��ى ال��ق��ل��َب ي��ط��ب��ع
األم��ل ب��دي��ع يُ��ب��دي وج��ه��ه األم��ل رب��ي��ع ال��ح��س��ن ي��خ��ل��ق

ويزيد جماًال، الجميل ويزيد للناس، ويجلوه الجمال يُدرك الشاعر إن يقول ثم
إليه. ويحدوها الجميل إىل األمة ويدعو بهجًة، الفطرة

والجمال الخري إىل الدعوة شعره يف تُشع ولم اإلدراك، هذا الشاعر يف يكن لم فإن
الهالك. إىل وحداها أمته، يف أثره ساء إليه، الهمم وحفز به والتغنِّي

ال��م��ن��ظ��ر ج��م��ي��ل ال��م��وت وي��رى ال��ض��ري��ر ث��ي��اب ال��ن��ف��ع ي��ل��ب��س
ال��م��ل��ال ت��زي��د ف��ي��ن��ا ك��أس��ه ال��ك��ل��ال ي��زي��د ف��ي��ن��ا ش��ْدُوه
ب��س��ت��ان��ه12 وش��ذًى ل��ون آل ن��ي��س��ان��ه ح��وى م��ا ب��رق ِس��ي��َل
ال��ص��دف إال ف��ي��ه م��ا ب��ح��ره ي��ع��ت��رف ال ب��ال��ص��دق ح��س��ن��ه
وْق��دت��ن��ا أن��ف��اس��ه أط��ف��أت ي��ْق��ظ��ت��ن��ا أل��ح��ان��ه ن��وم��ت

الربيع. شهور من أبريل ونيسان: الرساب، اآلل: والريح، اللون من رساب بستانه 12
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أرق��م��ه ي��ث��وي ف��ي��ه ورد ض��غ��ث ن��غ��م��ه س��م ل��ل��ق��ل��ب ب��ل��ب��ل

يقول: أن إىل أمته، يف الشاعر هذا أثر بيان يف ويميض

ل��ل��خ��ي��ب��ة م��س��ت��س��ل��ٌم ي��ائ��ٌس ش��ق��وة ف��ي ذلَّ��ة ف��ي ��ة خ��سَّ
ال��م��ن��ام ط��ي��ب أص��ح��اب��ه ح��م��ى ق��د س��ق��ام ف��ي م��ن��ه روح��ك ن��وح��ه
ال��ص��ن��م ب��ب��ي��ت ب��اخ��ت ن��اره ال��ح��رم ف��ي ذك��ا ق��د ع��ش��ق وي��ل

وشعراء والتشاؤم، اليأس وشعراء واملجون، اللهو شعراء بهذا يعني أنه شك وال
مكان كتبها التي األبيات وهي الصوفية، من والسكر الفناء وشعراء والخلوة، العزلة

قدمت. كما الشريازي حافًظا فيها ذكر أبياٍت
والهمة والعمل واألمل والقوة الحياة دعوة دعوته إىل الفصل هذا يف وينتهي

يقول: واإلقدام،

ال��ح��ي��اة ش��رع م��ع��ي��اره ف��اج��ع��ل��ن ال��ن��ج��اة ت��ب��غ إن ال��ق��ول! ص��ي��رف��ي
ج��ل��ج��ال ب��رٍق ب��ع��د رع��ٍد م��ث��ل ال��ع��م��ال ي��ق��ود ال��ف��ك��ر ن��ي��ر
ال��ع��رب ن��ح��و ص��اح ي��ا ارج��ع��ن األدب ف��ي ص��ال��ًح��ا ف��ك��ًرا ب��ث
ال��م��ش��رق ال��ح��ج��از ص��ب��ح اطَّ��ل��ع��ْن اع��ش��ق ص��اح ي��ا ال��ع��رب وس��ل��ي��م��ى
ال��زه��ر ��ع��ت ج��مَّ ال��ع��ج��م وب��روض ال��ب��ص��ر س��رح��ت ال��ه��ن��د رب��ي��ع ف��ي
ت��م��ره��ا م��ن خ��ذ ال��راح وع��ت��ي��ق ح��ره��ا م��ن اش��رب��ن ال��ب��ي��د، ي��م��م
ص��رص��ره��ا ح��ره��ا ف��ي وائْ��ل��َف��ْن ص��دره��ا ي��وم��ا رأس��ك أس��ل��م��ْن
ب��ال��ن��دى ا خ��دٍّ ك��ال��ورد غ��اس��ًال ال��م��دى ط��ول ف��ي ال��ورد وط��ئ��ت ك��م
زم��زم ف��ي وُغ��ص ال��ن��ف��س، أق��ِدم ال��م��ض��رم ال��ص��ح��اري رم��ل ف��ع��ل��ى
ال��ب��ل��ب��ل؟ م��ث��ل ال��ن��وح وإالَم ال��ظ��ل��ل ب��ي��ن ال��ع��ش ف��إالَم
وب��روق رع��ود ف��ي��ه ت��خ��ت��ف��ي األَنُ��وق ت��ب��ن��ي ال ح��ي��ث ��ا ع��شٍّ اب��ِن
ال��ح��ي��اة ن��ار ف��ي ال��ن��ف��س وت��ذي��ب ال��ح��ي��اة إلع��ص��ار أه��ًال ل��ت��رى
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الذَّات تربية مراحل

اإللهية. والنيابة النفس، وضبط الطاعة، ثالث: مراحل الذات لرتبية
غري يف صابًرا بأثقاله يسريُ مثًال، الَجَمَل فيها الشاعر فيرضب الطاعة: فأما
هذا ر يسخِّ الحر اإلنسان وإن اختياًرا. الجرب يف تجعل الطاعة إن ويقول ضوضاء.

بالرشيعة. نفسه يقيد ولكن العالم

ال��ج��ب��ل ك��ان وإن ال��ط��اغ��ي وه��وى َس��ف��ل م��ن ي��ع��ل��و األم��ر ب��ام��ت��ث��ال
ِش��رع��ت��ه م��ن ال��ق��ي��د ف��ي وث��وى ه��م��ت��ه ف��ي األف��الك ��ر س��خَّ
ذُلِّ��ال ق��د ل��ه ق��ان��ون ط��وَع ال��م��ن��زال ي��ؤم ال��ن��ج��ُم س��رى ق��د

أيًضا: بالجمل النفس ُمشبًِّها إقباٌل فيه فيقول النفس: ضبط وأما

وص��ل��ف وع��ن��اد إب��اء ف��ي ب��ال��ع��ل��ف ت��رب��و ن��ف��س��ك ج��م��ٌل
م��ق��ام أع��ل��ى ت��ب��ل��َغ��ْن ح��ض��ي��ٍض م��ن ب��زم��ام وق��ْده��ا ال��ح��ر ف��ك��ن

غريه. عليه يحكم أن حريٌّ نفسه يف يحكم ال الذي إن ويقول:
والشهوات. الخوف بنفي إىل يكون ال النفس ضبط أن ويرى

واملطامع. للمخاوف االستكانة النفس عن ينفي املطلق التوحيد وأن

ي��داه ت��ح��ط��ْم��ه ال��خ��وف ِط��ل��س��م إل��ه» «ال م��ن ب��ع��ًص��ا ��ْك ي��م��سِّ م��ن
رأس��ه ي��ح��ن��ي ل��ل��ب��اط��ل ل��ي��س ن��ف��س��ه أح��ي��ا ب��ال��ح��ق م��ن ك��ل

مرحلة فهي اإللهية، النيابة وهي الذات، تربية مراحل من الثالثة املرحلة وأما
يشءٍ، كل يف الحياة نافًخا الكون، ُقوى ًرا ُمسخِّ العالم، عىل مسيطًرا فيها اإلنسان يكون
ويرد األعمال، مقاييس ويجدد العمل، بإعجاز الحياة يهب هرم، كل شباب مجدًدا

والسالم. اإلخاء إىل العالم
األملاني، الفيلسوف نطشه تعليم يف األعىل باإلنسان القارئ يذكر الذي اإلنسان هذا
يف إقبال ذكره الجييل، الكريم كعبد الصوفية بعض عنه تحدث الذي الكامل وباإلنسان
وعمٌل، أمٌل العالم يف وهو مؤمن» «مرد املؤمن الرجل بوصف شعره من كثرية مواضع

شقة. عليه تبعد وال عقبة تعجزه ال ووئام، وسالم وعمران وإصالح
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الحني. بعد الحني يف اإلنسان هذا مثل تُنظم حتى فكرها، لتكدُّ الفطرة وإنَّ
الفصل: هذا يف إقباٌل يقول

آخ��را خ��ل��ًق��ا ال��ك��ون ف��ي ت��ب��ت��غ��ي م��ظ��ه��ًرا ت��ب��غ��ي ع��ل��ي��اء ف��ط��رٌة
أخ��ر أك��وان ال��ك��ون ه��ذا غ��ي��ر ال��زه��ر م��ث��ل ف��ك��رة م��ن ت��ن��ج��ل��ي
ال��ح��رم ب��ي��ت م��ن األص��ن��ام ي��خ��رج ب��ال��ض��رم ف��ي��ن��ا ال��ف��ك��رة ت��ن��ض��ج
ب��ه ن��وم��ان ب��ال��ح��ق ي��ق��ٌظ م��ض��راب��ه م��ن ال��ق��ل��ب ع��ود رنَّ
ال��ش��ب��اب أل��وان ال��ك��ون ف��ي ن��اش��ر ال��ش��ب��اب أل��ح��ان ال��ش��ي��ب ف��ي ب��اع��ث
وأم��ي��ر وراع ج��ن��ديٌّ ه��و ون��ذي��ر ب��ش��ي��ر ال��ن��اس ف��ي ه��و
ب��ال��ع��ن��ان م��ن��ه ي��م��س��ك ح��ي��ن��م��ا ال��زم��ان ط��رف ت��ح��ت��ه م��ن م��ح��ض��ر
ج��دي��د ب��ت��ع��ب��ي��ر ال��رُّؤي��ا ع��بَّ��ر ج��دي��د ب��ت��ف��س��ي��ر ال��دن��ي��ا ��ر ف��سَّ

: املرجوَّ اإلنسان هذا ُمخاطبًا يقول أن إىل

ال��م��م��ك��ن ب��ع��ي��ن ن��وًرا ي��ا إي��ه ال��زم��ن ِط��رِف ف��ارس ي��ا إي��ه
ال��نَّ��َغ��م ح��ل��و اآلذان وام��أل األم��م ض��ج��ي��ج م��ن ف��س��ك��ن ق��م
وص��ف��اء ح��بٍّ ك��أس وأَِدْره��ا اإلخ��اء ق��ان��ون ال��ن��اس ف��ي ج��دِّدن
ال��س��الم رس��االت ال��ن��اس أب��ل��غ ال��وئ��ام أي��ام األرض ف��ي أرج��ع��ن
ال��م��ن��زل ال��ح��ي��اة رك��ب م��ن أن��ت األم��ل أن��ت اإلن��س��ان ل��ب��ن��ي
ن��ض��را رب��ي��ًع��ا ال��روض ف��ي ف��اغ��ُد ال��ش��ج��را ال��خ��ري��ف ك��فُّ أذب��ل��ْت

إحاطة الهجويري13 عيل الشيخ إىل شكا الذي الرجل قصة فيقص الشاعر ويميض
الكامنة، قواه يثري بما عليه العدو فضل مبينًا الشيخ فأجابه بأسهم. وخوَفه به، األعداء

وعزمه: ته همَّ وإحكام نفسه من الخوف بنفِي ونصحه

من الزائرين مقصد الهور يف ومزاره املحجوب، كشف اسمه بالفارسية كتاب له الصوفية كبار أحد 13
الهند. أرجاء
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ال��راع��دة ال��م��واَت ت��ح��ي��ي م��ا م��ث��ل ال��ه��ام��دة ق��واك ال��خ��ص��م ي��وق��ظ
ج��رى إن ص��خ��ًرا ال��س��ي��ل ي��ب��ال��ي م��ا ال��ح��ج��را ت��ذي��ب ال��ع��زم ق��وة
ال��م��ن��زل ق��ط��ع ال��ع��زم ام��ت��ح��ان ال��س��بُ��ل14 ع��ق��اُب ال��ع��زم ت��ش��ح��ذ
م��ح��ك��م ع��زم دون ح��ي��اة م��ا ال��ن��ع��م؟ م��ث��ل ال��ع��ي��ش غ��ن��اء م��ا

يستطع، فلم ماسة التقاط حاول الذي الظمآن الطائر قصة إقبال يقص وكذلك
مثًال والقطرة املحكمة، الناضجة للذات مثًال املاسة يرضب فالتقطها، ماء قطرة ووجد

الضعيفة. النيئة للذات
كذلك. الضعيفة والذات القوية للذات مثًال والفحم املاس قصة يقص ثم

أقطار يف فكر أنه مسلم، شيخ إىل هندي ناسك شكوى فيها أخرى قصة إىل وينتقل
األرض إىل ينزل بأن إياه الشيخ ونُصُح إليه، يْطمنئ ما إىل يهتد ولم والسماء األرض
ولو بالسنن، التمسك يف أن الشيخ له ويُبني السماء. آفاق ويدع وعيشه نفسه يف ُمفكًرا

واجتماًعا. لألمة قوة الكفار، سنن كانت
النهر لسان عىل ويقول جنجا، ونهر همالة جبل بني محاورة مثًال يرضب ثم
متصل سريٌ الحياة إنما السري. من محروم وأنت والرفعة الوقار جدوى ما للجبل:

تحرُّكه: يف املوج ووجود

ال��ف��ض��اء ف��ي س��ي��را رج��ل��ك وح��م��ى ل��ل��س��م��اء ن��ج��يٍّ��ا ال��ل��ه ص��اغ��ك
س��م��ا؟ ق��د ورأس ف��ي��ك ه��ي��ئ��ة ف��م��ا س��ي��ر ع��ن رج��ل��ك ق��ي��دت
ي��ن��ت��ق��ال أن ف��ي ال��م��وج وح��ي��اة وص��ال م��س��ي��ر ال��ع��ي��ش إن��م��ا

الجبل: فأجابه

ه��ل��ك ي��وًم��ا ن��ف��س��ه ع��ن يَ��ُزل م��ن ل��ك ال��َح��ي��ن ف��ي��ه ال��س��ي��ر ه��ذا إن
األق��ح��وان ق��ط��ف «ال��ذات» وب��روض ال��م��ك��ان ف��ي ن��م��و ال��ع��ي��ش إن��م��ا
ل��ألن��ج��م م��س��ج��د وِق��الل��ي ِخ��ض��رم خ��ض��م ف��ي ت��ف��ن��ى أن��ت

عقبة. جمع العقاب 14
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ال��م��ل��ك ط��ي��ران وب��س��م��ع��ي ال��ف��ل��ك س��ر ض��اء وب��ع��ي��ن��ي
م��م��ر ن��اري إل��ى ل��ل��م��اء ل��ي��س ال��ص��خ��ر ف��ي ون��اري ق��ل��ب��ي، ص��خ��ر

األرضحرام عىل لالستيالء والجهاد هللا كلمة إعالء املسلم حياة مقصد

األمثال. وكثرة االستطراد لطول السابقة والفصول الفصل هذا بني الصلة تظهر ال
وقد اإللهية، النيابة يف الكالم عقب التمثيل وذاك االستطراد هذا أن القارئ فْليذَّكر
بلغ فلما كثرية. أخرى أوصاٍف إىل األرض، يف هللا خليفة بأنه الحق نائب الشاعر وصف
ينبغي الحق املسلم يناله الذي السلطان هذا أن يُبني رجع والتصوير، البيان من الغاية

العباد. وقهر البالد لفتح ال الحق إلعالء يكون أن
الفصل: هذا أول إقبال يقول

ك��ف��ر ق��د ف��ي��ه ح��ب ال م��س��ل��م ق��ه��ر ب��ال��ح��ب ال��م��س��ل��م إن��م��ا
وس��ه��ر ن��وم ال��ح��ق ف��ي ول��ه ن��ظ��ر ول��ل��ح��ق ل��ل��ح��ق، غ��ض
ش��ه��دا ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس وع��ل��ى ال��ع��م��دا أرس��ى ال��ت��وح��ي��د رب��ى ف��ي
ال��ش��اه��دي��ن ك��ل أص��دق ش��اه��د األم��ي��ن ال��داع��ي ي��ش��ه��د وع��ل��ي��ه

ماًال بها رمت وإن خري، فهي الناس صالح بها أردت إن الحْرب إنَّ يقول: أن إىل
. رشٌّ فهي جاًها أو

س��واه رم��ت إذا ال��ح��رب ش��ٌر اإلل��ه رم��ت إذا ال��ح��رب خ��ي��ٌر
ج��ن��دن��ا ع��اًرا ب��ال��ح��رب اك��ت��س��ى س��ي��ف��ن��ا ��ا ح��قٍّ ي��ع��ل ل��م ف��إذا

الهند. سالطني أحد زاره إذ الصوفية، كبار أحد ميانمري الشيخ قصة يقص ثم
له يدعو أن الشيخ من يلتمس السلطان وبينما والفتح، بالحرب مولًعا السلطان وكان
من وألتمس بكدِّي، هذا كسبُت قائًال: بدرهم الشيخ إىل املريدين أحد تقدَّم بالنرص،
الفقراء، أفقر فهو سلطاننا، الدرهم هذا أعط للمريد: الشيخ فقال مني. يقبله أن الشيخ
جوعه بطش قد ليشبع. عباًدا وقتل بالًدا أخرب كم االستجداء. عىل الناس وأحرص

والنسل. الحرث وأهلك بالخلق،
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الهند ملسلمي النَّْقشبندي مرينجات نصيحة

أُِثرت موجزة كلمة ولعلها إقبال. كالم من مرينجات كالم الفصل هذا يف القارئ يميز ال
وشعًرا. فكًرا الرائع الفصل هذا إقبال عليها فبنى الشيخ عن

الفصل: هذا يف إقبال يقول

القطرة تغوص كما منها يربز ثم نفسه يف اإلنسان يغوص أن الحياة رس إنَّ
تبهر شعلة فيصري الرماد تحت الرشار يجمع وأن لؤلؤة، فتصري البحر يف
حول الطواف من وتربأ لنفسك، حرًما نفسك تجعل أن الحياة وإن األبصار،

غريك.

قوتها أن ويرى الذات، تقوى أن يرى هو شعره. يف كثريًا إقبال كررها املعاني هذه
والرشار البحر، يف القطرة باختفاء مثًال رضب وقد قواها. وتجمع نفسها، تعرف بأن

شعلة. والرشارة لؤلوة، القطرة تصري أن قبل الرماد، تحت
يقول: ثم

األرض. إىل الُهِويِّ من واحفظها الرتاب، جذب من نفسك وحرِّر ِطْر

قوله: الرومي الدين جالل عن ينقل ثم

صديق. فهو بالروح اتصل وإذا عدو، فهو بالجسم اتصل إذا العلم إن

الدين وشمس هو قصته الدين، جالل سرية يف املعروفة القصة إىل ويستطرد
جالل يعلمها كان التي والعلوم الفلسفة جدوى يف الدين شمس جادله إذ التربيزي؛
عىل نظرات وألقى الدين شمس فهاج صاحبه. يُفنِّد كلٌّ بينهما الجدال واشتد الدين.

تحرتق. هي فإذا جالل كتب
«املثنوي»، الخالد كتابه وكتب إماًما، صوفيٍّا فانقلب الدين شمس الدين جالل وتبع

تربيز. شمس ديوان اه فسمَّ صاحبه إىل نسبه الذي الرائع وديوانه
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قائًال: القصة بعد إقبال يميض ثم

إنَّ يأفل. ما ترك اإلسالم معنى وإن القلب، بحرقة املسلم علم يكمل إنما
الناُر.15 تحرْقه لم اآلفلني، ترك حينما إبراهيم

تبغ وال الكوثر، ماء التنني فم ومن الخنجر، بريق من الحياة ماء اطلب
الكافر. هذا كأس من الحق لذة تطلب ال العرص، علم يف العشق حرقة

وهو ويعبدها. ويبيعها األصنام يصنع األكرب، الحجاب هو العلم هذا إنَّ
طريق يف عثر وقد الحس. حدود من الخالص يستطع لم الظواهر، قيد يف

كالشقائق.16 باردٌة ولكنها ناًرا فيه إن حلقه. عىل خنجره ووضع الحياة،

غريه: وتقليده نفسه، املسلم إهمال يف يقول أن إىل

الدير. رشار من اشتعل ومسجده غريه، برساج احرتق املسلم محفل إن

عامرٌة كعبتنا إنَّ الصياد. أسهم جنبه فمزقت كالظبي، الكعبة سواد من أجفل قد
األصنام، عشق يف باإلسالم قامٌر شيخنا وإن إسالمنا، من ليضحك الكفر وإن بأصنامنا،
حاجات عن غفلة ويف مريديه، مع دائم سفر يف هو الزنار، من مسبحته خيط واتخذ
بيت إىل واعظنا البيضاء. امللة ُحرمة وأضاعوا املناصب، عبدوا والصوفية اظ الوعَّ أمته.

يُتاجر. بالفتوى ومفتينا ناظٌر، الصنم

سيف الوقت

سيٌف». «الوقت العنوان: هذا يعقد حتى وتمثيله، وقصصه بيانه يف الشاعر ويستمر
الوقت يف مذهبه الشاعر ويبني الكلمة. هذه عنه أُثرت الذي الشافعيِّ اإلمام عىل فيُثني
الفصل: هذا يف ويقول ترجمته.17 قدَّمنا الذي نكلسون األستاذ إىل كتابه يف أجمله وقد

أحب «ال فقال: تأفل. كلها فوجدها والشمس والقمر كوكٍب إىل نظر حني إبراهيم قصة إيل إشارٌة 15

الواحد. باهلل وآمن اآلفلني»
حرها. ال النار حمرة فيها النعمان، شقائش يعني 16

األول]. الفصل – الثاني [الباب انظر 17
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الوقت. شباك يف فوقع والنهار، بالليل وقاسه ممدوًدا، خطٍّا الوقت توهم اإلنسان إن
والدأب. والسري والعمل األمل هو الحياة، هو الوقت أن والحق

ال��ق��وي��م ب��ال��ف��ع��ل ال��ت��دب��ي��ر ف��ش��أى ال��ك��ل��ي��م ك��ف ف��ي ال��س��ي��ف ه��ذا ك��ان
ال��ي��ب��س م��ث��ل ال��ق��ل��زم ص��يَّ��ر ال��ق��ب��س ل��م��ع ال��ب��ح��ر ص��در ش��ق
ال��ح��ي��در18 ك��ف خ��ي��ب��ر زل��زل��ت ال��خ��ط��ر ي��وم ال��س��ي��ف وب��ه��ذا
وال��ح��َل��ك ص��ب��ح��ه وت��وال��ى ال��ف��ل��ك دور إب��ص��ار ُم��م��ك��ن
آخ��را ك��ون��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ان��ظ��رن ان��ظ��را واألم��س ال��ي��وم أس��ي��ر ي��ا
ط��ائ��ال خ��طٍّ��ا ال��وق��ت وح��س��ب��ت ال��ب��اط��ال ب��ذرت ال��ن��ف��س ف��ي أن��ت
وم��س��اء ص��ب��اح م��ن ب��ذراع ل��ل��ش��ق��اء ط��وًال، ال��وق��ت وذرع��ت
ص��ن��م��ا إال ال��ب��اط��ل ف��ي ك��ن��ت ف��م��ا زنَّ��اًرا ال��خ��ط وات��خ��ذت
ك��ن األح��رار م��ح��ف��ل ف��ي ش��م��ع��ة ت��ه��ن ال ح��رٍّا ال��زن��ار اق��ط��ع
ال��ح��ي��وان19 خ��ل��ود م��ا ت��دري ك��ي��ف ال��زم��ان س��رِّ ع��ن غ��اف��ل ي��ا إي��ه
أض��اء20 ال��وق��ت ب��ه��ا ال��ل��ه» م��ع «ل��ي وم��س��اء ص��ب��ح أس��ر ف��ي تُ��رى ك��م
يَ��ب��َه��ر م��ن��ه ال��س��رُّ وال��ح��ي��اُة ي��ظ��ه��ر ك��لٌّ ال��وق��ت م��س��ي��ر م��ن
يَ��خ��لُ��د وزم��ان��ي ت��ف��ن��ى ت��ل��ك ي��وج��د زم��ان��ي ال��ش��م��س م��ن م��ا
وس��رَّ س��اء م��ا ال��ع��ي��ش ف��ي وب��ه وال��ق��م��ر أض��اءت ال��ش��م��س وب��ه
ال��زم��ان أم��س م��ن ال��ي��وم وف��رق��ت ك��ال��م��ك��ان ب��س��ًط��ا ال��وق��ت ب��س��ط��َت ق��د
آخ��ر أو أول ف��ي��ه ل��ي��س ي��زده��ُر ق��ل��ب��ن��ا م��ن وق��ت��ن��ا
ي��زه��ر ح��ي��اة ال��ح��يِّ ف��ي ه��و أن��ور م��ن��ي��ر ص��ب��ح م��ن ه��و
ال��م��ص��ط��ف��ى21 ق��ول ال��ده��ر ت��س��ب��وا ال ع��رف��ا م��ن ي��ا ال��ده��ر ال��ح��ي��اة

خيرب. فتح يف مآثره إىل واإلشارة طالب، أبي بن عيلُّ الحيدر 18
يَْعَلُموَن﴾. َكانُوا َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ الكريم: القرآن ويف الحياة، الحيوان: 19

مقرب.» ملك وال مرسل نبي فيه يسعني ال وقت هللا مع «يل الصوفية: يرويه حديث إىل إشارة 20
الدهُر. هو هللا فإن الدهر تسبُّوا ال : املرويِّ األثر إىل إشارٌة 21
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عىل يحتوي الحر أن والعبد الحر بني الفرق إن فيقول: بيانه يف الشاعر يميض ثم
نهار وال غٌد، وال يوٌم عمَله يحدُّ ال يترصف فالحر الزمن. عليه يحتوي والعبد الزمن،
وحسبي الوقت. وأحكام الزمان حدود من ت تعالَّ وللعبد الزمان. بحكم يعتلُّ وال وليل،

األبيات: هذه كثرية أبيات من

م��ذع��ن��ا وم��س��اء، ص��ب��اح م��ن ك��ف��ن��ا ع��ل��ي��ه ال��ع��ب��د ن��س��ج
ال��م��ال22 ف��وق ه��م��ت��ه ن��اس��ًج��ا ع��ال ال��ت��رب م��ن ال��ح��رَّ وت��رى
ط��ائ��ل م��ن أف��ك��اره ف��ي ل��ي��س ال��ح��اص��ل ح��ص��ول ال��ع��ب��د ف��ط��رة
واح��د وص��ب��ًح��ا ل��ي��ًال ن��وح��ه راك��د ه��م��وٍد م��ن م��ق��ام ف��ي
ال��ن��غ��م��ة وج��دي��د ح��ي��ن ك��ل ال��خ��ل��ق��ة ج��دي��د ال��ح��ر وم��ن
ال��ق��ض��اء ل��ف��ظ ف��م��ه ف��ي وث��وى وم��س��اء ص��ب��اح ال��ع��ب��د ق��ي��د
ال��ده��ر أح��داث ��اه ك��فَّ رْت ص��وَّ ل��ل��ق��در م��ش��ي��ًرا ال��ح��ر وأرى
ال��ف��ؤاد ف��ي وم��رور، وق��ت رم��ز ال��ف��ؤاد ف��ي وح��ض��ور، غ��ي��ب س��ر

دعاء

السعي. وحرقة العشق املسلمني يهب أن فيه هللا يسأل بدعاء املنظومة هذه إقباٌل ويختم
دعوته، عنه يتلقى نجيٍّا يهبه أن هللا إىل ويرضع جنبيه، بني تشتعل نار من ويشكو

صدره. يف تضطرم التي النار هذه يسلبه أو أرساره، ويُدرك

والنهار. الليل وهما امللوين: واحد املال 22
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الثانية املنظومة

خودي» بي «رموز الذات نفي رموز

يف القارئ يرى كما وتقويتها، وتربيتها إثباتها إىل ودعا الذات. عىل فلسفته إقبال بنى
«أرسار املنظومة هذه يف الشاعر َعنى الذات». «أرسار منظومة من قدمتُها التي الخالصة
العالم هذا يف القوى هذه تفعل وبما الكامنة، بقواه واإليمان بالفرد، باالعرتاف خودي»

أُثريت. إذا
الجماعة وبني الكاملة، الذات أو القوي الفرد بني بالتأليف فلسفته إقبال أكمل ثم

فيها. يعيش التي
ذات تقوية يف الخري كل الخري وأن العالم، أساس الفردية أو الذاتية أن إقبال يرى
تُربَّى ال الذات هذه أن إقبال يرى وكذلك قدرة. من فطرتها يف ما واستخراج اإلنسان،
كوامن بإظهار كماله بلوغ من الفرُد تمكن إن الجماعة عمل وأنَّ الجماعة، يف إال وتكمل

قدرته. ومنتهى فطرته
الفرد صلة عن كالم من تخلو وال وتربيتها، الذات تتناول األوىل فاملنظومة

ا. تامٍّ فصًال املوضوعني بني الشاعر أو الباحث يفصل أن عسريًا فإنَّ بجماعته.
الفرد وتنشئة وكمالها، نظامها الجماعة، الثاني: املوضوع تُعالج الثانية واملنظومة

كذلك. الذات يف كالم من هذا يف كالمه يخلو وال فيها.
خودي»: بي «رموز املنظومة هذه خالصة القارئ وإىل

اآلتية: الفصول يعقد ثم واألمة، الفرد ارتباط يف بتمهيد املنظومة يبدأ

بالنبوة. تربيتها وكمال األفراد، اختالط من تنشأ األمة (١)
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اإلسالمية: األمة أركان (٢)

التوحيد: األول الركن (أ)
أُمهات والحزن والخوف اليأس أن أخرى: فصول إىل التوحيد بيان يف ويستطرد
الشاعر ويعقد الخبيثة. األمراض هذه يُزيل التوحيد وأن الحياة، وقاطعات الخبائث

للتمثيل. أخرى فصوًال
منها: فصوٌل العنوان هذا ويف للرسالة، الثاني الركن (ب)

يف ويقص آدم. بني بني واألخوة واملساواة الحرية املحمدية الرسالة مقصد أن •
شتَّى. قصًصا الفصل هذا

مكان. يحدُّها فال والرسالة، التوحيد عىل ُمؤسسة املحمدية األمة وأن •
األمة. أساس ليس الوطن وأن •

موعود. ودوامها زمان، يحدُّها ال املحمدية األمة وأن •
القرآن. محمد أمة وقانون القانون، بغري يكون ال األمة نظام وأن •

اإللهية. الرشيعة باتِّباع األمة نضج وأن •
املحمدية. باآلداب بالتَّأدُّب األمة سرية حسن وأن •

الحرم. اإلسالمية األمة ومركز محسوًسا. مركًزا تقتيض األمة حياة (٣)
حفظ املحمدية األمة ومقصد إليها. يقصد بمقصٍد إال يكون ال الحقيقي االجتماع (٤)

ونرشه. التوحيد
كما ذاتها تحس أن األمة حياة وكمال العالم. قوى بتسخري األمة حياة توسع (٥)

األمة. سنن بحفظ ويَكُمل اإلحساس هذا وينشأ الفرد، يحس
اإلسالم. قواعد من وتبجيلها األمومة وحفظ باألمومة. النوع بقاء (٦)

اإلسالم. لنساء كاملٌة أسوة الزهراء فاطمة السيدة (٧)
املسلمات. إىل خطاب (٨)

اإلخالص. سورة تفسري يف املنظومة مطالب خالصة (٩)
للعاملني. رحمًة بُعث الذي الرسول املصنف مناجاة (١٠)
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اإليجاز: كل موِجًزا َعْربًا الفصول هذه القارئ مع وأعربُ

والجماعة الفرد ارتباط يف التمهيد (1)

الجماعة، مرآة الفرد أن يبني بجماعته، الفرد تربط التي الوثقى العروة الشاعر يُبني
تنتظم الجماعة واملجرة. وكالنجوم والسلك، كالجواهر وهما الفرد. مرآة والجماعة

الجماعة. يف يقوَّم والفرد باألفراد،
النفس، ضبط األمة فتعلمه قوته، وتنترش املقاصد، عن يغفل الفرد إن يقول: ثم

لتحرره. بالقانون وتقيده

ِخ��ض��ِرم��ا ص��ارت ك��ال��ق��ط��رة ف��ه��و ان��ت��م��ى ال��ج��م��ع ف��ي ال��واح��د ف��إذا
ب��ه واآلت��ي ال��غ��اب��ر وال��ت��ق��ى َح��ْس��ب��ه ف��ي ل��ه ال��م��اض��ي ُج��م��ع
أزل أو أب��د م��ن وق��ت��ه وال��م��س��ت��ق��ب��ل ال��غ��اب��ر وص��ل��ة
راب��ح َس��ع��ٌي ب��األم��ة وه��و ط��ام��ح ق��ل��ٌب ب��األم��ة ه��و
وال��َع��َل��ن ق��وم��ه م��ن ِس��رُّه وال��ب��دُن ق��وم��ه، م��ن روح��ه

ويُبنيِّ الذات. نفي من الذات إثبات يُميِّز فلم غلط الفرد إن يقول: أن إىل ويميض
عاملة الجماعة يف مة مقسَّ هي فإذا خلوتها، من تتجىل وكيف وقوتها، الذات قيمة له

فيها.

بالنبوة تربيتها وكمال األفراد اختالف من تنشأ األمة (2)

الكوكب ويستحكم النجم، النجم يَجذب كما األفراد من الجماعة تنتظم كيف يُبني
بالكوكب.

وال قدرتها، تتجىل ال جاهلة، باملقاصد غافلة، سادرة تسري الجماعة إن ويقول:
هاديًا: فيها هللا يبعث حتى عزيمتها، تُشحذ

تُ��ب��ع��ث ح��ي��اٌة ال��ط��ي��ن ف��إذا ي��ن��ف��ُث ح��ي��اة ل��ح��َن ع��ازٌف
م��ج��ل��س ي��زه��و م��ن��ه وب��ك��أس ن��َف��س م��ن��ه األن��ف��َس ي��ن��ش��ر
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ال��ط��ل��ب ه��ذا اإلث��ن��ي��ن ��د وحَّ تَ��ج��ذب وَع��ي��ن تُ��ح��ي��ي ش��ف��ة
ث��ائ��ره َح��رَّى م��ن��ه ل��ه��ي��ب ف��ي س��ائ��ره م��ن��ه األم��ة ف��ت��رى
ُش��َع��ل م��ن��ه��ا ال��ط��ي��ن��ة ف��إذا ي��ش��ت��ع��ل ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ش��َرر

الهامد موقده يف النار وينفخ ه، ويمدُّ ويَْكسوه فيَْحبوه العقل إىل الهادي هذا ويأتي
نن: والسُّ للقانون ويُعبِّدهم والبرش األوثان عبادة من الناس ويحرر الخامد. ورماده

أق��ي��ال��ه م��ن ال��ِق��ن ويُ��ج��ي��ر أغ��الل��ه م��ن ال��ع��ب��َد ويَ��ُف��كُّ
ال��ص��م��د ل��ل��ه ن��ف��س��ك ح��رَِّرن ألح��د ع��ب��ًدا ل��س��َت أن ص��ائ��ًح��ا
ال��م��ق��ص��د ش��ط��ر اإلن��س��ان ي��ج��ذب ال��ي��د ف��ي ق��ي��اًدا ال��ش��رع ي��ج��ع��ل
ع��ل��ي��ه يُ��م��ل��ي��ه ال��ط��اع��ة أدَب إل��ي��ه ي��وح��ي��ه��ا ال��ت��وح��ي��د ن��ك��ت��ة

اإلسالمية األمة أركان (3)

التوحيد األول الركن (1-3)

والحكمة والرشع الدين منه يتجىل الذي والرسُّ ذهبًا، الرتاب يُحيل الذي اإلكسري هو
ويقهر واألمل، العمل ويحيي والشك، الخوف يُميت الذي الدواء وهو والسلطان. والقوة

عقبة. كل ويُذلِّل صعب، كل
القوة: وبها الحياة وبها عودنا. يف اللحن هي أمتنا، يف الروح هي التوحيد كلمة

َم��دُر تُ��ِن��ره ل��م ق��ل��ب ك��لُّ ح��َج��ُر ح��واه��ا إن ق��ل��ب ه��و
آه��ت��ه��ا م��ن ال��ك��ون واس��ت��ش��اط وق��دت��ه��ا م��ن ال��ق��ل��ُب أض��اء ق��د

إىل واألسود، األبيض بني وسوَّى التوحيُد، الناَس َجمع كيف ُمبيِّنًا الشاعر ويميض
بالوطن. وال بالنسب ال بالتوحيد قائمة أمتنا إن يقول: أن

ب��ن��ي��ان��ه��ا ن��س��ب م��ن وب��ن��ت أوط��انَ��ه��ا َع��ب��دت ق��د أم��م
ك��ال��ص��ن��م؟ ب��ه��ا األرض تُ��ْع��بَ��د األم��م أص��ل األوط��ان أت��رى
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ه��ب��اء وال��ج��س��م ال��ج��س��م، ف��ي ح��ك��م��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ف��خ��ُر األن��س��اب ه��ذه
ُم��ض��م��ر م��نَّ��ا األل��ب��اب ف��ي ه��و آخ��ر أسُّ ال��ح��ق ف��ي ول��ن��ا
ش��ه��ود ن��ح��ن إذ ال��َغ��ي��ب ف��ي ق��ل��بُ��ن��ا وق��ي��ود ح��دود م��ن خ��ل��ص��ن��ا ق��د

بعد املثل هذا يف ويرضب الحياة، يف وأثرهما واليأس الخوف عن إقبال يتكلم ثم
املثل.

الرسالة الثاني والركن (2-3)

كثرتها، فتوحد األمة، منها وتنظم األفراد أشتات تجمع الرسالة أن الفصل هذا يف يُبني
غري ومحيطها الحرم، مركزها دائرٍة يف الرسالة من املسلمني إن ويقول: ألفتها. وتحكم

يقول: أن إىل ببعض، املسلمني بعض الحكيم الكتاب يربط كيف ويبني محدود.

��ع��ل ال��شُّ ن��ح��ن ال��ح��ق س��ب��ي��ل ف��ي ال��م��رس��ل ه��ذا ال��ح��ق ه��دان��ا ق��د
ال��ورى ب��ي��ن واح��د ُروح ن��ح��ن ال��ج��وه��را ه��ذا أخ��رج ب��ح��ُره
ب��ع��ث��تَ��ه ف��ي��ن��ا ال��م��رس��ل وع��ل��ى ش��رع��تَ��ه ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ه خ��ت��م
واألم��م ب��ن��ا ال��رس��ل خ��ت��م ي��ن��ظ��م م��نَّ��ا األي��ام م��ح��ف��ل

العنوان: هذا يضع حتى الرسالة عن بيانه يف إقبال يميض ثم

آدم بني بني واألخوة والحرية املساواة املحمدية: الرسالة مقصود

والرباهمة، واملجوس النصارى من يسني والقسِّ للملوك عبًدا اإلنسان كان كيف فيُبنيِّ
ورفع الناس وحرَّر حقه، حقٍّ ذي كل فأعطى عليه، هللا صلوات الرسول بُعث حتى

األغالل. عنهم ووضع اآلصار، عنهم

ل��ل��ب��ش��ر ج��دي��ًدا ح��ص��نً��ا ش��يَّ��دت ال��ص��ور ق��دي��م��ات ه��دَّت ق��وة
ال��ص��ن��م ب��ب��ي��ت ش��ادت ك��ع��ب��ة ال��ظ��ل��م ف��ي ب��ه��ا ال��ك��ون أش��رَق

آرسه فاستأمن أُرس الذي الفاريس القائد قصة اإلسالمية؛ األخوة يف مثًال ويرضب
قتله. الجند أراد قائد أنه تبنيَّ فلما الجند. من جنديٍّا يحسبه وهو نه، فأمَّ
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وهي سواء.» ونحن منَّا، واحٌد نَه أمَّ «لقد الثقفي: عبيد أبو املسلمني قائد فقال
ويسعى دماؤهم، تتكافأ «املسلمون الحديث: فيها وجاء املسلمون عليها سار التي نة السُّ

أدناهم.» ِتهم بذمَّ
بنى مهندس عىل العثماني مراد السلطان غضب أخرى: قصة الشاعر يقص ثم
السلطان، فدعا القايض إىل املهندس فسار يده. فقطع فرضبه يُعجبه، فلم مسجًدا له
عنه فعفا للقطع. يده ا مادٍّ خائًفا خاشًعا السلطان فتقدَّم بالقصاص؛ عليه وحكم

املهندس.
آخر: عنوان إىل الشاعر وينتهي

مكانها يُحدُّ فال والرسالة التوحيد عىل مؤسسة املحمدية األمة

وط��ن ك��ل ق��ل��ب��ه ف��ي ت��ائ��ه ع��َط��ن ي��ح��وي��ه ال��م��س��ل��م ت��رى ال
ف��س��ح��ت��ه ف��ي ال��ك��ون ه��ذا ض��ل وس��ع��ت��ه ف��ف��ي ال��ق��ل��َب ��ل ح��صَّ
األع��ظ��م ال��ن��ب��يُّ ال��دار ه��ج��ر ال��م��س��ل��م ح��ل األق��وام ع��ق��دة
أس��س��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��وح��ي��د وض��ع ��س��ا أسَّ ال��ب��راي��ا م��لء أم��ة
م��س��ج��دا ج��م��ي��ًع��ا األرَض ص��يَّ��َر وه��دى ع��ل��ي��ن��ا ال��ف��ض��ل أس��ب��غ

آخر: عنوانًا العنوان هذا ويعُقب

األمة أساس ليس الوطن

دين النصارى هجر كيف ويُبنيِّ األمم. أرحام قطَّعت الوطنية العصبيات إن فيه: يقول
َفِرُحوَن﴾. َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ُكلُّ ُزبًُرا بَيْنَُهْم أَْمَرُهم ﴿َفتََقطَُّعوا عيىس
يقول: أن إىل أوروبا سياسة يف وأثره اإليطايل مكيافيل ويذكر

ت��ح��س��ي��ن��ه ن��ال��ه ق��ب��ٍح ك��ل دي��ن��ه إالًه��ا ال��م��ل��ك ج��ع��ل
س��ج��دا خ��ن��وًع��ا ال��م��ل��ك ول��دى وَج��َدى ب��رب��ح ال��ح��ق وزن
ع��ل��م��ا ��ا م��مَّ ال��ب��اط��ل ف��زه��ا ُم��ح��ك��ًم��ا ف��نٍّ��ا ال��ح��ي��ل��ة ص��يَّ��ر

العنوان: هذا الشاعر يثبُت ثم
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زمانية نهاية لها ليس املحمدية األمة

منها ينال ال خالدة أصول عىل قائمة ألنها تفنى، ال أمة أنها قبل، من يُبنيِّ كما فيُبني،
األيام. وكرور الزمان، تقلب

ثم أهوالها، ويصف التتار فتنة ويذكر مصائب، من املسلمني أصاب ما يُبني ثم
وفنيت األقوام، بادت الخليل. سلم كما النار هذه من سلموا املسلمني ولكن يقول:

العظام. والحوادث الجسام، الخطوب عىل اإلسالمية األمة وثبتت األجيال،

خ��ل��دا ف��ي��ه��ا ال��ح��ق وأذان أب��ًدا ت��ب��ق��ى اإلس��الم أم��ة
ال��ش��رر إل��ه» «ال م��ن ش��بَّ��ه��ا ت��س��ع��ر ق��ل��وب ال��ع��ش��ق أح��ي��ت

العنوان: هذا إىل الشاعر ويميض

القرآُن اإلسالمية األمة ورشيعة بغريرشيعٍة أمة تنتظم ال

قائًال: موجًزا بيانًا وغريهما والجماد النبات ويف األمم، يف النظام أثر فيُبنيِّ

��ة ض��جَّ ن��ظ��ام دون م��ن وه��و ال��ن��غ��م��ة ت��ب��دو ال��ص��وت ن��ظ��ام م��ن
غ��ن��اء ف��ه��و ب��ه ال��ن��ظ��م ي��ع��ل��ق ه��واء م��ن م��وج ال��ح��ل��ق ف��ي إن��م��ا
ت��دب��ي��رن��ا؟ م��ض��ى ال��ده��ر ف��ي ك��ي��ف دس��ت��ورن��ا؟ م��ا ت��ع��رف ه��ل ص��اح
ت��ري��م ال ت��ب��ق��ى ال��ده��ر ف��ي ح��ك��م��ة ال��ح��ك��ي��م وال��ذك��ر ال��ح��ي ال��ك��ت��اب
ق��واه م��ن أيْ��ًدا ال��ض��ع��ف ي��س��ت��م��د ال��ح��ي��اة ه��ذي م��ن األس��رار ن��س��خ��ة
ال��ح��ج��را ال��زج��اج ي��رم��ي وب��ه��ا ال��َخ��ورا ت��ش��د ف��ي��ه ق��وة

يقول: أن إىل

وج��ل م��ن��ه األف��الك وع��ل��ى ال��ج��ب��ل م��ن��ه يُ��ص��دع ال��ذي
أط��ف��ال��ن��ا م��ن ال��ص��در ح��واه ق��د آم��ال��ن��ا م��ن ال��ي��ن��ب��وع ذل��ك
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حتى: القرآن ربَّاه الذي العربي املسلم إقبال ويذكر

رج��ل��ه1 وط��ئ��ت��ه َج��مٍّ َع��رَش ع��دلُ��ه ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ش��م��ل
وردت��ه أن��ب��ت��ت وري��اًض��ا َه��بْ��وت��ه ش��يَّ��دت ق��د ُم��ُدنً��ا

عنوانه: يشبهه بآخر الفصل هذا ويصل

اإللهي الرشع اتباع من األمة سرية نضج

بالرشيعة. املسلم وتقوية القوة، إىل اإلسالم دعوة فيُبني
الصخر. تُذيب شعلة الحرب حني يُريدك الرشع إن ويقول:

الطود انسف لك ويقول الِعقاب. طريقك يف ويضُع بالصعاب، قوتك ويمتحن
حديد. من عصبًا بالعمل ويَهبك برضبَتك. واسحقه بعزمتك،

الهوجاء؛ رياحها وأحكمته الصحراء، أته نشَّ الذي القوي املسلم إن قائًال: ويميض
الليث يذبح كان الذي وإن ونواًحا. نحوًال كالناي فيها فصار العجم، رياح أضعفته
من وِجًال انقلب األحجار، يُذيب تكبريه كان والذي رجاله، النملة وطء تهاب كالشاة،
والذي االتكال. بأوهام ورجليه يديه غلَّ الجبال، بشمِّ عزمه هزئ والذي األطيار. صفري
عىل قدمه نقشت والذي َْواء. الألَّ يف صدره يرضب صار األعداء، رقاب يف رضبه كان
حكمه، الدهر عىل يُميض كان والذي الخلوة. يف عكوًفا رجاله ُكرست ثورًة، األرض

والخنوع. االستجداء له ولذَّ بالقنوع، السعي من ريض بابه، عىل امللوك ويقف
عنوانه: فصٌل هذا وييل

املحمدية باآلداب التأْديب من األمة سرية حسن

السائل قصة إقبال،2 والد عىل الكالم حني أجملتها التي القصة الفصل هذا يف ويقص
تأنيبه. يف واشتد ابنه ووعظ رأى، ملا والده فحزن إقباٌل، آذاه الذي

الفارسية. األساطري ملوك من جمشيد جم: 1

إقبال]. والدا – األول الفصل األول: [الباب 2
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والده: لسان عىل قوله الفصل ذلك يف أسلفت ما عىل ويزيد

الرسول وإن الدنيا. هذه يف ولسانه يده وللرحمة الرحمة، املسلم فطرة إن
منَّا. فلست ُسنته عن بُعدت فإن للعاملني، رحمة بُعث

بستاننا ففي نغمة ذا تكن فإن بتغريدنا، تغرِّد بستاننا، يف طائٌر أنت
الروض ففي بلبًال تكن فإن املضادة، العنارص تُهلكُه حي كل بها. فغنِّ
وإن ومصيدك. مرسحك الصحاري ففي ُعقابًا تكن وإن وتغريدك، طريانك

أفالكك. عن تحد وال حباكك يف فأضئ كوكبًا تكن

بقوله: الفصل يختم أن إىل

قطرة فيا وألالؤها. ماؤها النبيِّ بحر من لؤلؤة، الطاهرة املسلم طينة إن
من أضوأ الدنيا يف وكوني دره،3 من درة اصعدي ثم بحره، يف غويص نيسان

أبًدا. الدهر عىل ضوؤك وليُدم الشمس،

عنوانه: الذي الفصل خالصة انظر ثم

الحرُم اإلسالمية األمة ومركز محسوًسا تقتيضمركًزا األمة حياة (3-3)

الحياة. برسِّ وأُنبئك الحياة أمر من عقدة لك أحلُّ قائًال: الفصل ُ يبدأ
يقول: أن إىل وقرارها، فرارها يف الحياة ويصف

ويف طليق طائٌر إنها الطريان. إال ليست إنها له. عشَّ ال طائٌر الحياة إن
ثم أمورها، يف العقد تعقد الحياة بنواحه. تغريده يخلط حبيٌس، القفص

بتدبريها. انعقد ما تحل
كل وسريها نمائها لذَّة لتزيد الطني، يف قدمها تقيد الرسيعة الحياة إن

والغد. األمس يومها وليد وإن تنَفد، ال ألحانًا حرقتها يف وإن حني.
حيٍّا. نفًسا فتصري الصدر تسكن ولكن تقر، ال حركة كالرائحة هي

لؤلؤة. تصري حتى عليها فتنطبق األصداف يف تنزل نيسان/أبريل مطر قطرات أن القدماء يزعم 3
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هي فإذا نفسها عىل عينها تفتح كالحبَّة، وثمٌر ورٌق فيها الحياة ُعَقد
ُمدركة. حواس هي فإذا والطني، املاء من خلعة الحياة وتلبس شجرة.

محدودة. ثابتة صورة يف إال تتجىل ال والتقلب السري دائبة وهي الحياة أنَّ يعني
بعد: ويقول

كالروح الدائرة من املركز مركز. يف الحياة تجتمع أن األمم، ميالد ُسنَّة كذلك
نقطتها. يف مضَمر خطَّها إن الجسد، من

الحرم، يف نا رسَّ وإنَّ الدوام. لها يقدر وباملركز األقوام، انتظام باملركز
جرم. ال وغناؤنا بكاؤنا وفيه

الدنيا يف عال وبه ناٌرض. زمزمه من وزرعنا زاهٌر، نداه من بستاننا
بالحرم. الطواف من البيضاء امللة التئام إن حديثُنا. قديَمنا وَوَصل صوتنا،

عزيمتنا. الوحدة بقيد واستحكمت كثرتُنا، دت توحَّ به
الحرم. هذا يف الرس هو واالجتماع األمم، روح االجتماع إن

قائًال: الفصل ويختم

ثوب قميصك اجعل والحسبان! الوهم أسري ويا الزمان! جور شاكيًا يا
حتى السجود، يف كآبائك واستغرق الظالم، هذا يف الصبح وأطلع اإلحرام،
عىل فسيطر للخالق، خضع األول املسلم إن املعبود. للواحد سجدة تكون
والرشق. الغرب يف الورد فأنبت الحق، سبيل يف الشوك عىل ومىش اآلفاق.

حفظ املحمدية األمة ومقصد املقصد إىل بالسعي الحقيقي االجتماع (4-3)
ونرشه التوحيد

قائًال: الفصل يبدأ

وكلمات. واضحة حروف الحياة أعمال إن الكائنات، لغة أُعلمك

أرسار كتاب يف الواحد يف املقصد أثر بنيَّ كما األمة يف املقصد أثر الشاعر ويُبني
تنبَّهت وإذا ُقواها. من تفرق ما يأتلف وبه بقائها، رس الحياة مقصد إن فيقول: خودي.

106



الثانية املنظومة

إنما وترد. وتنتقي تجني نحوه وتوجهت إليه. العالم أسباب هت وجَّ ملقصدها، الحياة
ليالنا سكنت حني الصحاري هجرنا وقد ليىل. محمل أجل من الصحراء، يف قيس هاَم

املدائن.
يرى أرجائها يف والرضب وسعتها، وشمسها، رياحها بالصحراء؛ معجب وإقبال

العزم. ومضاء النفس، قوة فيها
يقول: ثم

وكمه. كيفه منه عمل كل يستمد العمل روح هو املقصود إن
من إن كالفراش4 الشمع بهذا ولتُطف بمقصدك هياًما كاملجنون فلتكن

فرسخ. ألف املنزل عن يبُعد واحًدا نَفًسا يغفل

فهو مقاصده. من مقصًدا يبلغ حتى جاهًدا يعمل الكون إن قبًال: قال ما يقول ثم
صورتك أثبت حتى وكرس ورمى ر صوَّ وكم ناي.5 من بأنَّة ليظفر مقصبة؛ ألف يغرس
األحرار حارب وكم أذان. صوت صعد حتى النفس يف نُواًحا بثَّ وكم الحياة، لوح يف

التوحيد. كلمة لسانك عىل قرأ حتى اإلنسان، طني يف اإليمان وبذر األرشار، ونرص
فيبني ونرشه. التوحيد حفظ املحمدية األمة مقصد إن العنوان: يف قال ما يبلغ وهنا

يقول: أن إىل أمره. ومنتهى العالم، دوران مركز إنه ويقول وقيمته، التوحيد خطر

أيها لتنتظرك املوسيقى هذه وإن الكون، موسيقى يف كامنٌة نغماته إن
يف فإن … أوتارها عىل فارضب فهيا األلحان، مئات دمك يف إن … العازف

حياتك. مقصود ونُرشها إله» «ال وحفظ كيانك، رسُّ التكبري

الحياة قرين اإلسالم دين وأن الحق، إعالء يف املسلم تبعة بيان يف إقباٌل ويفيض
يقول: أن إىل به. إال الحياة تكون وال

وقد صنًما. زمان كل يف يخلق صنم، وعابد صنم، ناحت اإلنسان ِفْكر إنَّ
والوطن. والنسب اللون من أوثانًا لنفسه اليوم د جدَّ

ليىل. مجنون قصة إىل يشري 4

والكمال الرقي أن أي واحًدا، نايًا تخرج حتى مقصبة ألف تُنبت فالطبيعة قصب. من يُتخذ الناي 5
بطيء. صعٌب فيها
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التوحيد! ربيب يا فهيا األوثان، هذه أقدام عىل ذُبحت اإلنسانية وإن
الحق. ثوب الالبس الباطل هذا التوحيد بسيف وامح

بقوله: الفصل ويختم

فلماذا الحق، كلمة منا أخذت قد الرسول: يسألك يوم خزِيك من ألرَعد إني
الخلق؟ إىل تسلمها لم

عنوانه: فصٍل إىل الشاعر ويميض

وكمالها العالم قوى بتسخري األمة حياة توسيع (5-3)
سننها وتحفظ كالفرد نفسها تحس أن

وكماله اإلنسان لذة وإن جهاًدا، فيه لإلنسان وإن لإلنسان، ٌر ُمسخَّ العالم هذا إن يقول:
والصحاري الجبال إن ذرة. من عامًلا أنشأ فقد املحسوسات سخر ومن الجهاد. هذا يف
عينك افتح األسباب. عالم واملحتِقر باألفيون، النائم أيها النظر! ألرباب لوح والبحار
الزمان إن ممكناته. وامتحان املسلم «ذات» توسيع غايته إن العالم. هذا قدر واعرف

دًما. بدنك يف أن ليُشعرك بسيفه، يرضبُك
املؤمن. لعنِي محاسنها وجال األخيار، نصيب الدنيا هذه جعل هللا وإن

رك. تُسخِّ ِلئالَّ فسخرها اإليمان. لقوة امتحان الدنيا هذه للقافلة، طريق الدنيا هذه

الترصف. فنون فيه ويترصف قواه، ليسخر العالم يف يسبح اإلنسان فكر إن
البحار. من اللؤلؤ واستخرج الجبال، واصدع الهواء، فاركب

األرسار، فاظهر ذرة. كل يف كامنة شموًسا وإن عاَلم، مائة الفضاء هذا يف إن
القدماء اتخذها التي هذه وسيارها، ثابتها النجوم هذه إن لألنظار. الخفايا واكشف

ألمرك. ُمسخرة لك، خاضعة عبيًدا إال ليست آلهة،
يقول: أن إىل

الورد أوراق وعىل خمًرا. الكرم عروق يف تنقلب نفسها، تدرك التي القطرة إن
درٍّا. البحر قاع ويف ندى،
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قائًال: الفصل ويختم

بلغ قد الحياة! معركة عن غفل ومن الحياة، طريق يف حماره عيَّ من يا
هائٌم. الصحاري يف كقيٍس وأنت محملها، من ليىل وأنزلوا رفاقك، املنزل

اإلنسان.» قوة األشياء حكمة يف وإن اإلنسان، «قيمة األسماء علم يف إن

هذا نشأة وأن كالفرد، نفسها تحس أن األمة حياة كمال أنَّ فيُبني إقبال ويميض
األمة. سنن بحفظ وكماله اإلحساس

ه. أمَّ إال يعرف وال ذاته يدرك ال الطفل، عن بالحديث فيبدأ
ؤال. والسُّ بالطلب ومغرٌم والنوم، والبكاء بالرضاع مولع
غريه. عىل عالٌة وهو نقش، لكل وقابل أمٍر، كل يف فكره

أمسه وتربط الذكرى بنفسه وتعرفه «أنا»، فيقول نفسه عىل نظره يقطع حتى
ساعة كل بدنه ويتغري اللؤلؤ. ينتظم كما الذهبي، السلك هذا يف أيامه فتنظم بغده.

نفسه: يف يقول ولكن

موسيقاها. يف اليقظة ونغمة الحياة، فاتحة هذه «أنا» كنت.» كما «هأنذا

بها وتتقلُب نفسها. تُبرص وال غريها ترى كالطفل، تنشأ الوليدة األمة وكذلكم
الطريق لها ويُيضء وحارضها. ماضيها بالذكر وتصل نفسها تعرف حتى الواقعات

العدم. يف ارتكست واقعاتها نسيت فإن … تاريخها
اتصال وجودك. كتاب يُمسك الذي الخيط هو أيامك، اتصال إن العاقل! أيها
أتراه نفسه؟! عن غافًال يا التاريخ ما القديمة. السنن حفظ خياطه6 لنا، ثوٌب األيام
الروح حرارة إنه طريقك. ويُبرصك نفسك يُعرِّفك الذي إنه وُخرافات؟ وأحاديث قصًصا

الدنيا. هذه يف بك يرضب ثم كالخنجر، يُشحذك الذي امِلَسنُّ إنه امللة. وأعصاب
يقول: حتى وإحسانه بيانه يف الشاعُر ويميض

ماضيك، من يطلع حالك إن أمَسك. بيومك وصل نفسك، تُحِكْم تاريَخك أحِكم
الثالثة. هذه سلسلة تقطع فال الخالدة الحياة تُرد فإن آتيك؛ حالك من ويرشق

التسلسل. هذا موج الحياة إنما

اإلبرة. الخياط: 6
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اإلسالم قواعد من وتعظيمها األمومة وحفظ باألمومة، النوع بقاء (6-3)

شاعٌر يفض ومهما خطرها. األمة يف ويُبني قدرها، يُعيل األم، عن الفصل هذا يف يتكلم
أكثر. وفضلُها أكرب، فقدُرها باألمومة اإلشادة يف

يقول: فيما يقول

إن القرآن. حكمة من نصيبًا ينل لم قدرها املرأة يقدر ال الذي املسلم إن
يف يُفكر ومن األمة. سرية لكاتبة وإنها نسبة، النبوة إىل ولها رحمة، األمومة
تحت «الجنة الكائنات: سيد قال وقد الحكم. دقائق له تِبن واألم األمة لفظ

املرام. تبلُغ ال بدونها والحياة األرحام، صلة من األمة إن األمهات.» أقدام
أرسارها. وتجلو سريها، الحياة تسري وباألمومة

يقول: ثم

الخصام؛ يف تبني وال الكالم تُحسن ال التي الجاهلة، الزَّارع بنت تُنجب ربما
ظالمها. من وصبحنا األم آالم من حياتنا إن نصريًا. للحق غيوًرا، نجيبًا ُمسلًما
التي األحمال، من الخالية الثائرات، النظرات ذات الرخيم، العقيم وهذه
امللة أوصال قطعت قد وظاهرها7 باطنها واختلف فكرها، الغرب بنور أضاء
وجرأة. وصفاقة وفتنة، وقاحة حريتها الرعناء. نظراتها نثرت حني البيضاء،

نجمها.8 ليلها يف يضئ ولم ِعلمها، األمومة َحمل يطق لم

قائًال: الفصل يختم أن إىل

مالها رأس وإن والذهب. والفضة األمتعة ال الهادون، قادتها األمة ثروة إنَّ
وعىل حافظات، لإلخوة األمهات حديد. وعزم خصب فكر ذو شديد، نسٌل

قائمات. واألمة القرآن

امرأة. ليست الباطن ويف امرأة الظاهر يف هي يقول: 7

بولد. تسعد لم 8
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للمسلمات كاملة أسوة الزهراء فاطمة النساء سيدة (7-3)

ولديها ويذكر أهله. هي بما — عنها هللا ريض — البتول فاطمة الفصل هذا يف يصف
والحسني. الحسن الكريمني

ذرفت كم الرحى. وتُدير الكتاب تتلو فهي والرضا، الصرب بها أدَّ قد ويقول:
والخشوع. القنوت من الدموع، الصالة يف

عىل وسجدُت تربتها حول لطفُت األمني، النَّبيِّ وأمر الدين، نْهُي لوال
ترابها.

املسلمة املرأة إىل خطاب (8-3)

الوليد، فينا تفطمني من يا امللة. وحصن الدين قوة وأنت رحمٌة، لنا الطاهرة ِخلقتك
ربَّاه الذي وبرقنا وأفكارنا. أعمالنا ر ويُصوِّ أطوارنا، لينحت حبَّك إن التوحيد، كلمة عىل

الصحراء. وطوى الجبال غيش الوضاء، سحابك
الدين. حياة أنفاسك يف إن املبني، الرشع عىل أمينة يا

فأنكر إدراكه عمي وقد الدين، طريق تقطع قافلته فتون، ذو العرص هذا إن
مارق. كل سالسله وقيدت الخالق،

وال اآلباء، سبيل إال تسلكي ال حيٍّا. نفسه ي يُسمِّ وقتيله حرٍّا، نفسه يخال صيده
عناء. من تلقني بما تُبايل

صدرك. يف أوالدك ي وضمِّ سريك، يف الزمان احذري
أجنحتها. بها تطري أن قبل أعشاشها، من بَُعدت العصافري هذه
الزهراء. سرية عن عينك تُغميض ال العالء، إىل نزَّاعًة ِفْطرًة يا

وينرض. بُستاننا فيرتعرع يُزهر، حجرك يف حسينًا لعل
عنوانه: بفصٍل منظومته الشاعر ويختم
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اإلخالص سورة بتفسري الكتاب مطالب خالصة (9-3)

ما وحسبي رائعة. وصور قيِّمٍة معاٍن من فيه ما عىل تلخيصه، إىل حاجًة أجُد وال
املنظومتني. فصول من آنًفا أجملت

له وأجملُت مقاصدهما، له واستخلصُت والرُّموز، األرسار منظومتي القارئ مع عربُت
النضري. الرَّوض عىل وبالزهرات الكثري، عىل بالقليل ودللته مطالبهما،

أن الشاعر أراد وكذلك بالفلسفة. أصله مما أكثر باألدب التلخيَص أَِصل أن آثرُت
القراء. إىل ويُقرِّبها لُها يَُجمِّ الشعر من ثْوبًا فلسفته يُلِبس
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إقبال لفلسفة ُأخرى أوجٌه

ولكن أصلها، من أفكاره ع وتتفرَّ محورها، عىل آراؤه تدور الذاتية، إقبال فلسفة أساس
املنظومتني فصول من عليه عرضُت فيما القارئ عرفه ما منها كثريًة، أوجًها لفلسفته
يف أبانَه ما ومنها أُخرى، دواويَن يف يتجىلَّ ما ومنها خودي. بي ورموز خودي أرسار

كثرية. ومقاالت محارضات يف الشعر، ال الفلسفة لغة
فيما القارئ يرها لم التي إقبال فلسفة أوجه يف القول لتفصيل املجال يَتَّسع وال
من األدب إىل أقرب الكتاب هذا يكون أن دُت تَعمَّ وقد الكتاب. هذا فصول من أسلفُت

وفروعها. أصولها معظم يف لفلسفِته الشعر إقبال محمد اختار كما الفلسفة،
اإلجمال. هذا القارئ عىل أعرَض أن الفصل هذا يف وحسبي

سنة وعليكرة آباد وحيدر مدارس يف محارضات ألقى أنه إقباٍل سرية يف ذكْرُت
اإلنكليزية. باللغة ألقاها ١٩٢٨م.
املحارضات: هذه ثبَت وهذا

والدين. العلم (١)
الفلسفة. معيار يف الديني والوحي (٢)

الصالة. ومعنى هللا وإدراك (٣)
وخلودها. حرِّيتها اإلنسانية والنفس (٤)

اإلسالمية. الثقافة وروح (٥)
اإلسالمية. العقائد يف والحركة (٦)

ممكٌن؟ التديُّن وهل (٧)
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موضوعاٍت يف آراؤه ففيها قراءتها، من إقبال فلسفة لدارس بد ال محارضات هذه
فلسفيَّة. لغة يف ُمرتَّبة ُمجتمعة عدة

مقدمًة امُلحارض لها وكتب وشاعت، الهند ويف أكسفورد يف املحارضات ُطبعت
بقوله: بدأها مخترصة

بالفكرة. يُعنى مما أكثر بالعمل يُعنى ديٌن اإلسالم

قليلة: أسطٍر بعد ويقول

اإلدراك تطور توجيه يف كثريًا عملت قد الحقة الصوفية طوائف أن ريب ال
فعجزوا الحديث، العقل جهلوا الصوفية من املتأخرين ولكن وتحديده، الديني
لها أجياٍل يف نشأت طرائق عىل يسريون إنهم الجديدة. األفكار تقبل عن

األمور. من كثري يف وجهتنا تُخالف الثقافة يف وجهة
َواِحَدٍة﴾. َكنَْفٍس إِالَّ بَْعثُُكْم َوَال َخْلُقُكْم ا ﴿مَّ الكريم: القرآن يف نجُد مثًال
طبيعية نظراٍت إىل يحتاج اآلية هذه تعنيها التي الحيوية الوحدة فإدراك

ألفوها. التي غري ونفسانية
مدراس يف وألقيتها مدراس يف اإلسالمية الجمعية املحارضة هذه إىل دعت
السداد، بعض املسلمني حاجة أسد أن فيها حاولت وقد وعليكرة. آباد وحيدر
وأحدث الفلسفية، اإلسالم سنن ُمراعيًا اإلسالمية الفلسفة بناء أُجدد أن حاولت

املحاولة. لهذه مالئم الوقت هذا أنَّ شك وال اإلنسانية. املعرفة بلغته ما
اختفت أن إىل النَّقد هذا فأدَّى قواعده. ينقد أن تعلم الطبيعة علم إن

األمر. أول رضورية الطبيعي العلم جعلها التي املادية هذه
لم وفاق عىل والعلم الدين فيه يلتقي الذي اليوم بعيًدا ليس أن وأحسب

قبُل. من أحٌد يحزره
واتضاح املعرفة تقدم ولعل الفلسفي. للتفكري نهاية أال نتذكر أن وينبغي
اآلراء من أصح تكون أن وعىس جديدة. آراءٍ إىل يُؤديان جديدة للتفكري سبٍل

املحارضات. هذه يف أعِرُضها التي
النَّاقد مقام منه ونقوم اإلنساني، الفكر تقدم بمراقبة نعنى أن علينا إن

املستقل.
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املحارضات هذه يف نظرٌة

الفكر يف املسلمني أمر إليه آل مما مستمرٍّ وحْزٍن دائم، هم يف الشاعر الفيلسوف كان
والعمل.

بهذه اإلسالمية العقائد خص ثم آنًفا، بها عرََّفنا التي فلسفته فبنيَّ كثريًا فكَّر وقد
القيمة. املحارضات

به. شاعت الذي االسم اها سمَّ ثم أفهمه»، كما «اإلسالم يها يُسمِّ أن يريد وكان
فأي اإلسالمي. الترشيع يف واٍف ِلكتاب العدة يُِعدُّ املنيَّة، أدركته حني إقباٌل، وكان

الكتاب. هذا لهم يُخرج أن قبل إقبال محمد بوفاة املسلمون خرسها خسارة

بفلسفة املسلمني صلة ُمبيِّنًا إحداها، يف بقوله محارضاته يف إليه قصد ما إقبال يُبني
يف حقائق من العلم عنه كشف ما بعد الدينية آرائهم يف النَّظر إىل وحاجتهم أوروبا

للنَّظر: وطرائق الكون

شطر روحيٍّا اتجاًها املسلمني اتجاه رسعة الحديث التاريخ ظاهرات أْظهر إنَّ
إال ليست العقيل، جانبها يف أوروبا، فثقافة خطأ. هذا يف وليس الغرب.
أن نخشاه والذي اإلسالمية. الثقافة من مهمة جوانب يف التطور استمرار
يُدركوا فال األوروبية، الثقافة هذه يف الربَّاقة املظاهر عند املسلمون يقف

بواطنها. ويفقهوا حقيقتها،
املسائل يف تُفكر جادًة الفكرية، غفوتنا عصور يف أوروبا َلِبثَت لقد

عناية. كل وعلماؤهم املسلمني فالسفة بها عني التي الكبرية
التي الوسطى العصور منذ نهاية، غري إىل البرشي الفكر تقدم وقد
أوحى الطبيعة عىل اإلنسان تَسلُّط ثم املسلمني. املتكلمني فرق فيها انتهت
للناس وعرضت العالم، يف به يحيُط ما عىل بتفوقه وإيمانًا بنفسه، ثقًة إليه
الحديثة، التجارب نور يف قديمة مسائل يف النظر وأُعيد محدثة، أنظار
كلياته عىل تفوق اإلنسان عقل وكأنَّ قبل. من تُعرف لم أخرى مسائل ونشأت
بتقدم يتغري األشياء رنا تصوُّ أخذ بل والحدوث. واملكان الزمان من األساسية،
يف جديدة طرائق وبَيَّنَت العالم، إىل نظرنا غريت أنشتاين فنظرية العلوم.

والفلسفة. الدين فيها يشرتك مسائل إىل النظر
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جديًدا توجيًها وأفريقيا آسيا يف املسلمني ناشئة ينتظر أن إذًا، عجب فال
ماذا ، مستقلٍّ بعقل ولكن ننظر، أن تقتيض املسلمني يقظة إن لعقائدهم.
يف النظر إعادة يف بلغتها، التي بالنتائج نستعني وكيف أوروبا؟ فيه فكََّرْت

بُد؟ هذا من يكن لم إن بنائها إعادة بل اإلسالمية، الدينية املذاهب

أخرى: محارضٍة يف قولُه بهذا ويتصل

دون كله اإلسالم يف النظر يُعيد أن عليه ا، شاقٍّ عمًال اليوم املسلم عىل إن
املايض. عن انقطاع

ولكن جديد، نظر إىل بالحاجة شعر من أول الدهلوي هللا ويل شاه لعل
وكان األفغاني، الدين جمال هو وسعته، العمل خطر اإلدراك كل أدرك الذي
إىل ونفاذه الثَّاقب، بنظره واملستقبل املايض بني حيَّة حلقًة يكون أن حِريٍّا
ته يرسَّ واسع إدراٍك من أوتي ما إىل ثقافتهم، وتاريخ املسلمني تاريخ حقيقة

واألخالق. الناس يف تجاربه له
واألعمال للعقائد نظام هو حيث من اإلسالم عىل الدائب جهاده قرص فلو

وأقوم. أقوى اليوم اإلسالمي الفكر قواعد لكانت اإلنسانية،
عىل القادر له امُلْكرب مقام الحديث العلم من نقوم أن إال اليوم لنا ليس
أن إىل هذا أدى وإن العلم، هذا نور يف اإلسالمي الفكر نقوِّم وأن نقده،

سلفنا. نخالف

بنفسه، املعتد الناقد أخذ الحديث العلم من األخذ إىل املسلمني بحاجة الشعور هذا
الواسع التفكري يُفكر أن إقبال أوحى الذي هو اإلسالمية، املذاهب يف النَّظر وإعادة

املحارضات. هذه يف تناولها التي الخطرية العسرية املوضوعات ويتناول العميق،
فيها، مما قليلة ومسائل املحارضات، هذه من مخترصة جملة القارئ عىل أعرض

ومراميها.1 معانيها وإدراك فيها، والتأمل كاملة قراءتها إىل يتشوَّف لعله

الواحد. عبد سيد األستاذ صديقي بكتاب التلخيص هذا يف استعنُت 1
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املعارف بني ما فرق إقبال يُبني الديني»: واإلدراك «العلم األوىل املحارضة يف (أ)
كلها اإلنساني اإلدراك نواحي بني يُسوي القرآن إن ويقول مختلفة. ينابيع من امُلستقاة

النِّهائية. الحقيقة ملعرفة منها االستمداد يف
اإلدراك هذا الحيسِّ اإلدراك يصحب أن الحقيقة، هذه إدراك أجل من بد وال ويقول:

القلَب. القرآن يُسميه الذي
وبنيَّ اإلنسانية، املعرفة يف الديني اإلدراك قيمة عن املحارضة هذه يف إقبال وتكلم
ليسا واإللهام الفكر أنَّ يرى وهو عالية. مكانة إقبال فلسفة يف ولإللهام اإللهام. قدر

متنافَريْن.
يتحدث الديني»: لإلدراك الفلسفي «التمحيص عنوانها التي الثانية املحارضة ويف (ب)
اإلدراك أن ويبني الدينية. املدركات عىل تطبيقه يمكن الذي العقيل االمتحان عن إقبال

األخرى. املعرفة أنواع به تُعالج الذي للتمحيص ُمشابًها تمحيًصا يقبل الديني
يُبني الصالة»: ومعنى تعاىل هللا «تصور عنوانها: التي الثالثة املحارضة ويف (ج)
فكرية وجهة من التصور، هذا عنارص أكرب إنَّ ويقول القرآن، يف تعاىل هللا تصور إقبال

والبقاء. والقدرة والعلم الخلق خالصة،
التوراة يف نوًرا تعاىل هللا تسمية إن قوله املحارضة هذه يف إقبال نظرات أمثلة ومن
رسعة أنَّ الحديث الطبيعة علم بنيَّ قد آخر. تفسريًا تُفرسَّ أن ينبغي والقرآن، واإلنجيل
يف فالنور الراصدين. طرائق باختالف تختلف ال وأنها عليها، الزيادة تمكن ال النور
يُفرس، أن ينبغي مجاًزا بالنور هللا فتسمية املطلق. الوجود إىل يشءٍ أقرب املتغري العالم
إىل يُؤدي الذي الوصف هذا مكان، كل يف بالحضور ال باإلطالق، الحديث، العلم هدي يف

الوجود. وحدة عقيدة
كذلك: املحارضة هذه يف إقبال ويقول

بالخلق األخرى الذوات تنجىل العليا الذات هذه ومن ذاٌت. العليا الحقيقة إن
املادية الذرة نُسميه فيما اآللية الحركة من أجزائه، كل يف والعاَلم فحسب.
وكل العليا. الذات من تجلِّيًا إال ليس اإلنسان، يف اإلرادية التفكري حركة إىل

الوجود. يف مكانتها انحطت مهما ذات، هي إلهية حركة ذات ذرة
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خالصته: ما فيقول الصالة، يف الكالم إىل هذا بعد إقبال وينتقل

هذا ووسيلة بمقصوده. اتصاًال يطلب بل فحسب، بالتصور يقنع ال الدين
بها تعرف روحية استنارة إىل وسيلة الصالة الصالة. أو العبادة االتصال
أوسع، بحياٍة موصولة أنها — الصغرية الجزيرة هذه — اإلنسانية الذات

أفسح. وكوٍن
هو الطبيعي العلم يف فالباحث صالة. حقيقة يف هو للمعرفة طلب وكل

صالته. يف كالصويف
جوهرها يف هي عبادة وكل باالجتماع. مقصودها من قربًا الصالة وتزيد
الوجدان تلهف عن إعراب هي اجتماعية، أم كانت فردية والعبادة جماعية.

الهائل. العالم صمت يف له استجابة إىل اإلنساني
النوع وحدة تنشأ وتُمدها الذوات كل تخلق التي الكربى الذات وحدة ومن
َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا يقول: الكريم والقرآن اإلنساني.

ِلتََعاَرُفوا﴾. َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم
اإلنسانية الوحدة تحقيق إىل التطلع عن إعراب اإلسالم يف الجماعة صالة

واإلنسان. اإلنسان بني الحجب كل برفع

كيف ويبني وخلودها، حريتها اإلنسانية الذات عن يتكلم الرابعة: املحارضة ويف (د)
الذات. حرية من ووكده اإلسالم علَّمه ما خالف عىل مشئومة جربيَّة املسلمني ِت عمَّ
الفكر غلبة إىل ترجع «قسمة» كلمة يف األوروبِّيُّون عرفها التي الجربية هذه إن ويقول
نفوس يف اإلسالم بثها التي الحياة نبض وضعف السياسية املطامع وإىل الفلسفي

املسلمني.
إقبال: يقول ثم

األمر نظرية وشاعت ُمهِلكة، جربيَّة املسلمني، أئمة دعوة خالف عىل نشأت،
مطامعهم. وتيسري الناس، لبعض منافع لتحصيل الواقع

نظام أن عىل عقلية بحجج ُمحدثون فالسفة احتجَّ فقد بدًعا، أمًرا هذا وليس
أبدي. نظام الجماعة يف املال رأس
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أدلة التماس عىل املسلمون درج ولكن املسلمني، تاريخ يف هذا مثل حدث
الذي للتأويل فكان الواضحة معانيه خالف عىل ولو القرآن، يف مذاهبهم

اإلسالمية. بالجماعة اإلرضار يف بالغة آثار الجربية عىل به يحتج

اإلسالمية»: الثقافة «روح الخامسة واملحارضة (ه)
ينابيع من واحد ينبوع الباطني اإلدراك أن يُبني القرآن إن إقبال: فيها يقول
هذه من وباالستقاء والتاريخ. الطبيعة هما: آخران ينبوعان وللمعرفة اإلنسانية. املعرفة

صورها. أنرض اإلنسانية الثقافة تبلغ الثالثة الينابيع
اإلسالمية. الثقافة خصائص يحدد لم اإلغريقي الفكر إن إقبال: ويقول

الثقافة يف قيمتها تُعرف ولم قدرها، تُقدر لم عظيمة اإلسالم يف فكرًة إن ويقول:
عرفت إذ كمالها أوج بلغت اإلسالم يف النبوة إن النبوة. ختم فكرة وتلكم اإلسالمية،

نفسه. إىل يوكل أن من اإلنساني الوجدان لكمال بد ال ختمها. إىل الحاجة
إىل القرآن ودعا امللك. وراثة وألغى والرهبان، األحبار سلطان اإلسالم أبطل قد
أنهما عىل والتاريخ الطبيعة إىل النظر ووجه بالتجاريب. واالعتبار العقل، إىل الرجوع

البرشية. للمعارف ينبوعان
والكمال. النهاية فكرة نفسها، للفكرة مختلفة أوجه هؤالء وكل

املحارض: يقول ثم

متحرك» عالم «تصور األنفس يف توكيدها اإلسالمية الثقافة خصائص وأعظم
مستمرة. وسنن

هذه يف بأعمالها مأخوذٌة والجماعات األمم أن اإلسالمي الهدي قواعد ومن
تجاريب يف بالنظر ويأمر املاضني، قصص من القرآن يُكِثر ولهذا الحياة.

وحارضها. غابرها األمم
أصَلنْي: عىل الشأن هذا يف القرآن تعليم ويقوم

نفٍس من ُخلقوا الناس أن كثريًا القرآن ويُبني اإلنساني. األصل وحدة األول:
واحدة.

يف مستمرٍّا سريًا الحياة وتصور حقيقي. الزمان بأن الشعور قوة والثاني:
الزمان.
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اإلسالمية، األصول هذه حقيقة األمم يف واألرواح العقول قادة يُدرك وإن
هذا. من أفضل للمعيشة بعالم اإلنسان يظفر

الفيلسوف فيها تكلم اإلسالمي»، التعليم يف أصٌل «الحركة السادسة: واملحارضة (و)
أوارص يُنكر اإلسالم إن وقال حركة. عالم أنه عىل العالم اإلسالم تصور عن املسلم
وال كنهها، يف روحية اإلنسان حياة أن ويُقرر الروحية، باألوارص ويعرتف األنساب،
الحياة أن عرفنا إذا إال اإلنسانية الوحدة عليه تقوم نفساني أساس إىل التطلع يمكن

روحية. اإلنسانية
دائم كلها الحياة أصل إن التوحيد. يف اإلنسانية الوحدة أصل أن اإلسالم ويُقرر
نفسها يف تجمع أن ينبغي األصل هذا عىل القائمة والجماعة ُمتغرية. مظاهر يف يتجىل
التغري قابلة غري األبدية الدائمة األصول يتصور ومن . والتغريُّ الدوام الصفتني: هاتني

بطبيعته. متحرٌك هو ما َف وقَّ فقد
أنساب، تحدُّها ال اإلنسان حياة أن إقبال عن نقلتها التي الفقرات هذه ومعنى
يف دائمٌة الروحية الحياة هذه وأن اإلنسان، وحدة بها روحية أصول عىل قائمة ولكنها
من دائمة أصوٍل عل تقوم أن ينبغي اإلنسانية فالجماعة مظاهرها. يف متغرية أصلها

وأحوالها. مظاهرها يف متغرية وُسننها، عقائِدها
يقول: ثم

يهب الذي األصل هذا أن ويؤسفنا باالجتهاد. اإلسالمية الجماعة يف والحركة
املسلمني ضعف أسباب أقوى من إن املسلمني. يف عمله يعمل لم الحياة األمة

االجتهاد. إبطال أعني األصل، هذا إهمال

فيقول: اإلسالمي، الرشع أصول من أصًال اإلجماع عن إقبال يتكلم ثم

الرشعية، السنن أعظم عندي وهو اإلجماع. الرشع أصول من الثالث واألصل
وجدالهم، املسلمني بحث من كثريًا نالت الرشيدة السنة هذه أن وعجيب
إسالمي. بلد يف عملية سنة صارت وقلما العمل. إىل التفكري تعد لم ولكنها
املطلق امللك مطامع يالئم لم ُمحكًما ونظاًما دائمة سنة اتخاذها ولعل
من ألفراد االجتهاد ترك ولعل الراشدين. الخلفاء بعد اإلسالم يف نشأ الذي
من العباس، وبني أمية بني من الخلفاء منافع إىل أقرب كان املجتهدين

قوة. تفوقهم أن عىس دائمة جماعة تأليف
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وتجاريب العرص، هذا يف الحوادث سرية أن واألمل الرضا عىل يبعث ومما
ممكن. أنه وعرفته اإلجماع بقيمة الحديث املسلم الفكر أشعرت أوروبا؛ أمم
العمل إىل السبيل يُمهدان الترشيع مجالس ونشوء الجمهورية، النزعة وشيوع

اإلجماع. بسنة

ممكن؟» التدين «هل السابعة: املحارضة ويف (ز)

والعالم عرصنا، يف سيما وال عرص كل يف اإلنسان يشغل سؤاٌل ذلكم إقبال: يقول
وسالمتهم. الناس وئام عليه يبني أساًسا يلتمس كله

ويقول:

وال أذكاًرا. وال كهنوتيَّة وال جامدة، أحكاًما ليس صوره، أعىل يف الدين إن
إياه يحمله الذي الثقيل العبء لحمل املعارص اإلنسان تهيئة بالدين إال يتيرس
ييرسان اللذين والثقة اإليمان إليه يرد وحده والدين عرصنا. يف العلوم تقدم

اآلخرة. يف بها واالحتفاظ الدنيا هذه يف شخصية اكتساب له
ليستطيع ومستقبله ملاضيه جديد تصوٍر إىل االرتقاء من لإلنسان بد وال
وحدتها فقدت التي املدنية هذه ويقهر املتصادم، املتنافر املجتمع عىل التغلب

السياسية. واملطامع الدين بني الباطني بالتصادم الروحية
غاية إىل ينتهي وسائلهما، اختالف عىل والعلم، الدين سري أن والحق

الكربى. الحقيقة ببلوغ اهتماًما العلم من أكثر الدين بل واحدة،

من بعناية جديرة وهي املحارضات. هذه َحوتْه ما بعض يف عاجلٌة نظرٌة هذه
العرص.2 هذا يف املسلمني أحوال تعنيهم

وفاته. بعد ترجمته ونرشت العربية، إىل املحارضات هذه محمود عباس األستاذ صديقي ترجم 2
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املسلمني أفكار يف إقبال أثر

باللغة كتٌب أُلِّفت هذا، يومنا إىل إقبال وفاة من مضت التي سنة عرشة الخمس يف
التشابه وبيان باإلسالم، الفلسفة هذه صلة ويف وفلسفته، سريته يف واإلنكليزية األردية
يف ُكتب الشعراء. كبار من غريه وشعر شعره بني أو آخرين فالسفة وبني إقبال بني

كتابًا. أربعني زهاء املوضوعات هذه
باألردية مقاالت تنرش إقبال اسمها مجلة الهور يف وتُنرش كثرية. مقاالت وُكتبت

وشعره. إقبال فلسفة يف واإلنكليزية
املقاالت: هذه مثل املجلة هذه يف تجد

إقبال. فلسفة يف التطور •
إقبال. مذهب يف الفن •
إقبال. تصور يف إبليس •

إقبال. عند الذاتية فلسفة •
االجتهاد. ومسألة إقبال •

إقبال. شعر يف العشق معنى •
إقبال. شعر يف الفقر معنى •

إقبال. عن مقال من باكستان يف أدبية مجلة تخلو تكاد وال
اإلسالم شاعُر إقبال املقاالت: هذه وفيه نيسان، عدد باكستان،3 مجلة اآلن يدي ويف
من بيٌت – الفيلسوف الشاعر إقبال – والوطنية إقبال – مرشق أمل رسالة إقبال –

قرطبة. ومسجُد إقبال – إقبال شعر

الفلسفة، يف كتب بما ويستشهدون وتفصيًال، إجماًال إقبال آراء عن يُبينون الُكتَّاب ونجُد
اللذَين والرموز كاألرسار شعرية، صورة يف فلسفية فصول وشعره شعره. يف جاء وبما
آرائه، من ُمختلفة وملًعا فلسفته، من متفرقة فكًرا يتضمن شعر أو آنًفا، أجمْلتُهما

األقوال. هذه عنه نشأت الذي املذهب ليبيِّنوا بعض إىل بعضها الكتاب ينظمها

.Pakistan Review 3
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ما القلوب وعىل وشغلها، أيقظها ما العقول عىل الفيلسوف الشاعر هذا عرض
وأثارها. أنبضها

صحفهم ويمأل أقالمهم، يشغل ما وشعره فلسفته يف يجدون الباحثون يزال وال
بها اإلحاطة أحاول وكيف إقبال؟ فلسفة من أُفضل أن عىس فماذا كتبوا. ما كثرة عىل
وشعره. وفلسفته سريته الشاعر؛ هذا عن العربية لغتنا يف كتب ما أول هو كتاب يف

ترجمتُها التي إقبال دواوين لقراءة مقدمة الكتاب هذا يكون أن إىل قصدت وإنما
هللا. شاء إن يُطبع وما منها ُطبع ما العربية إىل

اآلراء سيما وال إقبال، فلسفة من طرٌف فيها ُمقدمات الدواوين لهذه كتبُت وقد
الكتاب هذا إىل املقدمات هذه يضم امُلتقيص القارئ فلعل الديوان. موضوع هي التي

وفلسفته. إقبال سرية ليتبني
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الخامس الفصل

يف املعرتضنيعىلفلسفته إقبال إجابة
ا أوروبَّ

أثبت ُمقدِّمة لها وكتب اإلنكليزية، إىل خودي أرسار منظومة نكلسون األستاذ ترجم
هناك. املتفلسفني بعض بها فاهتم لفلسفته،1 إيضاًحا إليه إقبال كتبه ما فيها

قائمة فلسفة بأنها فلسفته عىل بعضهم واعرتض إقبال، آلراء نقًدا بعضهم وكتب
ليست فلسفة وبأنها األملاني، الفيلسوف نطشه كفلسفة إليها، والدعوة القوة تعظيم عىل

املسلمني. أمة هي الناس من أمة تُخاطب بل عامة، إنسانية
فلسفته عىل عابوا ومن بنطشه قرنوه من عىل ا رادٍّ مذهبه، موضًحا إقبال وأجاب

املسلمني. تخص أنها
ثم به، فسأكتفي نكلسون، األستاذ إىل إقبال كتبه ما املوضوع هذا يف جواب وأجمع
بكتابه املفكرين باهتمام رسوره عن باإلعراب الكتاب إقبال يبدأ بُخالصته: منه أكتفي

اإلنكليزية. إىل تُرجم حني
نطشه، وأفكار أفكاره بني ظاهرية مشابهة رأوا اإلنكليز النُّقاد بعض إن يقول: ثم
نظرية من الكامل اإلنسان نظرية أخذ أنه زعم من عىل ويرد كبرٍي. غلٍط يف فوقعوا

.Superman البرش فوق اه سمَّ الذي اإلنسان يف نطشه
يكن ولم الصوفية، عند الكامل اإلنسان عن مقاًال سنة، ثالثني قبل كتب إنه ويقول

باسمه. سمع وال نطشه كتب عىل اطلع حينئذ

الباب. هذا من األول الفصل يف هذا بَيَّنَّا 1



إقبال محمد

ِدكُسن نقد أعجبني نكلسون: األستاذ إىل خطابه يف يقول أن إىل إقبال ويميض
نقده: يف اآلتية املسائل أعالج فأنا نقٍد، كل من أكثر

األوىل املسألة

أبلُغ بل املادية القوة إىل السعِي عىل أحث أني يرى أنه إيلَّ ِدكُسن مسرت كتبه مما يتبني
ال الروحية القوة إىل فدعوتي محٌض. غلٌط هذا أن والحق العبادة. درجة تعظيمها يف

املادية. القوة
محاربتها ولكن عليها، أخالقي فرض والخري الحق لحماية أمًة أمٍة محاربَة أنَّ أرى

رأيي.2 يف حراٌم األرض» «جوع ألجل
السلطان، لبسط أم الحق لنرصة أكانت سواء مدمرة الحرب إن دكسن قوُل وحقٌّ
ال أخرى ووسائل واملعاهدات املؤتمرات أن تُرينا التجارب ولكن الحرب. تجنب فيجب
املطامع ذوات األمم اتخذت الوسائل بإحدى ظاهًرا الحرب منعت وإن الحرب، تمنع
السياسية مشاكلنا يحل شخص من لنا بد فال منها. أضعف أمم الستعباد أخرى ذرائع
عىل الدولية األخالق ويُقيم بالعدل خصوماتنا يف ويفصل واالقتصادية. واالجتماعية

وأمتن.3 أثبت قواعد

الثانية املسألة

قائمٌة الدعوة وهذه والصالبة، الرجولة إىل تدعو التي الكدح فلسفة ِدكُسن يذكر ثم
الشخصيات مجموعة هي الحقيقة أن أرى املنظومة. يف بينتُه الذي الحقيقة معنى عىل
االنتظام ينشأ الجالد هذا ومن الِجالد. من ينشأ االجتماعي تأليفها وأن «الذاتيات»، أو

آخًرا. واالئتالف

والجهاد هللا كلمة إعالء املسلم حياة [مقصد الباب هذا من الثاني والفصل خودي، أرسار انظر 2
بعدها. وما حرام] األرض عىل لالستيالء

تربية – األول الفصل الثاني: [الباب الكتاب هذا ويف خودي، أرسار يف اإللهية النيابة فصل انظر 3
الذات]. تربية مراحل – الثاني الفصل الثانى: و[الباب الذات]
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البقاء يُنكر نطشه الحياة. درجات أعىل وهو الشخيص، للبقاء رضوريٌّ الِجالد هذا
مسألة يف يبحث لم هو الدهر. أو الزمان تصور يف غلطه نتيجة هذا يف وغلطه الشخيص.
اآلمال، أعظم الشخيص البقاء أن أعتقد خالفه، عىل وأنا، … اإلنساني الجانب من الزمان
رضوب وكل والكدح والجد الحركة إىل دعوت لهذا الكاملني؛ والجهد الجد من له بد وال
الصوفية جمود عن النهي كل نهيُت ولهذا الذات. تستحكم حتى الحرب، بل العمل،

الرهبان. وسكون
نطشه يَقصد ولم سيايس. ال أخالقي حقيقته يف هو إليه أدعو الذي الجالد وهذا

السيايس. معناه إىل إال

الثالثة املسألة

عامة أصولها كانت وإن محدودة دائرتَها بأنَّ فلسفتي عىل ِدكُسن مسرت واعرتض
وحدهم.» عليهم فلسفته وَطبَّق املسلمني، خاطب إقباًال أن «يعني

هذه ولكن عامة، إنسانية مقاصد لهما تكون أن ينبغي والشعر الفلسفة إن حقٌّ
جماعة يف األمر أول تحقيقها من بد يكن لم الحياة أعمال يف تحقيقها أريد إذا املقاصد
والتبليغ بالدعوة تتسع العمل يف طرائقها ولكن مستقل، ومذهب معني مسلك لها بعينها
لعصبيات عدوٌّ فاإلسالم اإلسالمية. األمة هي الجماعة هذه أن وعندي نهاية. غري إىل
رينان غلط قد — العالم أمم اتحاد سبيل يف العقبات أصعب وهي واألجناس. األلوان
إن يجتمعان، ال األقوام وعصبية اإلسالم أن والحق ضدان والعلم اإلسالم إن قال حني
جهد يُجاهدوا أن اإلنسانية ُمحبي فعىل العصبية. هذه اإلنسانية، بل اإلسالم، أعداء أكرب

إبليس. اخرتعها التي العصبية هذه طاقتهم
عصبية عىل القائمتان والوطنية القومية فيه ت َرسَ كذلك اإلسالم عالم أن رأيت قد
القومية شباك يف ويقعون العامة مقاصدهم عن يغفلون املسلمني ورأيُت والوطن، األمة
مقاصدهم إىل َههم أوجِّ أن لإلنسانية، ُمحب أو مسلم بأنِّي عيلَّ، فرًضا فرأيُت والوطنية،

الحق.
االجتماعية الحياة نشوء يف حني، إىل نافعة، واألمم القبائل عصبيات أن أُنكر ال
عدت إذا ولكن الجهة، هذه من العصبيات بهذه االهتمام عىل أعرتض فلسُت وارتقائها،

اإلنسانية. عىل لعنة أكرب عندي فهي اإلنساني الرُّقي درجات أعىل القومية
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خصصت أني ِدكُسن قول خطأ ولكن بحبه، وأَهيُم اإلسالم أحب أني ريب ال
الفلسفة. هذه لتطبيق أخرى وسيلة يل يكن لم أمة. أو لوطٍن عصبية بكالمي املسلمني

ملقصدي. مالءمًة الجماعات أكثر اإلسالمية الجماعة رأيُت إذ
قبيًال يخصُّ ال اإلسالمي فالتعليم ِدكُسن؛ م يتوهَّ كما الضيق من ليس اإلسالم ثم
التعاون إىل أجمعني الناس يدعو فهو كافًة. البرش أخوَّة إىل يقصد ولكن قبيل، دون
اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل جزئي: اختالف من بينهم ما السبيل هذه يف يُغفل وأن والتآخي،
بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىلٰ تََعاَلْوا

ِهللا﴾. ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا بَْعًضا
أن أوروبَّا أهل وهم القديم، الوهم أرس يف يزال ال ِدكُسن مسرت أن الظن وأكرب
يخص ال األرض، عىل هللا سلطان أن والحق الدماء. وسفك القتل إىل يدعو اإلسالم
النسب أصنام األصنام، عبادة يرتكوا أن عىل أجمعني، الناس يعم أن يمكن بل املسلمني
األمم، ومجالس الصلح معاهدات الناس إسعاد تستطيع ال والوطن. والقوم واللون
إىل نظر دون وتساويهم الناس بحرية باالعرتاف إال هذا يُستطاع لن امللوك. وأوامر

… وطن أو نسب
بعض وأن األقطار، روا سخَّ أو حاربوا أو خاصموا كغريهم املسلمني أن أُنكر ال
ليسا والتسخري الفتح أن يقني عىل ولكني الدين، لباس مطامعهم ألبسوا سالطينهم
الشورى نظام املبارك، النظام نماء عاقت الفتوح أن أعتقد بل اإلسالم، مقاصد من
العظيمة املمالك إقامة من بد للمسلمني يكن ولم والحديث. القرآن يف أصوله نجد الذي
القويمة. سننهم بعض عن العدول إىل سبيلها يف اضطروا ولكنهم األرض، أرجاء يف
املقاصد سعة عن عيونهم فأغمضوا إسالمية. غري مسحة السياسية أغراضهم عىل وغلب

وعمومها. اإلسالمية
العقائد إن … إكراٍه دون ولكن فيه الناس دخول إىل قصد اإلسالم أن ريب ال

الفلسفة. تعقيد من وتَْسلم السليم، العقل تُوافق فهي معقولة. يسرية اإلسالمية
فيها مثًال، الصني إىل انظر الظفر. أوج يبلغ أن له تُيرسِّ مزايا اإلسالم فطرة يف إن
الصني يف للمسلمني كان وما بالدعوة، اإلسالم يف دخلوا املاليني عرشات املسلمني من
ودون سيايس سلطان بغري القلوب يفتح اإلسالم أن عىل برهان هذا ويف سيايس، سلطاٌن

إكراه.
بريئًا برأيي أُديل أن وسعي ففي سنة، عرشين من أكثر العالم فلسفة طالعت قد

متحيز. غري العالم حوادث أنقد وأن التعصب، من
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شاملة، عمرانية عالية ُمثًال الناس أعني أمام أضع أن إىل دواويني يف أقصد إني
اجتماعي نظام عن البرص أغض أن املقاصد، هذه صورت حني أستطع لم ولكني
ودعوته واأللوان، واألنساب والدرجات األشخاص فروق الناس بني يمحو أن مقصده
رضاء إال يرجو وال استطاع ما الدنيا هذه مطامع عىل ويعلو لدنياه اإلنسان يعمل أن
كل تُهجر أن يدعو ثم الدنيا، من نصيبه اإلنسان يأخذ أن إىل يدعو اإلسالم إن هللا.

العليا. الحياة مقاصد سبيل يف الدنيا لذات
عنا تأخذ أن وتستطيع الثمني. الكنز هذا التعليم، هذا من محرومة أوروبا وإن

يُقوَّم. ال الذي النفيس املتاع هذا

أرسار مقدمة يف فأدرجتُها إليك بعثتُها التي األقوال إن بها: أختم أخرى مسألة ثم
هذه اخرتُت وإنما ومذاهبهم. الغرب ُمفكِّري آراء ضوء يف مذهبي بيَّنُت قد خودي،
الحكيم، بالقرآن الستشهدت شئت ولو آرائي. فقه اإلنكليزية لقرَّاء ألُيرسِّ الطريقة
الطبعة يف أثبتُّها التي املقدمة يف فعلُت كما املسلمني، وحكماء الكرام، الصوفية وأقوال

خودي. ألرسار األوىل
وحكمائهم، املسلمني صوفية آراء من مأخوذة خودي أرسار فلسفة أن أدَّعي إني
هذه بيَّنُت قد صوفيَّتنا. عند جديدة ليست والوقت الزمان يف برجسون4 أبحاث وأن

مختلفة. بطرائق التصوف كتب يف املسائل
الحياة مقاصد إىل هدي فيه ولكن إلهيات، أو فلسفة كتاب ليس املجيد القرآن
يف القرآنية املسائل بنيَّ ُمتفلسًفا ُمسلًما أن ولو يقينية. فلسفية أصول وفيه وُرقيِّها،
زجاجة يف جديًدا رشابًا يُقدم بأنه اتهامه صح ما الحديثة والتجارب األفكار ضوء
أُبني ولكني قديمة، ثياب يف جديدة أفكاًرا أعرض ال أنا ِدكُسن. مسرت يقول كما قديمة،

الجديدة. األفكار ضوء يف قديمة حقائق
اإلسالمية! والفلسفة اإلسالم الغرب أهل لجهل أسفي أشد ما

الغرب حكماء فأُعلم ضخًما كتابًا املوضوع هذا يف فأكتُب يل تتاح الفرصة ليت
وفلسفتهم. فلسفتنا بني التشابه مقدار َفرَيَْوا الحقيقة،

.Bergson 4
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الثالث الباُب

إقبال شعُر

عن وَغِنيٌّ شعٍر. فنون من فيها وما إقبال دواوين يف نظرات الباب هذا يف أنظر
العربية لُقرَّاء كتابًا هذا كان إذ واألسلوب؛ والرتكيب اللغة يف القول ل أُفصِّ ال أني البيان

والفارسية. األردية لغتيها يف الشاعر دواوين يقرءون ال الذين
مذهب وعىل إجماًال، موضوعاتها وذكر إقبال دواوين تعداد عىل كالمي فسأقرص

شعره. يف عاجلة نظرات وعىل خاصة، والشعر عامة الجميلة الفنون يف إقبال
الفصول: هذه عىل الباب هذا م وأَُقسِّ

إقبال. دواوين األول:
الجميلة. الفنون يف إقبال ومذهب النُّقاد مذاهب الثاني:

شعره. يف املذهب هذا وبيان الشعر، يف إقبال مذهب والثالث:
ولغته. وأساليبه، وأشكاله موضوعه إقبال، شعر والرابع:

إقبال. شعر من أمثلٌة والخامس:





األول الفصل

إقبال دواوين

ولغاتها ومقاصدها موضوعاتها إقبال؛ بدواوين القارئ تعريف إىل الفصل هذا يف أقصد
تمهيًدا التعريف هذا وأجعل وشعر. فلسفٍة من تحويه فيما تفصيل دون وأزمنتها،

شعره. يف للكالم
أن مكنتي يف وال مقصدي من وليس زمانها. ترتيب عىل الدواوين بهذه والتعريف
كبري. كتاب يف ُمطوًال بحثًا يقتيض موضوع فهو الزمن. عىل إقبال أفكار تطور يف أنظر

در بانگ (1)

األردية اللغة يف

هذه قبل الشاعر ونرش ١٩٢٤م. سنة مرة أول نُرش الجرس» «صلصلة درا بانگ ديوان
يحوي بما الديوان بهذا بدأت ولكني مرشق، وپيام والرموز األرسار منظومتي السنة

وغريهما. املنظومتني هاتنَْي قبل نظمه الذي الصبا شعر
األقسام: هذه مه َقسَّ إذ إجماًال؛ الديوان هذا يف القصائد بتاريخ الشاعر عرَّفنا وقد
ينظم رشع منذ نظمها وقطعة، قصيدة ستني زهاء وفيه ١٩٠٥ سنة إىل األول: القسم

سريته. يف قدَّمُت كما ١٩٠٥م سنة أوروبا إىل سافر أن إىل الشعر
وإنسانية. إسالمية قصائد إىل ووطنية، قومية قصائد القسم هذا ويف
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١٩٠٥–١٩٠٨م. من الثاني: والقسم
سريته. يف بيَّنت كما للدرس إليها ذهب حينما أوروبا يف أنشأه ما وهو

عن يُبني بما بالعناية جديٌر القسم وهذا وقطعة. قصيدة ثالثني زهاء وهو
عىل مواطنها يف حضارتها ورؤيته أوروبَّا، يف باإلقامة عهده أول الشاعر شعور

مظاهرها. وتعدد وجوهها، اختالف
ثمانني زهاء وفيه ١٩٢٤م سنة الكتاب نرش أن إىل ١٩٠٨م من الثالث: والقسم

وقطعة. قصيدة
و«طلوع راه» «خرض عنوانهما: قصيدتان القسم هذا يف الطوال القصائد وآخر
يف والثانية ١٩٢٢م، سنة إسالم» حمايت «أنجمن احتفال يف األوىل أنشد اإلسالم»،
الثانية ويف املسلمني، مصائب األوىل يف وصف وقد ١٩٢٣م. سنة نفسها الجمعية احتفال
األوىل، العاملية الحرب يف هزيمتها يف العثمانية الدولة أصاب ما إىل األوىل يف نظر آمالهم.
أشار ولكن رصاحة، الحوادث يذكر لم االستقالل. حرب يف الرتك انتصار إىل الثانية ويف

القارئ. يُدركها إشارات إليها
فأيُّ الخمسني. سن يف وبعضه صباه يف بعضه أنشأ إلقبال شعر الديوان هذا يف
وكهولته. حداثته بني نابغ شاعر أنشأه الذي الشعر هذا لباحث، مجال وأيُّ لقارٍئ ُمراٍد

خودي بي ورموز خودي أرسار (2)

الفارسية اللغة يف الذاتية» نفي ورموز الذاتية «أرسار

ومن الفارسية شعراء ُعْرف يف املثنويَّ تُسمى وهي املزدوجة القافية عىل منظومتان
واألردية. الرتكية شعراء من تبعهم

يف القارئ مع عربتهما وقد فلسفته. الشاعر فيهما يبني طويلتان منظومتان وهما
الفلسفة. باب

سنني. ثالث بعد والثانية ،١٩١٥ سنة األوىل املنظومة نُرشت
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مرشق پيام (3)

الفارسية اللغة يف املرشق» «رسالة

.١٩٢٣ سنة مرة أول الديوان هذا ُطبع
تحته: وكتب واملغرب» املرشق «وهلل الديوان: عنوان فوق الشاعر وكتب

گوته. األملاني الشاعر ديوان جواب

وألوانه، فيها النبات ورضوب ونوارها أزهارها تختلف الشعر من روضة وهو
واملغرب. املرشق من الزهر أشتات جمعت وروائحه. فيها الريحان وصنوف

اآلتية: األقسام وفيها

رباعيَّات. وهي الطور، شقائق (١)
وقصيدة. قطعة وخمسون إحدى وهي األفكار، (٢)

اصطالح يف يُسمى الذي الرضب من رمزية صوفية قصائُد وهي الباقية، الخمر (٣)
أبياٌت الفرس شعراء اصطالح يف والغزل العربي. االصطالح غري وهو الفاريسغزًال. األدب
وأربعون. خمٌس القسم هذا يف الغزليَّات وعدد واحًدا. موضوًعا الشاعر فيها يلتزم ال قليلٌة
بعض إقبال فيها يذكر وقصيدة، قطعة وعرشون أربع وهي الفرنج، نقش (٤)

. ويردُّ منها فيقبل وآراءهم مذاهبهم وينقد وفالسفتها، أوروبا شعراء
بالديوان. ألحقها ُمفردة وأبياٌت صغرية قطع وهي الدقائق، (٥)

سنني. ثالث قبل كراجي يف وطبع العربية. إىل الديوان هذا ترجمت وقد

عجم زبور (4)

الفارسية باللغة

مرمى. وأبعده معنى، ه وأدقِّ شعره، أجود من وهو ١٩٢٩م. سنة نرشه
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فيها: يقول القراء، إىل بكلمة َصدَّره

سحيٌق العشق وادي إن حينًا. العاملني عيني وترى حينًا، شعرة عيني تحجب
وعزمك. أملك يهن وال ِجدَّ حينًا. بآهة تطوى سنة مائة طريق ولكن وطويٌل،

حينًا. الطريق قارعة عىل تواتي سعادة فُربَّ

أقسام: أربعة الديوان وهذا

عنوان. بدون أكثرها قطعة وستُّون وست دعاءٌ فيه األول:
أيًضا. العناوين فيها تقل قطعة وسبعون خمٌس فيه والثاني:

الذي راز» «گلشن طريقة عىل وهو جديد»، راز «گلشن الجديدة الرس حديقة والثالث:
الصوفية. بعض إليه أرسلها التصوف يف ألسئلة إجابة الشبسرتي محمود الشيخ ألَّفه

جديد». راز «گلشن منظومته إقباٌل ى َسمَّ ولهذا
وصوفية. فلسفية دقائق فيها أسئلة تسعة إقبال يُجيب وفيه

مثًال: األول ؤال السُّ

فكًرا؟ ى يُسمَّ الذي اليشء ما فكري. من حرية يف أنا
حينًا؟ واملعصية حينًا الطاعة تكون ملاذا الطريق؟ عىل يدلنا فكر أيُّ

التاسع: والسؤال

العارف؟ معرفة إليه انتهت الذي وما الوحدة؟ رس إىل انتهى الذي من

العبودية» «كتاب الديوان: هذا من الرابع والقسم
هذه املعروف. مذهبه عىل الجميلة، والفنون الحياة، يف العبودية آثار فيه بنَيَّ
العنوان، هذا عليه واحد، مجلد يف ُجمعت وقد عجم. زبور باسم تُعرف كلها األقسام
بهما وألحق العجم، زبور هما األولني القسمني أن الداخلة العناوين من يتبني ولكن

منفصلني. بعنوانني األخريان القسمان
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نامه جاويد (5)

بالفارسية

جاويد إىل تورية وفيه الخالد، الكتاب ومعناه ،١٩٣٢ سنة طبع نامه جاويد وديوان
الشاعر. ابن

منظومتي مثل الرمل هو واحد بحر يف «مثنوية» القافية ُمزدوجة منظومة وهو
بالتصوف املعرفة من كثرٍي زاد إىل قارئها يحتاج شعره، أعمق من وهي والرموز. األرسار

والتاريخ. والفلسفة
ألفي زهاء فيها اإليطايل، الشاعر دانتي كقصة األفالك يف سفر قصة نامه وجاويد

بيت.
الرومي الدين جالل روح تظهر أن إىل أخرى، وفصوٌل ُمناجاٌة فيها مقدمة للقصة
ثم الرحلة، هذه يف الشاعر دليل وهو املعراج. أرسار فيرشح املشهور. املثنوي صاحب
العالم إىل الدين جالل ودليله الشاعر فيحمل واملكان، الزمان روح وهو زروان، يأتي
ثم وزحل، واملشرتي واملريخ والزهرة وعطارد القمر الستة: األفالك يف فيسيحان العلوي،
والجيل «ابنه» جاويد فيها يُخاطب كثرية بأبياٍت املنظومات وتختم األفالك. وراء فيما

الجديد.1
وامللوك والشعراء والصوفية الفالسفة من كثريًا الشاعر يلقى األسفار هذه ويف

واملحدثني. القدماء والساسة
باشا. حليم وسعيد األفغاني الدين جمال القمر فلك يف يقابل مثًال

و… وكتشنر فرعون الزهرة فلك يف ويلقى
الطاهرة. العني وقرة غالب والشاعر الحالج يُالقي املشرتي فلك ويف

شاه، ونادر الهمذاني والسيد األملاني الفيلسوف نطشه يرى األفالك وراء وفيما
هري. برتري الهندي والشاعر األبدايل شاه وأحمد

من يل بدا ولكن إقبال، دواوين من ترجمته يف فكرُت ما أول املنظومة هذه وكانت
والرموز. األرسار ثم الكليم رضب ثم املرشق، رسالة عليها أُقدِّم أن بعُد

التيسري. ويل وهللا ترجمتها، يل يتيرسَّ متى أدري وال

وفاته]. – الخامس الفصل األول: [الباب األبيات هذه بقراءة أصحابه ألحد إقبال وصية انظر 1
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مسافر (6)

الفارسية باللغة

سجل «مثنوية»، مزدوجة منظومة وهي الفارسية» «باللغة مسافر نرش ١٩٣٤ سنة ويف
نادر امللك من بدعوة أفغانستان إىل سافر حينما قلبه يف وجاش بفكره جال ما فيها

سريته. عىل الكالم يف قدمت كما شاه
اإلعجاب كثريُ وهو األفغان، وقبائل شاه، نادر امللك املنظومة هذه يف وخاطب

وحريَّتهم. بشجاعتهم
أعظم من وهو الهند، يف التيمورية الدولة رأس بابر امللك رضيح عىل وقف وكذلك
التصوف شعراء طليعة وهو سنائي، الحكيم الصويف الشاعر قرب وعىل العالم، ملوك
الغزنوي محمود السلطان قرب عىل بوقفة التاريخ حق وأدى الفارسية. اللغة يف العظام
بابا، شاه أحمد قرب أيًضا وزار سبكتكني»، بن محمود … امللة وأمني الدولة «يمني

ُدرَّاني. امللقب
نادر ُقتل وقد شاه. نادر بن شاه ظاهر امللك بها خاطب بأبياٍت املنظومة وختم

شاه. ظاهر ابنه فخلفه أفغانستان، من الشاعر عودة بعد — هللا رحمه — شاه

جربيل بال

األردية باللغة جربيل» «جناح

األقسام: هذه وفيه .١٩٣٥ سنة نرشه

ورباعياٍت شتى صوٍر يف شعره يف الشائعة أفكاره تتناول قطعة وستون إحدى (١)
قليلة.

سريته. يف بيَّنت كما زارها حينما األندلس يف نظمها وقصائد (٢)
وقصيدة املسجد، هذا وصف يف رائعة طويلة وقصيدة قرطبة، مسجد يف دعاءٌ وهي
األندلس، يف الداخل الرحمن عبد غرسها نخلة وأول سجنه، يف عباد بن املعتمد عن

املعركة. يف طارق دعاء ثم إسبانيا، عن وقصيدة
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يف وهي هللا». أمام «لينني عنوانها منظومة الثالث القسم يف القصائد عيون ومن (٣)
يودعون «املالئكة عنوانها ومنظومة فلسطني، يف نظمت وأشعار تمثيلية، قصة صورة

هندي. ومريد الرومي الدين جالل بني طويلة ومحاورة الجنة»، من خارًجا آدم
ُمسوليني. عنوانها وأخرى نابليون، قرب عىل عنوانها وأبيات

كثرية. أُخرى وقطٌع (٤)

رشق أقوام اي كرد بايد بسجه (7)

الفارسية باللغة الرشق» أمم يا نعمل أن ينبغي «ما

ووضع الحبشة. عىل إيطاليا استولت أن بعد ١٩٣٦م سنة نرشها مثنوية منظومات
العنوان وهو األمم. وعصبة الحبشة حرب فيها ذكر التي املنظومة عنوان كلها عليها
مثل: مختلفة موضوعاٍت يف متعددة عناوين فيها ولكن األسطر، هذه به صدرت الذي
الحر، الرجل الفقر، هللا، إال إله ال الفرعونية، الحكمة الكليمية، الحكمة الشمس، خطاب

إلخ. … العربية األمة إىل كلمات الرشيعة، أرسار يف
َحَزنتْه حني الشاعر نفثهما بليغ وشعر بالغة، حكمة جملتها يف املنظومات وهذه
ساستها، وجور وضاللها األوروبية، الحضارة فتون من رأى ما وحزبه املسلمني، أحوال

الضعيفة. األمم عىل وعدوانهم قادتها، وقسوة

كليم رضب (8)

األردية باللغة

بعده. ديواٌن حياته يف يُنرش ولم .١٩٣٧ سنة نرشه
والفنون واملرأة، والرتبية، اإلسالم، يف نظرات فيها أبواٍب عىل مفصل ديوان وهو

وغريها. والسياسة، الجميلة،
إقبال ودعوة ُمحددة، وموضوعات معينة أفكار يف ظاهرة واضحٌة فيها فالفلسفة

واضحة. فيها
وافية، مقدمًة له كتبُت وقد العربية. إىل تَرجمتُها التي إقبال دواوين ثاني وهو

يشاء. من إليه فلريجع
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حجاز أرمغان (9)

واألردية الفارسية باللغتني الحجاز» «هدية

منظومة فيه ولكن نظراته، وختام أفكاره، آخُر فيه الشاعر. وفاة بعد نُرش الديوان هذا
تُنرش لم ملاذا أدري وال .«١٩٣٦ «سنة فوقها كتب إبليس شورى مجلس عنوانها مهمة
الديوان، لهذا مالئمة يجدها لم الشاعر لعل .١٩٣٧ يف نُرش الذي كليم رضب يف قبُل من
اآلخر، الديوان هذا يف كليم رضب بعد نظم ما إىل فُجمعت حياته، يف نُرش ما آخر وهو

حجاز. أرمغان ديوان
العناوين: هذه عىل مقسمة رباعيات أكثره، وهو الديوان، هذا من الفاريس والقسم
رفقاء إىل – اإلنساني العالم إىل – األمة إىل – الرسول إىل – تعاىل» «هللا الحق إىل

الطريق.
بها يخاطب رباعية عرشة إحدى األمة، إىل عنوانها جعل التي الرباعيات وبني

العرب. شعراء
األردي والقسم الرباعيات تتقسم أخرى عناوين األقسام هذه من قسم كل ويف
وشكوى ومشرييه، إبليس بني محاورة وهو إبليس، شورى مجلس فيه شأنًا: أعظم
من أخرى وشكوى العالم، تصلح أن يخافون الديمقراطية من املشريين بعض من
من ذكروه ما كل يخىش ال بأنه إبليس وجواب املشريين، بني ومحاورة الشيوعية،
سلطان عىل القضاء غريه دون ففيه املسلمون. تنبه إن اإلسالم يخىش ولكن املذاهب،

إبليس.
بلغ رثاء وهو الشاعر. صديق مسعود رأس رثاء القسم هذا قصائد عيوب ومن

العىل. الدرجات والعاطفة الفلسفة من إقبال فيه
رباعيات. وآخره أخرى، محاورات القسم هذا ويف
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اجلميلة الفنون يف مذهبإقبال

مقدمة (1)

خاصة. الشعر ويف عامة الجميلة الفنون يف وآراء مذاهب والنقاد للفالسفة
الفنون مقاصد يف وتختلف وخطرها، الفنون قدر يف وآراؤهم مذاهبهم تختلف

فيها. والنقص والكمال والقبح، الحسن مقاييس يف وتختلف وغاياتها،
فحسبي بعضه. أو كله لبحثه املجال يتسع ال ُمفصل واسع موضوع وذلكم

إقبال: مذهب عن لإلبانة تمهيًدا وأصحابها املذاهب ببعض التمثيل

مقاصد له الفُن

أفالطون هذا يف آراؤهم أُثرت من وأقدم الطبيعة. محاكاة الفنون أن النقاد من كثريٌ يرى
هذا. بعد فيما يختلفان ولكنهما للطبيعة محاكاة الفن إن قاال: وأرسطو؛

خادعة مظاهر نفسها والطبيعة الطبيعة، محاكاة بأنها الفنون يحقر فأفالطون
ويذمُّ معروف. املادة وعالم املثل أو الحقائق عالم يف ومذهبه لها. حقائق ال ظالل أو
خياالتهم بأن الشعراء ويحقر كبُحها، فيصُعُب العواطف يثري ألنه التمثيل أفالطون

الشبان. عقول يف األثر سيئة والناس هللا يف الكاذبة
الطبيعة تحاكي إنها اإلله. ألعمال اإلنسان محاكاة بأنها الفنون أرسطو ويَستحسُن
ويهديها العاطفة يُثري بما كذلك الفن أرسطو ويحمد لها. األول املحرك هو واإلله

عليها. السيطرة فتسهل
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خري من إليه تؤدي بما الفنون يُقوِّمان الفيلسوَفنْي أن الكلمات هذه من ويُؤخذ
يقومون املذهب هذا عىل النقاد وأكثر األخالقية. املقاصد الفن يُتبعون ممن فهما ورش.

باألخالق. وصلته اإلنسان يف بأثره الفن
وصورته، مادته يف الفن أن يرى األخالق؛ يف الفن بأثر عناية خاصة وألفالطون
خلق عىل به يُستعان أن ينبغي الفن سحر وأن واملعرفة، األخالق إىل يقصد أن ينبغي

الصالح. املواطن
واأللحان واإلقدام الشجاعة إىل تدعو التي األلحان إال املوسيقى تحظر أن ويرى

اآللهة. وتقديس والنظام االعتدال حب نفسه يف وتبث اإلنسان، تنبه التي
الرصاط إىل اإلنسان هداية عىل العقل يعني فهو الفن يبعثه الذي الرسور وأما

. السويِّ
البالد. من ينفوا بأن ويويص املفسدين، الفنون أصحاب أفالطون ويذم

يف بآثاره ويقوِّمونه مقاصد، للفن يكون أن يوجبون أكثرهم بل النقاد، من كثري
برناردشو. مؤخرتهم ويف أفالطون هؤالء طليعة ويف اإلنسان، حياة

محاكاة الفن إن قوله أرسطو عن ويُْؤثر الرسور. الفن غاية يجعل من منهم
االنفعال انطالق من تنشأ التي اللذة هو املقصد وهذا واجتماعي. نفساني مقصد لها

املكظوم.
الجمال، خلق الفن مقصد أن الوسطى، العصور يف أغسطني سنت عن ويؤثر
عرصنا حتى عرص كل يف نقاد املذهب هذا وذهب رؤيته. اإلنسان ترس ما هو والجمال
التوتر، من والرائي الفنان فكر يُريح الفن أن يرى فرويد، النفساني العالم ومنهم هذا.

املكظومة. الرَّغبات بإرضاء
الفن مقصد إن يقول من منهم مقاصد، للفن بأن القائلني من الثاني والفريق
اإلنسان. قلب ينبض أن مقاصده وأعىل معلٌم، الفنان إن قائٌل ومنهم نفسها، الحياة
املادي بكونه موصول محالة، ال اإلنسان بحياة موصول فالفن الحياة. مركز والقلب
ينقل أن الفن مقصد إن تلستوي: ويقول الحياة. نقد الفن إن آخر ويقول واألخالقي.

وأعالها. العواطف أنبل النفوس إىل
األراذل. الحكام عواطف عن يُعربِّ ألنه االنحطاط عرص يف الفرنيس الفن ويذم
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للفن الفن

أن وإنكار بنفسه، الفن تقويم إىل دعوة انترشت امليالدي، عرش التاسع القرن أوائل يف
للفن.1 الفن يُعالج إنما دعاتها وقال نفسها. إال مقاصد للفنون يكون

أسكار إنجلرتا ويف بسِكن، روسيا ويف وبدلري،2 فلوبري فرنسا يف دعاتها من وكان
بيرت3 وولرت وايلد

الطبيعيني.4 ملذهب تطوًرا الحقيقة يف الدعوة هذه وكانت
بهما يتصل وما والخري الحق وأما لجماله. يُقصد الفن أن الدعوة هذه ومعنى
نفسه، إال غاية للفن ليس … األصيل املقصد وليست تابعة هي أو بالفن، صلة لها فليس

إياه. إال يقصد ال
آخر أمًرا قصد وإن بالجمال، اإلعجاب النفس يف يُثري أن إال رسالة للفن ليس
ال مقصٌد الفن الفن. قيمة من القصد هذا وضع والصيت، واملال والتعليم كاألخالق
يبق لم نافًعا صار إذا واليشء بفنان. فليس الجمال غري إىل الفن يف قصد ومن وسيلة.

جميًال.
وايلد: أُسكار يقول

كل متباينان األخالق وعالم الفن عالم أن النُّقاد يُدرك أن لالبتكار رشٍط أول
التباين.

فنونًا أنشأت امُلطلقة الفردية إىل دعوة االجتماعية، الجهة من الدعوة، هذه وكانت
املاضية. العصور عرفتها التي الفضائل كل مدمرة

.L’art Pour L’art 1
.Flaubert, Baudelaire 2

.Oscar Wilde, Walter peter 3

.Romanciers 4
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العبارة أصحاب

تقويم إىل الدعوة هي تُشبهها. أخرى دعوة بعدها. واستمرت الدعوة، هذه قبل وذاعت
باملوضوع ال واألسلوب والوزن باأللفاظ مثًال الشعر تقويم إىل بمعناه، ال بصورته الفن
وعواطفها، ومسارحها، وأشخاصها، ومعانيها — مثًال — القصة بني تُميِّز فهي واملعنى.

والوزن. والسياق والعبارة اللغة وبني
أم األلفاظ يف أهي البالغة عىل العرب أدباء أُدبائنا بني الجدال قبُل من ثار وقد
البالغة وأرسار اإلعجاز دالئل صاحب الجرجاني القاهر عبد هذا يف وكتب املعاني. يف

وغريه.
يقول: اللفظيني، هؤالء بدعوى مقدمته يف خلدون ابن كلمات وتذكرنا

ويرىض. يشاء ما منها فكر كل طوع ويف واحد، كل عند موجودة فاملعاني
للصناعة املحتاج هو عنها للعبارة الكالم وتأليف صناعة، إىل تحتاج فال
بها يُغرتف التي األواني أن فكما للمعاني. القوالب بمثابة وهو قلناه، كما
واملاء والخزف، والزجاج والصدف والفضة الذهب آنية منها: البحر من املاء
جنسها باختالف باملاء اململوءة األواني يف الجودة وتختلف نفسه، يف واحد
باختالف تختلف االستعمال يف وبالغتها اللغة جودة كذلك املاء، باختالف ال
يف واحدة واملعاني املقاصد. عىل تطبيقه باعتبار تأليفه، يف الكالم طبقات

نفسها.

املذهب: هذا أصحاب من املتأخرون وقال

فربما لألداء، بل للمعنى قيمة وال به، تعرب بما بل عنه تعرب بما االعتبار ليس
يدخل وال غلط، أو صواب وعن باطل، أو حق وعن جميل، أو قبيح عن تعرب
عن بها تُبني التي بالصورة الفن يُقوَّم ولكن الفن، تقويم يف هذه من يشء

األشياء. هذه

النظريتان هاتان وكانت للعبارة». «العبارة بشعار للفن» «الفن شعاَر هؤالء قابل
الشعر. ينظم إقبال رشع حينما شائعتني

بعُد. من نرى كما تلك وال بهذه يبال لم القوي الفيلسوف الشاعر ولكن
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عامة الفنون يف إقبال مذهب (2)

ر: املصوَّ غالب لديوان مقدمته يف إقبال كتبها عالية بكلمة الفصل هذا أبدأ

عدا فيما اإلسالمي الفن أن فرأيي اإلسالمية الثقافة تاريخ يف نظرنا إذا
إىل يقصد الذي الفن أعني يولد، ملَّا الشعر» بل والتصوير «املوسيقى العمارة
غري «أجٌر ينقطع ال بإلهام اإلنسان يمد والذي هللا. بأخالق اإلنسان يتخلق أن

األرض. يف هللا خالفة له يحقق ثم ممنون»،

يحققه أن عمره طول اجتهد ما وذلكم فيها، وأمله الفنون يف إقبال طموح ذلكم
وفلسفته. شعره، يف

يف والعبودية الحرية أثر إقبال فيها بنيَّ طويلة منظومة العجم زبور ديوان ويف
الحق الفنان جعل إذ تعاىل، باهلل وصله بل وروحه، اإلنسان بقلب الفن ووصل الفنون،

هللا. بصفات يتصف أن محاوًال بنفسه يسمو الذي هو
التصوير يف الكالم حني املنظومة هذه من شواهد الفصل هذا يف القارئ ويرى

والعمارة. واملوسيقى
الكتاب: هذا يف للقارئ أجملتُها التي فلسفته يُالئم مذهبًا الفنون يف إقبال يذهب
وإشعالها. وشحذها وتكميلها الذاتية، تقوية الحياة ومقصود الذاتية، الحياة قوام
واقتحام إليها، والسري آمالها، بعشق والذات واآلمال. املقاصد تخليق من الذات وتُقوَّى
عسري، كل وتيرس صعب، كل تذلِّل سبيلها؛ يف األهوال واحتقار أجلها، من العقبات

يشء. كل وتسخر ، قيصٍّ كل وتدني
الحياة: شئون كل يف هذا مذهبه إقبال طبَّق وقد

ويُنقصها. يُضعفها ما والرش ويكملها، ويُنميها الذات يقوِّي ما الخري (أ)
اَها﴾. َدسَّ َمن َخاَب َوَقْد * َزكَّاَها َمن أَْفَلَح ﴿َقْد الكريم: القرآن ويف

وأعماله: اإلنسان وعقائد الحياة شئون كل قياس وهذا

وال��ك��ت��ب وال��ت��ح��ري��ر وال��ن��ث��ر وال��ش��ع��ر وال��خ��ط��ب وال��ت��دب��ي��ر وال��ف��ن ال��دي��ن
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ع��ج��ب5 ج��وه��ر ي��ت��وارى ص��دره ف��ي ب��ه ي��ض��نُّ ب��م��ك��ن��ون ي��ح��ي��ط ك��لٌّ
وال��ك��ذب ال��س��ح��ر ع��ن��دي ف��ه��ي ق��ص��رت أو ب��ه��ا ف��ال��ح��ي��اُة ه��ذي «ال��ذات» ت��ح��ف��ظ إن
واألدب ال��دي��ن ف��ي��ه��ا ال��ذات ج��ان��َب إذ خ��زي��ت ق��د ال��ش��م��س ه��ذي ت��ح��ت أم��ة ك��م

يف تأثريها وقوة إيحائها وقوة أنشأتها، التي النفس بقوة تقوم والفنون (ب)
أو ضعيف، أثٌر الناس يف له فكان ضعيفة، نفس أنشأته فن كل واإلنسان. الطبيعة
فنٌّ هو بل له، قيمة ال فنٌّ فهو إفساد، الناس يف له فكان رشيرٌة، مفسدٌة نفٌس أنشأته

ينفع. وال يرض خاٌرس،
الحياة. الفن مقصود فإن بنفسه، الفن يُقوَّم وال

غالب الشاعر لديوان ١٩٢٨م سنة كتبها التي القصرية املقدمة يف الشاعر يقول
جغتائي: ُمرقع ى وامُلسمَّ جغتاي الرحمن عبد صوره الذي املصور،

١٩١٤م سنة الرأي هذا عن أَبنُْت والشخصية. للحياة خادًما الفن أرى
يف سنة عرشة اثنتي بعد أخرى مرة وأوضحته خودي» «أرسار ديواني يف
الفنان روح تصوير حاوْلُت حيث العجم»، «زبور ديوان من األخرية القصيدة

والقوة. الجمال بني توحيًدا فيه العشق يتجىل الذي األمثل

الكليم: رضب يف ويقول

س��ج��ود ره��ي��ن ع��ب��ٌد ف��ف��نُّ��ك ِرق آالُم ال��روح أض��ن��ت إذا
ال��ج��ن��ود ربَّ وال��ج��ن اإلن��س ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ك��ن��ت ق��دَره��ا ع��رف��ت وإن

الحسن، القوي التأثري الحياة، يف والتأثري والحرية بالقوة وللفن لإلنسان الخلود
قوة: القويَّة الحياة ويزيد الضعيفة الحياة يقوي الذي

ال��وج��ود م��ق��ام��ات م��ا ت��دري ل��س��َت ك��ش��رار ت��م��ض��ي ال��ش��م��س ت��ح��ت أت��ت
ون��ش��ي��د وش��ع��ر ت��ص��وي��ر وي��َح ب��ن��اء ل��ل��ذات ف��ن��ك ف��ي ل��ي��س

وتقويتها. الذات حفظ هو به تحتفظ رس فيها هذه كل 5
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جديًرا ليس آثاره الدهر عىل يخلد وال نفسه، الحياة عىل يطبع ال الذي والفن
باسمه.

ال��ش��رار؟ وم��ي��ُض ف��م��ا ، أب��ديٌّ ل��ه��ي��ٌب ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ف��ن م��ق��ِص��د
ال��ب��ح��ار؟6 ق��ل��وب ب��ه��ا ت��ت��الط��م ل��م إن ال��آلل��ئ م��ا ن��ي��س��ان! ق��ط��َر
األزه��ار؟ س��ن��ا أذوى م��ا إذا وال��ل��ح��ن ال��ش��ع��ر ف��ي ال��ص��ب��اح ن��س��ي��م م��ا
ع��واري ف��ي��ه، ال��ك��ل��ي��م ض��رُب ل��ي��س ف��ف��نٌّ ي��ح��ي��ى، اإلع��ج��اَز إال ل��ي��س

جالل: بغري جمال وال قوة بغري فن ال

األف��الُك ل��ل��ق��وة س��ج��دة ف��ي ت��رى أن ف��ي ج��م��ي��ع��ه ال��ج��م��ال وأرى
يُ��ح��اك ب��ال��ج��الل إال ال��ح��س��ن م��ا ن��ف��خ��ة ن��ار دون م��ن ول��ن��غ��م��ة

غالب: ديوان مقدمة يف إقباٌل ويقول (ج)

تصويرها، أو بغنائها الناس إغواء تستطيع ة، ُمسفَّ نفٍس من واحًدا إيحاءً لعل
جنكيز. أو آلتيله جيش من األمة عىل رشٌّ

«أشعر الجاهلية: شعراء أعظم القيس امرئ يف اإلسالم نبي قال كما
النار.» إىل وقائدهم الشعراء

بالخنوع واقرتانه الحياة، عن فنهم بُعَد الهنادك عىل نفسه ينعي وهو
الكليم: رضب يف يقول الروح. وقتله املوت، وتصويره

ق��ب��ر ل��ل��ح��يِّ ف��ك��ره��م وظ��ل��م��ُة ع��ش��ق ك��ل ج��ن��ازة ت��خ��ي��ل��ه��م
خ��ب��ر ب��ال��ع��ي��ش ل��ف��ن��ه��م ول��ي��س ال��م��ن��اي��ا7 ن��ق��ش ب��ه وم��وث��ن��ه��م
س��ت��ر م��ن��ه ي��س��دل ال��م��ج��د ودون ج��س��م إي��ق��اظ ف��ي ال��روح يُ��ن��ي��م
وش��ع��ر وت��ص��وي��ر ق��ص��ص ل��ه��م ش��يء ك��لَّ ل��ألن��وث��ة ��ر يُ��س��خِّ

الآللئ هذه إن يقول والشاعر . الدرُّ فيه فيُخلق الصدف يف قطراته تسقُط نيسان شهر مطر إن يُقال 6
بيشء. ليس العالم قلب له يجيش ال الذي الفنان فعمل لها، قيمة فال البحار قلوب بها تجش لم إن

األوثان. معبد املوثن: 7
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وعصبه: بدمه مصور هو بل الفنان، نفس من صورة الصادق والفن (د)

ب��ه��زادا8 زون��ات أو ح��اف��ظ ح��ان��ات ُم��ش��يَّ��دٌة ال��ب��ان��ي دم ف��ي ُح��رق��ٍة م��ن
ف��ره��ادا9 دار ن��ارت ال��ف��اس وم��ض��ة م��ن م��ج��ه��دة دون ي��ت��ج��ل��ى ج��وه��ر م��ا

قديمة. أصناٍم حطام من أصنامه يبني إنه فن، للُمقلد وليس

وال��الت ل��م��ن��اة ح��ط��اٍم م��ن أص��ن��ام��ه م��ن ال��ك��اف��ر ت��ع��س
ل��ل��ح��ي��اة ي��رن��و ال��ل��ح��د ظ��الم ف��ي ف��نُّ��ه ع��ل��ي��ه ص��لَّ��ى ه��ال��ٌك

ينبغي بل الطبيعة، يحاكي أال ينبغي الفنان أن إقبال ويرى الطبيعة: ُمحاكاة (ه)
وصائٌد ُمقلٌِّد، ال ٌق خالَّ اإلنسان إن ويقول فيها. شعوره ويصور عليها، نفسه يطبع أن

به! املحيطة الصحراء من أعظم مرص أهرام وإن صيٌد، ال

ي��تَّ��ق��د ي��ب��اب م��ن س��ك��ون ف��ي ل��ه��ا ك��ث��ب��انً��ا ال��ف��ط��رة ش��ادت
األب��د؟! ه��ذا ص��وَّرت ك��فٍّ أي ه��رم ف��ي��ه األف��الك ع روَّ
ي��ع��د ص��ي��ًدا أم ال��ف��ن ذو ص��ائ��ٌد ص��ن��ع��ة ح��رَّر ال��ك��ون أس��ار م��ن

األرض: يف فعل ما ًدا ُمعدِّ خالقه أمام اإلنسان إقبال يقف املرشق رسالة ويف

ال��ك��ئ��وس��ا ف��ص��غ��ُت خ��ل��ق��َت وط��ي��نً��ا ال��س��راج ف��ُص��غ��ُت ال��ظ��الم خ��ل��ق��َت
وال��غ��روس��ا ح��دائ��ق��ه��ا خ��ل��ق��ُت وروًض��ا وب��ي��ًدا ج��ب��اًال خ��ل��ق��َت

م��راي��ا ص��ن��ع��ُت ح��ج��اٍر م��ن أن��ا

والزون: الصفويني. عرص يف عاش نابغ مصور وبهزاد: املعروف. الفاريس الشاعر الشريازي حافظ 8

واألصنام. الدُّمى معرض
شريين بحبيبته ليظفر قناًة بيستون جبل يف شق أنه الفرس أساطري تحكي فاريس مهندس فرهاد: 9

ذائٌع. صيٌت الفاريس األدب يف وله برونز، كرسى عليه اقرتح كما
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دواي��ا ص��ن��ع��ُت س��م��وٍم م��ن أن��ا

آخر: ديوان يف ويقول

حور من حوره أرساره. ألعيننا ويُفيش الطبيعة، عىل يزيد الذي الفنان ذلك
كافٌر.10 فهو أصنامه يُنكر ومن أجمل، الجنة

غالب: ديوان مقدمة يف بقوله الكلمة هذه وأختم

مالءمة العلم يف ى يُسمَّ ما وابتغاء املرئي، غري عىل املرئي سيطرة يف إن
مقاومة يف القوة وإنما اإلنسان. روح عىل الطبيعة بسيادة اعرتاًفا الطبيعة
أن ينبغي ملا طلبًا كائن هو ما مقاومة إن لعملها. خضوعنا يف ال تأثريها
تعاىل هللا حياة إن وموت. علة هذا عدا ما وكل وحياة. صحة لهو يكون،
يتحدى اإلنسانية عىل نعمة هو الذي الفنَّان إن مستمر. خلٌق واإلنسان
والخلود. الزمان باتصال روحه يف ويشعر هللا، بأخالق يتخلق وهو الطبيعة.
كمن ال فيَّاضة، فسيحة كاملة الطبيعة كل «يرى نطشه: يقول كما هو
كائنة الطبيعة حقيقتها. يف هي مما وأفرغ وأهزل، أصغر، كلها األشياء يرى
أن الفنان عىل يجب ما وهو يكون. أن ينبغي ما إىل سعينا تعويق وعملها

نفسه.» قرارة يف يجده

تطبيق من أمثلة اإلجمال هذا عىل وأزيُد عامة، الفنون يف إقبال مذهب هذا (و)
الفنون: آحاد بعض عىل فلسفته

الفرس رو ُمَصوِّ قلَّد وقد يقلد. وال نفسه عن ويُبني يُنشئ، أن ينبغي املصور (١)
خيالهم. ومات فنهم، فأبطلوا أوروبَّا والهند

ال��خ��ي��ال11 م��وت ال��ب��الد ه��ذي ع��م وه��ن��د ع��ج��م ف��ن ال��ع��رب ق��ل��د

بالحقيقة. كافٌر الصور من الفنان هذا يخلق بما يُؤمن ال من يعني 10

ص٨٩. الكليم رضب ديوان 11
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اآلزال12 ب��ه��ج��ة ال��ش��رق ي��س��ل��ب ع��ص��ري ب��ه��زاد أن ال��غ��م، ش��ف��ن��ي
ال��خ��وال��ي! وال��ع��ص��ور ال��ع��ص��ر ص��ن��ع��ة ت��م��ت ف��ي��ه ب��ف��نِّ��ه خ��ب��ي��ًرا ي��ا
م��ج��ال ك��لِّ ف��وق ال��ذات أرن��ا وت��ري��ه��ا خ��ل��ي��ق��ة م��ن ت��رى ك��م

التصوير عن العجم زبور ديوان آخر يف العبودية» «كتاب منظومته يف ويقول
واملصور:

وال األصنام نحت ال «يعني آزر وال إبراهيم فيه ترى ال فاتًرا، تصويًرا رأيُت
تحطيمها.»

فيها ليس املوت، منها يقطر ريشة يقول: أن إىل التصوير هذا من رضوبًا ويذكر
وسحره. املوت خرافة إال

اليقني. ويمحو الشك يزيد لآلفلني، الحارضساجد العلم قائًال: العرص ثقافة ويذكر
له يقني ال من التخليق. قوة تأتي يقني بغري وال التحقيق، لذة يقني بغري تعرف وال
ذوق من وهو بعيد، «الذاتية» من عليٌل، الجديد. النقش عليه يتعذر رعديٌد، مضطرٌب

مجال. الخيبة يف وله الجمال، الطبيعة يستجدي قيوٍد. يف العامة
أسلم إذا يكون. أن يجب ما واطلب مغبون، يا نفسك غري من الحسن تلتمس ال
انطفأ خالء، نفسه اإلنسان ظن وإن نفسه. ونفى أثبتها فقد للطبيعة، نفسه املصور

انطفاء. ضمريه يف هللا نور
اإلعجاز. بقوة إال حياة ال بعصاه. وعثر يده وأظلمت تاه، نفسه عن زال إذا والكليم

الرس. هذا يُدرك إنسان كل وليس
ويقول:

الجنة حور من حوره ألعيننا. رسه ويفيش الفطرة عىل يزيد الذي الفنان إنما
أخرى بحياة وقلبه أخرى كائنات يخلق إنه كافٌر. ومناِته الِته وُمنكُر أجمل،
شأنها بغرره، فياضة جياشة وروحه بدرره. إلينا فيُلقي بحره يموج يزخر.
الحسن مرآة وصنعته والقبح، الحسن عيار الصافية فطرته فراغ. كل تمأل أن

األزل. من الرشق فنون يف عرفت التي البهجة 12
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بناء كل يهدم وتحطمها. األصنام يده تصنع آزر، وهو إبراهيم هو والقبيح.
إلخ.13 … كلها املوجودات عىل مربده ويسلط قديم،

فيها بث إن وحراٌم وبهجة، وأمًال قوة النفوس يف بعث إن حالٌل والغناء (٢)
وحزنًا: ويأًسا ضعًفا

ال��وج��ود ن��ج��وم ح��ره ص��اه��ر خ��ف��ي ل��ح��ن األف��الك ص��دور ف��ي
م��ج��ي��د14 ش��اٍد ان��ت��ظ��ار ف��ي ي��زل ل��م ل��ح��نً��ا ال��ذات» «ش��ري��ع��ة أح��لَّ��ت ق��د

∗∗∗
وال��رب��اب ع��ن��دن��ا ال��ن��اي ح��ُرم م��وت دع��وُة ال��ل��ح��ون ف��ي س��رت إن

∗∗∗
ي��ح��اك ب��ال��ج��الل إال ال��ُح��س��ن م��ا ن��ف��خ��ة ن��ار دون م��ن ول��ن��غ��م��ة

إىل بها وتسمو ووجًدا، قوًة النفس يف تبعث أن ينبغي كذلك. واملوسيقى (٣)
الزامر يكن لم وإن الدم، بارد فامُلغني النفس يف التأثري هذا لها يكن لم فإن املعايل.

سموم. اللحن يف فأنفاسه الضمري طاهر
الغرب: وال الرشق يف يجدها فال ويلتمسها املحيية، النغمات يفتقد إقبال يزال وال

ت��ن��ي��ر15 ال ال��وج��وه ل��ه ل��ح��ٌن ال��ُم��غ��نِّ��ي دم بَ��رد ع��ل��ى دلَّ
ض��م��ي��ر ب��ه ي��ط��ه��ر ل��م ك��ان إن ل��ح��ن س��م��وم زاِم��ر أن��ف��اس
ال��م��س��ي��ر ش��اق��ن��ي ال��ش��ق��ي��ق م��ن ري��اض ف��ي وال��غ��رب ب��ال��ش��رق

الحديد. الصانع يربد كما بمربده العالم يسوِّي أن يُحاول 13

يزال ال والذي الخليقة يف املضمر القوي اللحن تحل فلسفته إقباٌل عليها بنى التي الذات رشيعة 14

للناس. يُخرجه من ينتظر
ص٩٥. الكليم رضب 15
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ال��زه��ور16 ج��ي��وب��ه��ا ب��ه ��ْت ش��قَّ ب��م��رج ب��ي��ن��ه��ا م��ررُت ف��م��ا

بندگي اها سمَّ طويلة مثنوية منظومة العجم» «زبور اه سمَّ الذي ديوانه آخر ويف
عليها. الحرية وفضَل كلها، الحياة عىل العبودية جناية فيها َ بنيَّ العبودية»، «كتاب نامه

العبيد». عند الجميلة «الفنون عنوانه املنظومة من فصل يف الفنون عىل رأيه وطبَّق
املوسيقى: عن فقال

متجمد قلب مثلها. ة ُمِسفَّ وألحانها الحياة، نار من خالية العبودية نغمة
واملوت ه رسُّ مزماره يف يظهر واملستقبل. الحارض لذة ُحرم فيه، حرارة ال

ويملُّك. الحياة من ُرك ويُنفِّ ويُذلك، يُعلُّك إنه لحنه. يف الطويل
الصوت. لباس يف الَفناء إنها املوت، نغمات إال هذه فما احذر

القلب شغاف يف حريق هي الجنون، ربيبة نغمة من بد ال يقول: أن إىل
كمني.

هي امُلضيئة والنغمة الكالم. لفظ بغري فيه تَسمع ملقاًما األلحان يف إن
جثٌة بغريها ناغم وكل صورة. كل يخلق معناها ظالم، كل يف الفطرة رساج

خامدة. نار رشار ونغماته هامدة،

التي العجم زبور ديوان آخر يف منظومته يف العمارة عن يتكلم العمارة: (٤)
فيقول: آنًفا، ذكرتها

وسوري17 أيبك عمل وانظر مليٍّا. األحرار صنعة يف وتأمل حينًا، املاضني اصحب
فجمعوا حجر، إىل حجًرا فنظموا أنفسهم. لألعني وعرضوا ضمائرهم، األحرار جىلَّ

آن يف الزمان
إىل النقش يهديك آخر. عالٍم يف بك وترمي نفسك، تنضج الصنعة هذه رؤية إن

فاش. الصنعة يف ه رسُّ فإذا اش، النقَّ

حزٍن. أو فرٍح من الطرب يغلبه من يفعل كما جيوبها فتمزق الوجد يهجها لم والغرب الرشق زهور 16

الهند. ملوك أحد سوري وشريشاه دهيل، يف اإلسالم قوة مسجد باني أيبك الدين قطب 17

152



الجميلة الفنون يف إقبال مذهب

نفسه: الشاعر ويخاطب

يَبني، اليقني من إحكام كل الُعباب. الحياة ُفرات أرد لم حجاب، يف نفيس من أنا
للسجود أهًال فلست قوة هللا» إال إله «ال من يفَّ ليس اليقني. إحكام منِّي وأين

السدة. هذه عىل

فيقول: الخالدة، البناء معجزة محل» «تاج ذكر إىل القول بهذا الشاعر ويدخل

مرمره. الجاري املاء من صوروا القمر. ضوء يف التاج أنظر الجوهر، هذا يف رسح
ملحة. يف هناك األبد فجمعوا

الرجال عشق تجىلَّ األحجار. العني بأهداب ب فثقَّ باألرسار، الرجال عشق ح رصَّ لقد
يشق الجمال، عيار الرجال وعشق وحجره. آجره من نغمات فأثار ُصوره، يف
عالم وفاتت همته، السموات جازت االبتذال. من يصونه ثم الحسن أستار
ُسرتا. ما ضمريه من البناءُ فأبدى شعرا عما البيان عيَّ عزمته. والكم الكيف

مرآه. الحجر من ويخلق يداه، العقل تصقل العشق

بقوله: الفصل ويختم

يف االثنني العشق مزج وقد نبوة. القهر مع وهو سحر، قهر بغري الحسن
الجمال. من عالم يف الجالل من عامًلا وأثار األعمال،
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الثالث الفصل

خاصة الشعر يف مذهبإقبال

املقصد هذا وأن الناس، حياة يف مقصًدا لها أن عامة؛ الفنون يف إقبال مذهب آنًفا ذكرُت
وال الطبيعة، تُحاكي ال قوية نفس عن تعبري الفن وأن النفس، تقوية يكون أن ينبغي

الحياة. يف به وتؤثر ونبضها، دمها من الفن تصوغ ولكنها غريها، تقلد
الفنون يف رأيه من فرع وهو الشعر، يف إقبال مذهب بالبيان أخصُّ الفصل هذا ويف
من عىل ووجب بالشعر، عناية أكثر جرم، ال فكان، نابغة. شاعًرا كان وإقبال عامة.
الفنون يف الكالم بعد بالبيان الشعر يخص أن الجميلة الفنون يف إقبال مذهب يُبنيِّ

عامة.

والحقيقة الشعر

شعر. فهي القلوب نار من قبست وإن حكمة. فهي العاطفة تُخالطها لم إن الحقيقة
املرشق: رسالة يف إقبال يقول

ال��ق��ل��وب ن��ار يُ��ص��ب إن ش��ع��ر وه��و ح��ك��م��ة وج��د دون ح��ق ك��ل

الخيال. ولوَّنها العاطفة، خالطتها إن للشعر موضوع العالم حقائق كل حق. وهذا
حقائق أن يرى إقباًال إن أقول أن وحسبي هذا. يف القول لتفصيل املجال يتَّسع وال
العالية، الفلسفة عالج وقد القلوب. نريان من قبست إن الشعر يف تدخل كلها العالم

الباب. هذا من األول الفصل يف عددتها التي التسعة دواوينه يف الحياة وحقائق



إقبال محمد

وجالٌل جماٌل الشعر

َهديًا يكون وأن هادًما، أو بانيًا يكون وأن وجالًال، جماًال يكون أن عن للشعر غنى وال
نقص. عىل ثورًة أو كماٍل إىل

ت��ف��ص��ي��ال تُ��ب��ي��ن��ه��ا ال��ش��ع��وب ِس��ي��َر ن��ك��ت��ة إال ال��ش��ع��ر س��رَّ أدر ل��م
ال��ت��ب��دي��ال ت��ق��ب��ل ال أب��دي��ة رس��ال��ة ال��ح��ي��اة م��ن ف��ي��ه ال��ش��ع��ر
إس��راف��ي��ال» ص��ور ف��ي��ه ك��ان أو ن��غ��م��ة ف��ي��ه ج��ب��ري��ل م��ن ك��ان «إن

وأمل حياة الشعر

الناس يحدو وال األمل، ونرضة الحياة، قوة النفس يف يبعث ال شعر من خري والصمت
الكريمة. العزيزة الحياة إليهم ويحبب املعايل، إىل

ك��ل��ي��ل ح��دٍّ ذو ال��ذات س��ي��ُف م��ن��ه ول��ك��ن س��ح��ر م��ن ال��ُع��ج��م ب��ش��ع��ر ك��م
ذب��ول ال��روض ف��ي ب��ال��ل��ح��ن س��رى إن غ��ن��اء م��ن أول��ى ال��ص��ب��ح ط��ي��ر ص��م��ُت
ي��م��ي��ل1 ب��روي��ز ع��رش م��ن��ه ت��َر ل��م إن ال��ط��ود ي��ش��ق م��ا ض��ربً��ا ل��ي��س

ف، الرتَّ من فيه يرى ملا وفنٍّ سحٍر من فيه ما عىل العجم بشعر الشاعر يُعجب ال
والتشاؤم. الحياة، مشقات من واإلشفاق والهمود،

كليم:2 رضب يف يقول

ال��ن��ف��س؟ ص��درك ف��ي ه��ل ال��ش��رق ش��اع��ر ي��ا ن��ف��ًس��ا ي��ب��ت��غ��ي ن��اٌي ال��ش��رق غ��اب��ة ف��ي
ي��ح��ت��رس ال��ع��ج��م ل��ح��ون م��ن ل��ه ف��ق��ل خ��ور ��ه ِرقِّ م��ن ن��ف��س��ه ف��ي ك��ان م��ن

برويز من يظفر لم ثم برويز، كرسى اقرتح كما الجبل يف طريًقا شق الذي فرهاد قصة إىل إشارة 1
ص٩٢. الكليم رضب — بمراده

ص٩١. 2
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ق��ب��س ل��م��ُع��ه س��ي��ًف��ا ب��خ��م��رك اط��ب��ع خ��زف أو ك��ان زج��اج م��ن إن��اؤه��ا
يُ��ل��ت��م��س ال��م��رِّ ال��ج��الد ب��غ��ي��ر م��ج��د ب��ه��ا يُ��خ��ال دن��ي��ا م��ن ال��ش��م��س تُ��ب��ص��ر ل��م
ال��ت��م��س��وا م��ا ل��ل��ع��ش��اق ال��ل��ه ق��رَّب ال آون��ة ك��لَّ وب��رق ج��دي��د ُط��ور

الرتف، إىل يركن ال ُمجاهًدا الرشق شاعر يُريد فهو الشاعر. عنوانها األبيات هذه
وصورها. ألفاظها تكن مهما كالسيف قاطعة المعة معانيه تكون أن ويريد

والشعر ، املرِّ الجالد بغري ينال ال واملجد املجد، إىل داعيًا الشاعر يكون أن ويريد
الجالد. هذا عدة

املعاني إليه توحي السري هذا ففي نهاية، غري إىل بآماله سائًرا الشاعَر يريد وكذلك
ال حتى بمطلوبه يظفر أال للشاعر وخريٌ وبرًقا. طوًرا للوحي حني كل ويرى يَّة، ِ الرسَّ

املسري: به يقف

ال��ت��م��س��وا م��ا ل��ل��ُع��ش��اق ال��ل��ه ق��رَّب ال آون��ة ك��ل وب��رق ج��دي��د ط��ور

حيث البيداء شطر وجوههم يُولُّوا أن إىل املسلمني شعراء إقبال يدعو أيًضا ولهذا
باديتها. يف العرب بسلمى يَنِسبوا أن وإىل العاصف، والريح والحرارة السعة

هذا. ذكر وسيأتي
النبوة. وراثة فهو اإلنسان وبعث الحياة، النفوس يف الشعر نفخ فإذا

ال��ن��ب��ي م��ي��راث ال��ش��اع��ر ف��ي ك��ان اآلدم��ي ب��ع��ث ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ك��ن إن

أُمته يف الشاعر أثر

ما وأبينها أوفاها شعره، من كثرية مواضع يف والشاعر الشعر يف آرائه عن إقبال يبني
الفصل هذا يف يُبني اإلسالمية». اآلداب «إصالح عنوانه خودي أرسار من فصل يف كتبه
الشاعر أثر يُبني كما وعمًال. وهدايًة وأمًال حياة األمة يف وأثره القوي الشاعر مكانة

وهالًكا. ويأًسا وخموًدا ترًفا األمة، يف الضعيف
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الفيلسوف الشاعر مذهب ببيان وفاء فيها الفصل هذا من أبيات ترجمة وهذه
والشعراء: الشعر يف إقبال محمد

ال��ب��اه��ر ال��ج��م��ال َم��ج��ل��ى ُط��وره ال��ش��اع��ر ض��م��ي��ُر ال��ح��س��ن ج��ل��وة
ُرق��ي��ت��ه س��ح��ًرا ال��ف��ط��رة زادت ن��ظ��رتُ��ه ب��ُح��س��ٍن ال��ُح��س��ن َم��دَّت
ت��ل��وي��ن��ه م��ن ال��ورد خ��دُّ ض��اء ت��ل��ح��ي��ن��ه م��ن ال��ب��ل��ب��َل ع��لَّ��م
اس��ت��ت��ر ف��ي��ه م��ح��دث ك��ون أل��ف وب��ر ب��ح��ر خ��ل��ق��ه ف��ي م��ض��م��ر
يُ��س��م��ع ل��م وبُ��ك��ى ل��ح��ون، ك��م ي��ط��ل��ع ل��م ع��ن��ده ش��ق��ي��ق ك��م
ع��ِي��ي ال��ق��ب��ح وف��ي ال��ح��س��ن ي��خ��ل��ق ن��ج��ي وال��ن��ج��م ل��ل��ب��در ف��ك��ره
ب��ك��اه م��اء م��ن األك��وان تَ��ن��ض��ر ال��ح��ي��اة م��اء ل��ي��ل��ه ف��ي َخ��ض��ٌر،
ن��غ��م��ت��ه رك��ب��ن��ا ف��ي وع��ل��ت ح��ي��ل��ت��ه س��ي��رن��ا ف��ي ل��ط��ف��ت
ال��غ��ل��س3 ف��ي ب��ن��ا ال��ن��اُي وح��دا ال��ج��رس أثْ��ر ال��رك��ب��ان ف��م��ض��ى
ن��ف��ح��ت��ه زه��ره��ا ف��ي ف��س��رت ن��س��م��ت��ه روض��ن��ا ف��ي وس��رت

الهالك، حادي هو آخر وشاعٌر الحياة. األمة يف يبعث الذي الحيُّ الشاعر هذا
املوت: ونذير

ش��اع��ره ال��م��ع��ال��ي ن��ه��ج ع��ن ص��دَّ ط��ائ��ره ل��ه��الك ق��وم وي��ُل
ن��ف��ث��ات��ه م��ن األك��ب��اد ت��ق��َرح م��رآت��ه ف��ي األش��ك��ال ت��ق��ب��ح
ال��ب��ل��ب��ل م��ن��ه ال��ش��دَو وي��ع��اف ُق��ب��ل م��ن��ه األزه��ار ت��ذب��ل
ال��ح��ج��ل4 م��ث��ل ال��ص��ق��ر وي��ُردُّ ال��م��ي��ل ج��م��ي��ل ال��س��رَو ي��س��ل��ب
ال��غ��وي ي��ق��ت��اد ال��ب��ح��ر ك��ب��ن��ات ك��اآلدم��ي ن��ص��ف��ه ح��وٌت ه��و
ب��ال��س��ف��ي��ن5 ي��ه��وي ال��ب��ح��ر ول��ق��اع ال��م��ب��ي��ن ب��ال��ل��ح��ن ال��رك��ب��ان ي��س��ح��ر
ك��ل��م��ه ح��ي��اة ال��م��وَت وي��رى ن��غ��م��ه ث��ب��اتً��ا ال��ق��ل��ب ي��س��ل��ب

الحادي. وناي القافلة جرس 3

كالحجلة. هو فإذا الجارح الصقر يضعف 4

بالسفن. هذا تفعل البحر بنات أن األساطري يف 5
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ال��م��ن��ظ��ر ق��ب��ي��ح ال��خ��ي��ر ويُ��ري ال��ض��رر ث��ي��اب ال��ن��ف��ع ي��ل��ب��س
ب��س��ت��ان��ه6 وش��ذى ل��ون آل ن��ي��س��ان��ه ح��وى م��ا ب��رق س��ي��ل
ال��ص��دف إال ف��ي��ه م��ا ب��ح��ره ي��ع��ت��رف ال ب��ال��ح��ق س��ادٌر
وق��دت��ن��ا أن��ف��اس��ه أط��ف��أت ي��ق��ظ��ن��ا أل��ح��ان��ه ن��وم��ت

يقول: أن إىل

ن��ائ��ًح��ا ج��ه��ًال األق��دار ش��اك��َي ص��ائ��ًح��ا ه��زي��ًال ك��ال��ن��اي الح

إلخ.
الشعر: يف امُلثىل الطريقة ُمبينًا اليائس، الخائر الَفْسل الشاعر وصف بعد يقول ثم

ال��ح��ي��اة ن��ار م��ع��ي��اره ف��اج��ع��ل��ن ال��ن��ج��اة ت��ب��غ إن ال��ق��ول! ص��ي��رف��ي
ج��ل��ج��ال رع��ٍد ق��ب��ل ب��رق م��ث��ل ال��ع��م��ال ي��ق��ود ال��ف��ك��ر ن��ي��ر
ال��ع��رب ش��ط��ر ص��اح ي��ا ارج��ع��ن األدب! ف��ي ص��ال��ح ب��ف��ك��ر م��ن
ال��م��ش��رِق ال��ح��ج��از ص��ب��ح أط��ل��َع��ْن اع��ش��ِق ص��اح ي��ا ال��ُع��رب وس��ل��ي��م��ى
ال��ب��ص��ر س��رح��ت ال��ه��ن��د وب��روض ال��زه��ر ج��م��ع��ت ال��ع��ج��م ري��اض م��ن
ال��ع��ت��ي��ق ال��راح ت��م��ره��ا م��ن اش��ربَ��ْن ص��دي��ق ي��ا ال��ص��ح��اري ح��ر ف��اش��رب��ن
ص��رص��ره��ا ح��ره��ا ف��ي وائْ��ل��َف��ْن ص��دره��ا ي��وًم��ا رأس��ك أس��ل��م��ن
ب��ال��ن��دى خ��ًدا ك��ال��ورِد غ��اس��ًال ال��م��دى ط��ول ف��ي ال��ورد وط��ئ��ت ك��م
زم��زم ف��ي وغ��ص ي��وًم��ا أق��دم��ن ال��م��ض��رم ال��ص��ح��ارى رم��ل ف��ع��ل��ى
ال��ظ��ل��ل؟ ب��ي��ن ال��ع��ي��ش وإالم ال��ب��ل��ب��ل؟ م��ث��ل ال��ن��وح ف��ي��م ص��اح
وب��روق رع��وٌد ف��ي��ه ت��ل��ت��ق��ى األن��وق ت��ب��ن��ي ال ح��ي��ث ��ا ع��شٍّ اب��ِن
ال��ح��ي��اة ن��ار ف��ي ال��ن��ف��س وت��ذي��ب ال��ح��ي��اة ألع��ص��ار أه��ال ل��ت��رى

والرائحة. اللون من رساب بستانه أي الرساب؛ اآلل: 6

159



إقبال محمد

أن إىل العالم، هذا يف غريب جديد إنه ويقول نفسه يصف خودي أرسار فاتحة ويف
الحق يف وهو وقدرة. وجرأة رصاحة يف النفس يف عما اإلعراب يف مذهبه واصًفا يقول

يتصوره: كما للشاعر األعىل املثل يصف

ك��ل��ي��م ل��ي��غ��ش��اه ط��وري م��ش��ع��ل ال��ق��دي��م ال��ص��ح��ب م��ن ي��أس ف��ي أن��ا
ص��رص��ر ف��ي��ه ك��ال��ي��م ق��ط��رت��ي ت��زخ��ر ال ق��ط��رة ص��ح��ب��ي ب��ح��ر
ح��داء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر ول��رك��ب غ��ن��اء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر وج��ود م��ن
وي��ن��ام ف��ي��ن��ا األع��ي��ن ي��وق��ظ ال��ح��م��ام ب��ع��د ش��اع��ر ت��ج��ل��ى ك��م
ال��زه��ر7 م��ث��ل ق��ب��ره م��ن ون��م��ا س��ف��ر ال��م��وت ظ��ل��م��ة م��ن وج��ه��ه
س��اب��ل��ه ره��ًوا ال��ن��وق س��ي��ر م��ث��ل ق��اف��ل��ه م��رت ال��س��ه��ب ب��ه��ذا ك��م
ال��ص��ي��اح ف��ي م��نِّ��ي ال��م��ح��ش��ر ث��ورة ال��ن��واح دي��ن��ي ع��اش��ق أن��ي غ��ي��ر
ي��ك��س��ر ع��ودي أن أب��ال��ي ال ال��وت��ر ع��ن��ه ك��ل ل��ح��ن أن��ا

والشاعر: الشعر يف مذهبه عن إعراب وهو املرشق، رسالة يف ويقول

وق��ي��ال ل��ح��نً��ا ش��دَوه ف��أب��دع ط��وي��ًال س��ح��ًرا ط��ائ��ر ت��غ��نَّ��ى
ع��وي��ًال أو أن��ي��نً��ا أو غ��ن��اءً تَ��َدْع��ه ال ب��ص��دِرك ��ا ع��مَّ أَِب��ْن

ويقول:

ال��ري��اح م��ع أن��وح غ��ص��ن��ي ع��ل��ى غ��ري��ب م��ن��ف��رد ال��روض ف��ي أن��ا
ن��واح��ي ف��ي ل��ي��ق��ط��ُر دم��ي ف��إن واب��ع��د ال��ق��ل��ب رق��ي��ق ي��ا ف��دْع��ن��ي

وهي عنه. مأثورة وكلماٍت دواوينه يف أبيات من ألفته الشعر، يف إقبال مذهب هذا
وفريٌ. بياٌن هللا شاء إن يتلوه وعنوان تفصيل، وراءها ُجملة

وقد هو. وكذلك املوت، بعد إال بهديهم ويهتدوا قدرهم، الناس يقدرهم لم الشعراء من كثريًا أن يعني 7
والهند. باكستان مسلمي بني اليوم مكانته قوله صدقت
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الرابع الفصل

إقبال شعُر

وأساليبه وصوره معانيه

نفسه إقبال وصف

خودي: أرسار ديوان فاتحة يف امُللهم الشاعر يقول

ح��داء1 ل��ي ه��ذا غ��ي��ر ول��رك��ب غ��ن��اء ل��ي ه��ذا غ��ي��ر وج��ود م��ن

يُ��ك��س��ر ع��ودي أن أب��ال��ي ال ال��وت��ر ع��ن��ه ك��ل ل��ح��ن أن��ا

أب��ح��ر إال م��وج��ي ت��ع��ي ال األن��ه��ر ه��ذي ل��ج��ي ت��ع��ي ال

وال��ِق��ن��ان ل��دي��ه��ا ال��ب��ي��د ض��اق��ت ال��َج��ن��ان ف��ي ن��ائ��م��ات ب��روق ك��م

الديوان. يف متوالية وليست مختارٌة أبياٌت هذه 1



إقبال محمد

ش��ع��ل��ت��ي ف��اق��ب��س س��ي��ن��اء ت��ك��ن أو ل��ج��ت��ي ف��اط��ل��ب ص��ح��راء ت��ك��ن إن

ال��ح��ي��اة2 ع��ي��ن م��ن ال��س��ر وح��ب��ي��ت ال��ح��ي��اة ع��ي��ن م��ن ال��ورد وه��ب��ت ق��د

ال��َح��ب��اب3 ي��دع��ى ط��ائ��ر ن��ور ف��ه��ي ال��ت��ه��اب ل��ح��ن��ي م��ن ال��ذراِت أش��ع��ل

ال��درر م��ث��ل ن��اظ��ٌم ي��ث��ق��ب ل��م ال��ب��ش��ر ف��ي غ��ي��ري ال��س��ر ذا ف��ش��ا م��ا

ال��خ��ال��دي��ن َع��ي��ش ت��ب��غ إن أق��ب��ل��ن
ال��ع��ال��م��ي��ن م��ل��ك ت��ب��غ إن أق��ب��ل��ن

الحياة. أرسار له ُكشفت وأنه بالرس، عالٌم أنه شعره يف إقبال ويُكثر
لم ما الحياة أرسار من أدرك أنه نفسه قرارة يف شعَر ُملهم، شاعٌر أنه ريب وال
وصوت الغد شاعر وأنه غًدا، أو اليوم بها يؤمن رسالة العالم هذا يُبلِّغ وأنه غريه، يُدرك

املستقبل.
لها ليس أرسار قلبه ويف الكلمات، تعيها ال معاني نفسه يف إن يقول: ما وكثريًا

فيه. تضطرم التي النار قلبه يسلب أو عنه يعي نجيٍّا يَهبَه أن هللا سأل وقد نجي.
األوىل»: «الوردة بعنوان األبيات هذه املرشق رسالة ويف

نجيٍّا فتلتمس نفسها، إال تجد فال تنظر فهي غريها، قبل الروضة يف ظهرت وردة
خطها رسالة صفحاتها عىل إن الوردة وتقول املاء. يمثلها التي صورتها يف
يف وأملها اليوم، إىل وعينها املايض، يف قلبها وإن الحياة، هذه ر صوَّ الذي القلم

الثالثة. األزمنة صلة فهي الغد.

اليشء. نفس بمعنى والثانية املاء عني األوىل وعني مردوفة القافية 2
يكثُر لنفسها، تيضء التي القوية الحياة مثال إقبال عند وهي مضيئة. بالليل ترى ذبابة الحباب 3

حبابًا. يُسمى الذي الطائر فصارت الذرة أحيت ألحاني نار إن يقول وهنا شعره. يف ذكُرها
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األبياُت: وإليك

ال��رب��ي��ع ه��ذا زه��ور أول��ى أن��ا ق��ري��ع م��ن ل��ي ال��ري��اض ف��ي أرى ال
س��م��ي��ع ل��ي م��ؤن��س وج��ه ألرى ن��ف��س��ي ص��ورة ال��غ��دي��ر ف��ي أب��ت��غ��ي
ت��رص��ي��ع ف��ي ال��ح��ي��اة س��ط��ر خ��ط ي��راع م��ن رس��ال��ة س��ط��وري ف��ي
ب��دي��ع وك��ل م��ن��يَّ��ت��ي وغ��دي ع��ي��ن��ي ال��ي��وم وع��ب��رة ق��ل��ب��ي، أم��س

ال��ثُّ��ريَّ��ا خ��ل��ف��ت��ه ال��ن��ج��م وأن��ا
ع��ل��يَّ��ا ورد ث��وب ال��ط��ي��ن ن��س��ج

هذا حقق هل الدعوى؟ بهذه إقبال شعر وىفَّ فهل نفسه، عن إقبال تحدث هكذا
األمل؟

واألمل والعشق الفكر من بزاٍد ويده، وقلبه عقله اإلنسان أمدَّ إقباًال أن ريب ال
دواوين. تسعة يف ِصَوره رائعة طرائقه مختلفًة شعًرا أفاضه والعمل،

إقبال شعر موضوع

اإلنسان ويُوقظ األرسار، ويكشف الحقائق، فيهما يبني والعالم، الحياة شعره موضوع
ٌر ُمسخَّ كله العالم وأن الخليقة أعىل أنك ويُناديه ذاته، وتقوية نفسه، قدر إىل ويدعوه
َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد اآلية: يف كما الكريم القرآن الدعوة هذه يف وأمامه لك.

تَْفِضيًال﴾. َخَلْقنَا ْن مَّ مِّ َكِثرٍي َعَىلٰ ْلنَاُهْم َوَفضَّ الطَّيِّبَاِت َن مِّ َوَرَزْقنَاُهم َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف
نُْه﴾. مِّ َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َوَما َماَواِت السَّ ِيف ا مَّ َلُكم َر ﴿َوَسخَّ واآلية:

كثرية. أخرى وآيات
اإلنسان: مخاطبًا يقول

غ��ن��اء ل��ل��ن��ج��وم غ��ر! ي��ا ل��ي��س ف��ي��ه وال��ت��ص��رف ال��وق��ت ول��ك

∗∗∗
واإلي��اب ذَه��اب��ه��ا ق��ه��ر وه��ي ح��ر إن��ك األف��الك؟ م��ن��ك أي��ن
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واإلنسان وُرقيها. الذات قوة هو وتسخريها الطبيعة لتذليل العالم هذا يف والجهاد
غري أو العبد، واإلنسان شيئًا. أمامه تكون ال حتى الكائنات هذه ر يسخِّ املؤمن أو الحر
املؤمن أن إقبال رأي يف والكافر املؤمن بني ما ففرق لها. ويذل الكائنات يف يضل املؤمن
يضل، وال الكائنات يف يحار ال العليا، مقاصده إىل عقباته ويقتحم العالم هذا ر يُسخِّ

يذل. وال بتسخريها يعيا وال

ت��ي��ه اآلف��اق ل��ه ح��ي��ران ال��ك��اف��ر إن��م��ا
ف��ي��ه اآلف��اق ت��اه��ت ك��ونً��ا ال��م��ؤم��ن وأرى

العبد أو والكافر والعمل. األمل دائم مبتكٌر ق خالَّ الحرَّ أو املؤمن أن آخر وفرٌق
يجدِّد. وال يبتكر ال عاجز

خودي: أرسار يف يقول

ط��ائ��ل م��ن أف��ك��اره ف��ي ل��ي��س ال��ح��اص��ل ح��ص��ول ال��ع��ب��د ف��ك��رة
واح��د وص��ب��ًح��ا ل��ي��ًال ن��وُح��ه راك��د ه��م��ود م��ن م��ق��ام ف��ي
ال��ن��غ��م��ة وج��دي��د ح��ي��ن ك��لَّ ال��خ��ل��ق��ة ج��دي��د ال��ح��ر وم��ن

ينسج أو الزمان خيوط يف ويرتبك والقَدر، بالقضاء يعتلُّ العبد أن آخر وفرٌق
الزمان. عىل نفسه وناسج والقدر القضاء عىل مشريٌ والحرُّ نفسه، عىل الزمان شبكة

ف��ارق��ه4 ورق��ي��ق ح��رٍّ ب��ي��ن رائ��ق��ه خ��ذه��ا ك��ال��دُّر ن��ك��ت��ة
ال��م��ؤم��ن ق��ل��ُب اآلف��اق ح��يَّ��ر ال��زم��ن ف��ي��اف��ي ف��ي ع��ب��د ح��ار
ُم��ذع��ن��ا وم��س��اءٍ، ص��ب��اح م��ن ك��ف��ن��ا ع��ل��ي��ه ال��ع��ب��ُد ي��ن��س��ج
ال��م��ال ف��وق ه��م��ت��ه ن��اس��ًج��ا اع��ت��ل��ى ال��ت��راب ع��ل��ى ال��ح��رَّ وت��رى
«ال��ق��ض��اء» ل��ف��ظ ف��م��ه ف��ي وث��وى وم��س��اء ص��ب��اٌح ال��ع��ب��د ق��يَّ��د

خودي. أرسار 4
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ال��ده��ر أح��داَث ��اه ك��فَّ ص��وَّرت ل��ل��ق��در م��ش��ي��ٌر ال��ح��ر ل��ك��ِن

املكانة من يبلغ وأنه واآلخرة، الدنيا يف والرش الخري معيار املؤمن أن إقبال ويرى
يُرضيك؟ ماذا ربُّه يسأله أن

أولها: التي األبيات يف الكليم رضب يف يقول

وآن ش��ان ج��دي��َد ح��ي��ن ك��لَّ ال��ش��ان ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��م��ؤم��ن «إن
ال��ق��رآن ص��ورة وه��و ق��ارئً��ا ف��ت��راه ب��س��رِّه ت��دري ل��س��َت
ك��ال��م��ي��زان ال��ع��اَل��م��ي��ن ف��ي وه��و دل��ي��ل ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��زٌم ف��ي��ه
ال��رح��م��ن» ك��س��ورة ان��س��ج��ام ف��ي ح��ي��اة ل��ح��ُن وال��ن��ه��ار ل��ي��ل��ه

قدر إقباٌل يُعيل مجربٌة، مسخرة والخالئق . حرٌّ ُمفكر مدرك العالم هذا يف اإلنسان
يُؤهله بما والعزم واألمل القوة من ويمدُّه يتحملها، التي األعباء فداحة ويُبني اإلنسان،

الجسام. األعباء هذه لحمل
اإلنسان لرتى املرشق؛ رسالة ديوان يف «وحدة» عنوانها التي قصيدته إىل انظر
أهو يسأل هللا، إىل ينتهي ثم البدر، إىل ويرتقي الجبال، وإىل مسائًال، البحار إىل يأتي
واألرض السماوات منها أشفقت التي األمانة يحمل الخليقة هذه يف القلب صاحب وحده

والجبال؟
ولعله باالبتسام. إال تعاىل هللا يجيبه وال أسئلته، والقمر والجبل البحر يردُّ فال

الكبري. املخلوق بهذا اإلعجاب ابتسام
إقبال. لشعر التمثيل يف القصيدة وستأتي

وجهاده، وحريته وقدرته وقوته ذاته فاإلنسان آرائه، وعمدة إقبال، فلسفة أصول هذه
وقوتها وغايتها، ومسريها ومزاياها، خصائصها اإلنسان، هذا من تتألف التي والجماعة
ره صوَّ إقبال. شعر موضوع هؤالء كل أمد، عليه يبعد ال الذي وعزمها ، تُحدُّ ال التي
والقلب الفيَّاض، الفكر َجهَد مختلفة، وصور شتَّى أفكاٍر يف وبثه تصويره، فأحسن

الساحر. والبيان املتدفق، والشعر الجيَّاش،
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وتوحيد هللا توحيد إىل يدعون األرض أقطار يف باإلسالم انترشوا الذين األولون والعرب
يُبالون وال وقاٍص، داٍن بني همتهم تُفرِّق وال واألهوال، الصعاب عزمهم تَُصدُّ ال األمم،
فلسفته وتصديق الحياة، هذه يف إقبال َمثَُل هم العرب هؤالء — الحق سبيل يف املوت

فيها.
نواحي عن وأبان اإلعجاب، من هم حقَّ اهم ووفَّ وتلميًحا، ترصيًحا شعره يف ذكرهم
القصيدة يف كما آثارهم وصف يف وإعظامه وإعجابه حبه عن وأبان مآثرهم، يف العظمة

قرطبة. مسجد فيها وصف التي الخالدة

الشعر هذا رضوب

ُمختلفة طرائق وراءها، ما إىل ويعلو واألرض، السموات يسع الذي الفيَّاض الشعر لهذا
والقوايف. واألوزان املنظومات أشكال ويف املوضوع، سياق يف

األفالك، يف رحلته فيها قص التي نامه»، «جاويد قصصه وأعظم القصص: فيه (أ)
دواوينه، يف متفرقة قصرية أخرى وقصص الباب. هذا من األول الفصل يف ذكرت كما
يف الخالق» حرضة يف و«لينني حجاز، أرمغان ديوان يف إبليس» شورى «مجلس مثل:

نفسه. الديوان يف الجنة» من آدم و«خروج جربيل، بال ديوان
إىل به يتوسل الرومي، الدين جالل شعر يف كالقصص إقبال شعر يف والقصص
ألسنتهم عىل يتكلم من بني الحوار من بأكثر الشاعر فيه يُعنى ال الشعر، مقاصد تبيني

القصة. أنايس من
يف ومذهبه فلسفته تعليم إىل فيه يقصد التعليمي، الشعر إقبال: شعر ومن (ب)
َعَربتهما اللتان املنظومتان الشعر هذا وأبنُْي والشعر. الفلسفة فيه تمتزج شعري نظام
منها األخرى، دواوينه يف قصرية منظومات ومثلهما إقبال. فلسفة عىل الكالم يف عربًا

الجيل. هذا وناشئة جاويد، ابنه إىل وصاياه
األبنية، ووصف الطبيعة وصُف فيه كثري، العظيم الشاعر هذا شعر يف والوصف (ج)
، الحيسِّ الوصف عىل فيه يغلب املعنوي والوصف محل. وتاج قرطبة جامع وصف كما
والشعر الفلسفة من عاليٍة معاٍن عن له فتنفتح الحسية الصورة وصف يف يرشع
نفسه يف تثري فإنما كثريًا، الروحي الشاعر هذا الحسيَّة الصور تشغل ال فيها. يفيض

محدود. غري عالم إىل يجوزه باب هي وإنما فيها، ينطلق معاني
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الشعر األدباء اصطالح يف ى تُسمَّ التي األخرى الشعر رضوُب إقبال شعر ويف (د)
شعراء به كلف الذي الرضب ومنها معانيها، يف شتى فنون وهي الوجداني. أو الغنائي
الغالب، يف عرش واثني سبعة بني قليلٌة، أبياٌت والغزل غزًال. وه وسمَّ تبعهم ومن الفرس
يف موصولة الفنون وهذه يجمعها. ال أو موضوع يجمعها خواطر الشاعر فيها ينظم
ومن الصوري. التقسيم هذا بينها فرَّق وإن آنًفا؛ ذكرتها التي األخرى باألقسام معانيها

وحدود. بخطوط البحر أمواج تقسيم يستطيع الذي ذا

والقوايف األوزان

عن الفرس شعراء أخذها أوزان هي كلها، الفارسية األوزان فهي شعره أوزان وأما
الشعر أوزان يف الكالم موضع هذا وليس عليها. وزادوا فيها وترصفوا العربية. األوزان
واحتذائهم عليها، واألردية الرتكية شعراء وَسرْي العربية باألوزان واتصالها الفاريس

إياها.
يف كلمة تكرر أن وهو الردف: فيها ويكثر كذلك. الفارسية القوايف هي والقوايف
ما بعض يف منها أمثلة قدمت وقد قبلها. روي ويلتزم التقفية، يف وتلغي بيت كل آخر

إقبال. شعر من ترجمت
الشاعر. دواوين يف كثرية وهي الرباعيات، ففيها القوايف أنواع وأما

القوايف يف يفتن والشاعر العربي. الشعر يف املعروف النظام عىل املوشحات ومنها
بعُد. من منها مثاًال القارئُ وسيجد والقرص. بالطول معها الوزن ويرصف املوشحة،

القافية هذه وعىل املزدوجة، القافية عىل منظومات وهي املثنويَّات، إقبال شعر ومن
يف منظوماته من كثريًا فيها نظم وكذلك نامه، وجاويد والرموز األرسار دواوين نظم

األخرى. الدواوين
العربية. القصائد يف املعروفة التقفية عىل أخرى رضوب إقبال منظومات ومن
والقافية. والوزن السياق حيث من إقبال شعر رضوب يف عاجلة نظرة هذه

يف الشاعر شعر أمامه وليس العربي، للقارئ أكتب ألني التفصيل؛ فيها أرد ولم
وقوافيه. وأوزانه وأشكاله موضوعه الشعر رضوب يف البيان له فأطيل لغته،
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واألسلوب اللغة

األردية لغتيه يف إقبال شعر يقرأ ال فهو كثريًا. العربي القارئ يعني ال موضوع وهذا
املعنى حفظت إن والرتجمة دواوينه، لبعض عربية ترجمة يقرأ ولكن والفارسية،

واألسلوب. اللغة تحفظ ال والصورة
باللغتني إقبال َكتََب الكلمات: هذه وأسلوبه وعبارته إقبال بلغة التعريف يف وحسبي
من قليل فيها واملكتوب وأدب، علم لغة ليست البنجابية األوىل ولغته والفارسية. األردية

الهند. مسلمي من وامُلتأدبني األدباء ولغة لغته هي األردية فاللغة العامة. أدب
أكرب بلغه ما والقوة والصحة األصالة يف يبلغان باألردية، أنشأ فيما وأسلوبه ولغته

إقبال. نبغ أن إىل اللغة هذه يف الشعر نشأ منذ األردية شعراء
برأي فيه يعتد وال اللغة. أهل ذوق إىل يرد وأسلوبه وعبارته الشعر لغة يف والحكم
أساليبها عىل وُدرِّبوا وفقهها، علمها يف الغاية بلغوا وإن أهلها، غري من اللغة داريس
هذه من الذروة يبلغ جملته يف إقبال شعر أن يَرْون األردية وأدباء ونثرها. شعرها يف
التي وفلسفته تُحدُّ ال التي بمعانيه يفوتهم ثم شعرائها، أعظم شعر ويُسامي اللغة.

األمد. عىل فيها استوىل

أذكر ثم أُجملها، مآخذ الفرس أدباء عليها أخذ فقد الفارسية، إقبال منظومات وأما
شمايل الغزنوي محمود السلطان فتح منذ الهند يف الفارسية اللغة ُعرفت فيها: رأيي
ولغة الدولة لغة فكانت املغول، أيام عليَّة مكانة وبلغت الهجري، الرابع القرن يف الهند
كلهم شاعًرا خمسني زهاء ملوكهم أحد أكرب الدين جالل حول اجتمع وقد واألدب. العلم

إيران. من إليها وفد من ومنهم الهند يف نبغ من منهم بالفارسية، ينظم
يعرفها عرصنا حتى بقيت ولكنها املغولية، الدولة اضمحالل بعد أمرها ضعف وقد
فيها نظم من وأعظم الكتاب. بعض بها ويكتب الشعراء، بعض بها وينظم املثقفون،

إقبال. محمد العرص هذا يف
قبُل. بيَّنت كما التسعة، دواوينه من ستة فيها أنشأ وقد
املآخذ: هذه النابغ الشاعر عىل الفرس أدباء بعض وأَخذَ

العرصي الفاريس الشعر للغة مطابَقنْي ليسا وأسلوبه لغته أن عليه أُخذ (أ)
وأسلوبه.
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الفارسية. يف املأنوس الفصيح تخالف عبارات أحيانًا يستعمل وأنه (ب)
قبل. من الفاريس األدب يف تُؤثر لم تراكيب له وأن (ج)

الفرس، شعراء أحد — هللا رحمه — بهار الشعراء ملك املعرتضني أجاب وقد
املؤلف َد عدَّ وقد الالهوري»، «إقبال اسمه الشاعر عن كتابًا ألف الذي املينوي ومجتبي

عليه. وأجاب إقبال عىل أُخذ ما الكتاب هذا يف
فارسية. بيئٍة يف ينشأ لم إقباًال أن األول: سببني؛ االعرتاض لهذا أن ويبدو
ُشعرائها. دواوين يف النظر وطول بالدرس، اكتسبها ولكن لغته، ليست فالفارسية
فرأى منهم. املعارصون استعمله وما القدماء الفرس شعراء استعمله ما عنده فاستوى

وأسلوبه. العرص للغة مخالفًة شعره بعض يف النقاد بعض
شعراء ونبغ أُدباء فيها ونشأ قرونًا، الهند استوطنت الفارسية اللغة أن والثاني:
لغة الهند يف فنشأت وأحوالهم، إيران شعراء بيئة تخالف وهي وأحوالهم. بيئتهم لهم

إيران. يف األدب لغَة ما مخالفًة تخالف أدبية
كل يف الفارسية شعراء كبار من يأخذ أن إقبال عىل حرج فال األول السبب فأما
الشعر ُمسايًرا شعره يكون أال يضريه وال الشعراء، هؤالء وسع ما ويسعه العصور،

وسياقه. وتركيبه لفظه يف املسايرة كل العرصي الفاريس
وقديًما أخرى. بيئٍة اصطالح عىل بيئة باصطالح اعرتاٌض ففيه الثاني السبب وأما

االصطالح. يف مشاحة ال ُعلماؤنا: قال
ابتكر أنه فقصاراه الفاريس، األدب يف تؤثر لم تركيبات العظيم لشاعرنا أن وأما
.َّ وذهلل الشعر لها روَّض مبتدعة وآراء ُمبتكرة، فلسفة له والرجل الفارسية. يف عبارات
غرو وال قليًال، معانيها عن يُحرِّفها أو محدثة ملعاٍن ُمفردًة ألفاًظا يضع أن عجب فال

املبتدعة. ملعانيه بدًعا تعبريًا أو تركيبًا يصوغ أن
أنه فخًرا ويزيده والعبارات، واأللفاظ املعاني يف وجدد ابتدع أنه الفخر وإلقبال
إليها وما والخالعة واللهو والسْكر بالخمر تتصل مبتذلة إباحية معاٍن من ألفاًظا نقل
روحية معاٍن إىل األلفاظ هذه نقل به، فهوت الفاريس األدب يف شاعت التي األلفاظ من
فيها ز تَجوَّ ألفاًظا األوىل معانيها إىل ردَّ كما املادة. حدود تحدُّها ال واسعة عالية

والكعبة. والحرم والدير والدين كالكفر مذاهبهم الناس عىل فَلبَّسوا الشعراء،
الفلسفة من الثروة هذه الفارسية اللغة أودع أنه األكرب وفخُره األعظم إقبال وفضُل
التي اللغة حظ أعظم وما للمتأدبني. ها ويرسَّ للشعر، وذلََّلها السديدة، واآلراء العالية،
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بألفاٍظ خرج أنه الشاعر الفيلسوف هذا مثل عىل يُؤخذ فهل لشعره. إقباٌل يختاُرها
غري تركيبات اخرتع أو العرص، لغة يف مألوفة غري عبارات استعمل أو معانيها، عن
والتصحيح والتجديد واالخرتاع الخلق إال النَّابغني عمل وهل الفاريس. األدب يف مأنوسة

واألساليب؟! واأللفاظ الجزئية املعاني يف ثم العامة األفكار يف
عن ويصدفون وعيونه، جنَّاته عن ون يغضُّ بهذا العظيم الشاعر يعيبون من إن
نارضة، شجرٍة يف ذابلة ورقة أو ورد غصن يف شوكًة إال يُبرصون وال ورياحينه، أزهاره
وأعرَض وبَرس، فَعبَس العربية إىل الكليم ورضب املرشق رسالة ترجمة يف نظر كالذي
املردوفة للقافية ِمثاًال جعلتها رباعية يلتمس وذهب الرائع، بك والسَّ الرائق، النظم عن
إقبال، نفس تُمثل ال هذه وقال العربية، يف مألوفة غري أنها أعلم وأنا الفارسية، اللغة يف
يرون فيمن حيلة لإلنسان وما الرباعية. هذه إال الشاعر شعر من أترجم لم وكأنِّي
يف سوٍد بشعراٍت األشهب املطهم الجواد يعيبون والذين نوره، يُبرصون وال البدر كلف
اإلسالم بآداب امُلتأدبون يقرأ متى شعري وليت محاسنه. من بيشءٍ يُعجبون وال ذيله

ُمْفِسِديَن﴾. اْألَْرِض ِيف تَْعثَْوا َوَال أَْشيَاءَُهْم النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال الكريم: القرآن قول
املرشق: رسالة يف قال حني إقبال صدق لقد

ُخ��س��ر ب��ع��د م��ن م��ت��اع��ه��م وراج ب��ل��ح��ن��ي ف��ت��ي��انً��ا ال��ُع��ج��م رددت
ب��ش��ع��ري ن��ظ��م��تُ��ه��ُم وق��اف��ل��ة واٍد ب��ك��ل ه��ائ��م��ي��ن وك��ان��وا

∗∗∗
ف��س��اروا ب��أج��راٍس ل��ه��م ق��رع��ُت ش��رار ن��ف��س��ي م��ن ال��ع��ج��م ب��روح
دي��ار5 ون��أت م��ح��م��ل ت��ب��اط��أ ك��ع��رف��ي ل��ه��م ال��ح��داء وع��ال��ي��ت

خودي: أرسار مقدمة يف يقول إقباًال أن عىل

ال��ص��ن��م وت��ع��ظ��ي��م أص��ن��ام ن��ح��ت ال��ك��ل��م ه��ذا م��ن ال��ش��ع��ر ق��ص��دُت م��ا

القافلة. تباطؤ ترى حني بالحداء صوتك ارفع معناه: الشريازي عريف للشاعر بيت إىل يُشري 5
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خ��ل��ي ج��ام ذو أن��ا وه��الٌل ال��ف��ارس��ي ش��آن��ي ه��ن��دي أن��ا

لم وإنه ومبالغاته، وأخيلته صوره الشعر إىل الديوان هذا يف يقصد لم إنه يقول
الرشاب. من خالية كأسه هالًال يزال وال الفارسية يحكم

أُرديٍّ شعر من نظم فيما بتربيزه االعرتاف يف رأيه ولألدب إقبال، تواضع وهذا
. وفاريسٍّ
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إقبال منشعرحممد أمثلة

دواوين: أربعة ترجمُت والذي دواوينه. من نظًما ترجمُت ما عىل التمثيل يف أقترص
والرموز. واألرسار، الكليم، ورضب املرشق، رسالة

القارئ بتعريف يفي ولكنه الشاعر، دواوين يستوعب ال ناقٌص تمثيٌل أنه جرم وال
الدواوين من منثورة أمثلة أعرض أن عيلَّ يسريًا وكان الشعر. يف ومذهبه الشاعر أفكار
يف ورأيت يتسع. لم الوقت ولكن للتمثيل، منها قليلًة أبياتًا أنظم أو أُترجمها لم التي
عىل الكالم يف نقلت أني عىل األخرى؛ الدواوين تُرتجم أن إىل ُغنيًة، األربعة الدواوين

األخرى. الدواوين من منثورة فقرات الفنون، يف مذهبه عىل الكالم ويف فلسفته

املرشق: رسالة ديوان من الرباعيات وهي الطور، شقائق يف يقول

غ��رار ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ت��ب��ق��ى ف��ال ح��ي��ن ك��ل ُد ي��ج��دَّ ن��ق��ٌش ل��ه
ش��رار م��ن ت��رابُ��ك ي��ح��وي ف��م��ا أم��س م��ث��ل ي��وم��ك ص��وَّرت ف��إن

الحياة. هذه يف الدائب والجهاد املستمر، التجديد يف مذهبه إىل ملحة الرباعية ويف
األخطار: وركوب األهوال، غشيان يف قوله ومن

ال��ح��ي��اة ج��رس ع��ن��ده��ا ض��ع��ي��ٌف إل��ي��ه��ا ت��رك��ن ال ال��ش��ط��آن دع
ت��وات��ي ن��َص��ب ف��ي ال��خ��ل��د ح��ي��اة م��وج��ا ف��ي��ه ص��ارْع ال��ب��ح��ر، ع��ل��ي��ك
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اإلنسان: حريَّة يف قوله ومن

ح��اًال ض��ق��َت ال��ع��وال��م س��ع��ة وف��ي رج��ًال رب��ط��َت ال��ق��ض��اء ب��س��ل��س��ل��ة
م��ج��اال ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��رِّج��ل ت��ج��ْد وأق��ِدم ري��ٍب، ف��ي ك��ن��ت إن ف��ق��م،

العمل: يف واالبتكار الفكر يف االستقالل يف ويقول

ع��ذاب م��س��ل��ك��ه��ا س��واك ط��ري��ُق ِك��ف��اٍح ف��ي ف��ان��ح��ت��ن��ه��ا ط��ري��َق��ك
ال��ث��واب ف��ل��ك م��أث��ًم��ا، يَ��ُك وإن ف��ِريٌّ ع��م��ٍل ف��ي أب��دع��ت ف��إن

∗∗∗
وب��ي��ن��ي أف��الط ب��ي��ن وبُ��وع��د وم��ائ��ي ط��ي��ن��ي ل��خ��ل��وت��ي ت��خ��ذُت
ب��ع��ي��ن��ي إال ع��اَل��م��ي أر ول��م غ��ي��ري ع��ي��َن ي��وًم��ا أس��ت��ج��د ف��ل��م

ونورها: الحياة نار شعره يف ينفث شاعٍر كل ويعني نفسه عن ويقول

ال��ري��اح م��ع أن��وح ُغ��ص��ن��ي ع��ل��ى غ��ري��ٌب م��ن��ف��رٌد ال��روض ف��ي أن��ا
نُ��واح��ي ف��ي ل��ي��رش��ح دم��ي ف��إن واب��ع��د ال��ق��ل��ب رق��ي��ق ي��ا ف��دع��ن��ي

∗∗∗
ي��ض��ي��ر1 ال ك��ال��ش��ق��ائ��ق َل��ه��ي��بُ��ك ع��نِّ��ي: األل��وان ش��اع��ر ف��أب��ل��غ
تُ��ن��ي��ر ل��م��ح��زوٍن ل��ي��ًال وال ن��اٍر ب��ح��رِّ ت��ذي��ب ال ف��ن��ف��َس��ك

مكنوناته: عن وإعرابه بالجمال، الشاعر َولوع يف ويقول

ص��غ��ي��ر بُ��رع��وٍم ك��لِّ وِم��ق��َول ال��ط��ي��ور ِح��دِّي��ُث ال��م��رج ف��ي أن��ا
ب��ال��زه��ور ط��وٍف غ��ي��ُر ف��م��ال��ي ب��م��وت��ي تُ��رب��ى ��بَ��ا ل��ل��صَّ ف��أس��ِل��ْم

زهٌر. وهي ُملتهبة تحسبها كالشقائق بارد ولكن النار حمرة فيه 1
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للكمال: يُهيأ يزال ال وإنه له، وتكمُّ العالم تطور يف ويقول

وال��م��س��اء ص��ب��اح��ك ي��ق��ل��ب��ه ون��ح��ٍت ألزم��ي��ٍل ك��وٌن ل��ن��ا
ال��ق��ض��اء ب��م��ب��رده ي��ه ي��س��وِّ ��ل يُ��ك��مَّ ل��م ت��راٍب م��ن م��ث��اٌل

شعره: يف والعزم الوجد من الرشق بروح أثار فيما ويقول

ب��ع��ث��ت ق��د ق��ل��بً��ا ال��ش��رق ب��ص��در ن��ف��ث��ت روح��ي م��ن ال��نَّ��ار ن��ف��ث��ُت
ان��ب��ع��ث��ت س��ج��اي��اه ف��ي ك��ب��رق ن��واح��ي ل��ه��بً��ا ط��ي��نَ��ه وص��يَّ��ر

يكرب والشاعر فيها. واالحرتاق القلق لذة ويف الحياة، إىل الخليقة نزوع يف ويقول
ودوامها: قوتها إىل ويدعو شأنها ويُعيل الحياة

ال��ح��ي��اة ق��ل��َق َل��م��ح��ًة أِن��ْل��ن��ي َخ��ل��ق: ق��ب��ل م��ن ف��راش��ٌة ت��ق��ول
ال��ح��ي��اة ُح��َرق ل��ي��ل��ة أذق��ِن��ي ول��ك��ن ُص��ب��ًح��ا ف��اذُره رم��ادي

فيهم: وتأثريه املسلمني، أجل من قلبه يف يعتلج الذي الهم يف ويقول

َه��ت��ون ع��ي��ون��ه��م م��ن ودم��ع��ي ن��اري ق��ب��س��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��ل��وب
ع��ي��ون ل��ه��م رأي��ُت، م��ا ت��ر ف��ل��م ع��ن��ه��م غ��اب ق��د م��ح��ش��ر ب��روح��ي

املرشق: رسالة يف الربيع وصفه وانظر

وال��وه��اد ال��ربَ��ى ف��وق يُ��خ��يِّ��م ال��رب��ي��ع س��ح��اب ف��إن ه��لُ��مَّ
واد ك��ل ف��ي ال��ع��ن��ادل وش��دُو
ت��ه��ادي ف��ي س��ادٌر ال��ق��ط��ا وس��رُب
ش��وادي ج��ذل��ى ال��ن��ه��ر ح��اف��ة ع��ل��ى
يُ��ن��ادي ض��ح��وك وورد ش��ق��ي��ق
ال��َم��راد ب��ه��ذا س��رِّح ف��ط��رَف��ك

وال��وه��اد ال��رب��ى ف��وق ي��خ��يِّ��م ال��رب��ي��ع س��ح��اب ف��إن ه��لُ��مَّ
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وال��ورود أزه��اره��ا ق��واف��ُل وال��س��ه��ول ال��رب��ى ف��م��لء ه��لُ��مَّ
ع��ود ك��ل ع��ل��ى ال��رب��ي��ع ن��س��ي��م
ال��ن��ش��ي��د ف��ي إب��داع��ه��ا ول��ل��ط��ي��ر
ال��خ��دوِد2 ح��م��ُر ال��ج��ب��َب وم��زق��ت
ن��ض��ي��د زه��ر ن��اض��َر ال��ُح��س��ُن ج��ن��ى
ج��دي��د غ��م إب��داع ول��ل��ع��ش��ق

وال��ورود أزه��اره��ا ق��واف��ُل وال��س��ه��ول ال��رب��ى ف��م��لء ه��لُ��مَّ

∗∗∗
ال��ج��م��اِل ص��ف��ح��ات إل��ى وان��ظ��ر ال��ب��راريِّ ف��س��ي��ح واط��ل��ب ال��دور دع

م��الل دون ال��م��اء ح��اف��ة ع��ل��ى
زالل م��اء ت��رق��رق ��ل ت��أمَّ
دالل ذي ن��رج��س إل��ى وَح��دِّق
اخ��ت��ي��ال ذاُت ن��ي��س��ان ب��ن��يَّ��اُت
ك��ال��آلل��ي أع��يُ��نً��ا ل��ه��ا وق��بِّ��ل

ال��ج��م��ال ص��ف��ح��ات إل��ى وان��ظ��ر ِي ال��ب��رارْي ف��س��ي��ح واط��ل��ب ال��دُّور دع

األبيات: بهذه املوشح ويختم

ال��ك��ائ��ن��ات م��ه��ج��ة أض��م��رت ب��م��ا َه��ي��ج��ه ف��ي ص��رَّح ال��م��رج ث��رى
ال��ص��ف��ات وك��ون ال��ص��ف��ات ف��ن��اءُ
ج��ل��َوات م��ن ال��ذات أب��دت وم��ا
ال��ح��ي��اة م��ع��ان��ي م��ن خ��ل��ت��ه وم��ا
ال��م��م��ات م��ع��ان��ي م��ن خ��ل��تَ��ه وم��ا
ث��ب��ات م��ن ه��ن��ا ه��ا ل��ه ف��ل��ي��س

النعمان. شقائق أي 2
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ال��ك��ائ��ن��ات م��ه��ج��ة أض��م��رت ب��م��ا َه��ي��ج��ه ف��ي ص��رَّح ال��م��رج ث��رى

ات. املحسَّ هذه وراء من إليها نظر التي املعاني إىل الحيس الوصف من ينتقل وهكذا
بغري والفكر قلب بغري الفلسفة الحياة: يف مذهبه ر تُصوِّ التي األبيات هذه واقرأ

الكفاح. الجدُّ الحياة وينبوع موت، عمل
األبيات: وعنوان

األَرضة

ال��ك��ت��اب س��وُس ال��ف��راش��َة ي��ن��اج��ي ل��ي��ل��ة ب��م��ك��ت��ب��ت��ي س��م��ع��ُت
ال��ف��اري��اب��ي ك��ت��ب ف��ي ��بْ��ت ون��قَّ س��ي��ن��ا اب��ن ب��ك��تْ��ب م��ررُت ي��ق��ول
ح��ج��اب ف��ي ظ��ل��م��ت��ي م��ن زل��ت وم��ا ال��ح��ي��اة ه��ذي ح��ك��م��ة أدر ول��م

∗∗∗
ك��ت��اب ف��ي ت��رى ال ن��ك��ت��ة أرى ح��رق��ة ف��ي ال��ف��راش��ة تُ��ج��ي��ب

ال��ح��ي��اه يُ��ِع��دُّ ال��ك��ف��اح رأي��ُت
ال��ح��ي��اه يُ��ِم��دُّ ال��ك��ف��اح رأي��ُت

بجناحيها. تطري فهي القوية، الحياة صورة إقبال شعر يف والرباعة
لسانها: عىل يقول كما نوًرا، غريها تستجدي ال لنفسها وتُيضء

ال��ح��ري��ق إل��ى ال��ف��راش ي��ه��ف��و ك��م��ا غ��ي��ري ن��ي��ران إل��ى أع��ش��و وال
ط��ري��ق��ي أض��الع��ي ب��ن��ار أن��رت ظ��ب��ي ك��ع��ي��ن ال��ظ��الم ح��ل��ك إذا

عنوانها: املرشق رسالة يف منظومة من أبيات وهذه

الرياعة

ق��واه��ا ��ع��ت ج��مَّ ق��د �رة �ي� �ق� ح� وذرَّة
ت��ص��اله��ا ُح��َرق م��ن ف��راش��ة ك��أن��ه��ا
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ُدج��اه��ا ن��وَّرت ق��د
ش��رارا3 وان��ع��ق��دت ُخ��ل��ف��ت أي��اة ف��ه��ي
ن��ض��ارا ت��ح��وَّل��ت ق��ل��ب��ه��ا ف��ي ح��رق��ة م��ن

ن��ظَّ��ارا وب��ص��را
ن��اح��ي��ه ك��لَّ ت��ط��ي��ر ق��ل��ق ف��ي ف��راش��ٌة
ه��ي��ه ك��أن��ه ح��ت��ى رف��رف��ت ال��ل��ه��ي��ب ع��ل��ى

ق��ال��ي��ه4 و«أن��ت» «أن��ا»
ال��ظ��الم ُم��ع��ت��ك��ر ف��ي ل��ل��ط��ي��ر ِم��ش��ع��ال ي��ا
ُه��ي��ام؟ ف��ي ف��أن��ت أح��س��س��ت��ه��ا ح��رق��ة م��ا

�دام األق� �رارة ح�
ون��وًرا ن��اًرا وَح��واله��ا ب��ال��ذرة ط��ارا واإلق��دام ف��ال��ج��د

فلسفة يف والعشق شعره. يف مشابه لها العشق يف أبيات إثبات من ا بُدٍّ أجد وال
وحرية عجز بدونه وهما والعلم. العقل مقابل يف يذكره الحياة. نار بل الحياة هو إقبال

وجبن:

ودي��ر ح��رم ح��ول وط��اف َس��ي��ر ك��لَّ أج��دَّ ق��د ف��ك��رَي
ك��اإلع��ص��ار ب��ال��نَّ��ْق��ع ُم��رت��ديً��ا ال��ب��راري ف��ي ل��ل��طِّ��الب ع��دوُت
ك��اه��ل ل��ل��خ��ي��ال رح��ل��ي ي��ح��م��ل ال��م��ن��ازل5 أب��ت��غ��ي ِخ��ض��ر ب��غ��ي��ر
ال��ن��س��ي��م6 ِش��ب��اك��ه م��ن ك��ال��ص��ب��ح ال��ح��ط��ي��م ك��أس��ي راًح��ا ت��ط��ل��ب
ال��ص��ح��اري ف��ي ك��اإلع��ص��ار ح��ي��ران ال��ب��ح��ار ف��ي ك��ال��م��وج ُم��ن��ط��ويً��ا

األبيات ويف جدوى. دون الحقيقية طلب يف وسعيه العقل كدَّ ر تُصوِّ األبيات هذه
الحياة. مغالق له وفتحه الطالب، هذا نفس يف العشق فيض ر يُصوِّ اآلتية

رشاًرا. فصار فانعقد الشمس من انفصل شعاع كأنها الشعاع األياة: 3
وأنت. أنا ومخاطب، متكلم فيه يكون الذي االنفصال وتقيل االتحاد تبغي 4

األساطري. يف كما الظلمات يف إسكندر دل والخرض دليل، بغري 5

النسيم. من بشبكة األشياء يحوي أن الصبح يريد كما تمسكه، ال محطومة وهي الخمر تطلب كأسه 6
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ويَرسَّ وجدانه، فأيقظ بقلبه فاَض العشق إن يقول القصيدة من اآلتية األبيات يف
الدرجات. ُعليا إىل ورفعه ُعقدة، كل له وحلَّ عسري، كل له

ل��بِّ��ي ف��ي ُع��ق��دة ك��ل وح��لَّ ب��ق��ل��ب��ي ب��غ��ت��ًة ف��اض ع��ش��ق��ك
��اء َوضَّ ح��َرًم��ا َدي��ري ف��ص��ار وال��ف��ن��اء ال��وج��ود ع��رَّف��ن��ي
ال��ح��ري��ق7 ل��ذاذة ع��رَّف��ن��ي ك��ال��ب��روق م��رَّ ح��ص��ي��دي ع��ل��ى
ال��ع��ك��س8 م��ث��ل ن��ف��س��ي م��ن ف��ُص��ل��ت ��ي ح��سِّ وُس��ل��ب��ت م��ن��ه ُص��ع��ق��ت
ل��ق��ل��ب��ي أف��ش��ي��ت��ه ق��د ب��ال��س��رِّ ت��رب��ي ال��ُم��ع��لَّ��ى ل��ل��ع��رش رف��ع��ت
وت��اه��ا رون��ًق��ا ُق��ب��ح��ي وف��اض َم��رس��اه��ا س��ف��ي��ن��ت��ي وب��ل��غ��ْت
بَ��ل��واه ف��ي ال��م��الم أق��ب��ل ال س��واه ال ال��ع��ش��ق ح��دي��ث ع��ن��دي
ق��ل��ب��ي وخ��ف��وق ووج��دي دم��ع��ي ح��س��ب��ي ال��ع��ل��وم، وم��ض ع��ن غ��ن��ي��ُت

بالعقل العالم يف اإلنسان انفراد الشاعر فيها ر يُصوِّ التي الوحدة قصيدة وهذه
الكريم: القرآن يف كما الخالئق، هذه بني نجيٍّا يجد ال وأنه اآلالم، واحتماله والوجدان،
ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا

َجُهوًال﴾. َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَساُن َوَحَمَلَها

ال��م��ت��ع��ال��ي: م��وِج��ه ف��ي ي��وًم��ا ل��ل��ب��ح��ر ق��ل��ُت ق��د
ب��ب��ال؟ تُ��ك��نُّ ف��م��ا س��ع��ي دائ��َب أراك
ال��آلل��ي الم��ع��ات م��ن ب��ص��دٍر ح��وي��ت ق��د ك��م
ح��ال��ي ال��ق��ل��ب ب��ج��وه��ر ص��دٌر م��ث��ل��ي أف��ي��ك

ب��ج��زر ع��نِّ��ي ف��ص��دَّ
س��ؤال��ي ي��ردَّ ول��م

ع��ن��اءِ! م��ن خ��ال��يً��ا ي��ا ي��وًم��ا ل��ل��طَّ��ود وق��ل��ت

االحرتاق. لذة وعرفه الحصيد الربق يحرق كما وفكر علٍم من جمع ما أحرق 7

عكاس. للمصور: هال العربية البالد وبعض إيران ويف األصل، يف واللفظ الصورة، العكس: 8
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وب��ك��اء؟ زف��رٍة م��ن ص��وٌت س��م��ُع��ك أن��ال
دم��اء ع��روق ف��ي��ه ع��ق��ي��ًق��ا ت��ح��وي ك��ن��ت إن
ش��ق��اء ح��ل��ي��ُف إن��ي ب��ح��دي��ٍث ف��واِس��ن��ي

ب��ص��م��ت ع��نِّ��ي ف��ص��دَّ
س��ؤال��ي ي��ردَّ ول��م

ال��س��م��اء ب��در أت��ي��ت ح��ت��ى ال��س��ي��ر ف��ي ج��ددُت
ال��ف��ض��اء؟ ذَْرع ح��تَّ��ام َس��ي��ر ِن��ض��و ي��ا ف��ق��ل��ت:
ال��ألالء ن��ورك م��ن زه��ور َم��رج األرض
وع��ن��اء؟ ُح��رق��ة ف��ي ق��ل��ب ن��ورك أخ��ل��َف

ت��رن��و ال��ك��واك��ب رأى
س��ؤال��ي ي��ردَّ ف��ل��م

ال��ب��ِريَّ��ه ط��وف ب��ع��د م��ن ربِّ��ي ل��ل��ه وق��ل��ت
ح��ف��يَّ��ه؟ ب��ي ذرة م��ن ه��ذي ب��دن��ي��اك أم��ا
خ��ل��يَّ��ه؟ ال��ب��راي��ا وذي ق��ل��ٌب ط��ي��ن��َي أك��لُّ
ح��ِريَّ��ه ب��ش��دوي ل��ي��س��ت ول��ك��ن م��روج، ط��اب��ت

ب��اب��ت��س��ام أج��اب��ن��ي
س��ؤال��ي ي��ردَّ ول��م

وهللا ويواسيه. يُناجيه الخالئق بني له رشيًكا يجد ال العالم، يف اإلنسان حال هذه
عنها. بالكشف ووكَّله األرسار، عنه حجب تعايل

مذهب ر تُصوِّ جوته، األملاني الشاعر بها يُعارض التي والشاعر الحور وقصيدة
الحياة. هذه يف املستمر والسري الدائب، والجدِّ الدائم، األمل يف إقبال

الحور:

ن��اظ��ر أن��ت إل��ي��ن��ا وال ت��ط��ي��ب��ك ي��وًم��ا ال��خ��م��ر ال
ش��اع��ر غ��ي��ر األح��ب��ة ب��ه��َوى ش��اع��ٍر م��ن ل��ن��ا ع��ج��ٌب
ال��م��ث��اب��ر ال��ط��ل��ب وح��رق��ة ءِ ال��رج��ا أن��ف��اس َح��رِّ م��ن
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ال��م��زاه��ر ي��ش��ج��و وتَ��غ��زُّل ب��ل��ْوع��ٍة تُ��ذي��ُب ن��َف��ٌس
ش��اع��ر خ��ل��ق ال��ع��ج��ي��ب��ة ـ��يَ��اك ـْ دن�� ب��األل��ح��ان وخ��ل��ق��َت
س��اح��ر س��ح��ر ل��ع��ي��ن ي��ب��دو ك��م��ا إَرم ب��ه��ا ت��ب��دو

الشاعر:

ال��م��ن��ازل َدع��ة ت��رت��ض��ي ال وف��ط��رت��ي أق��ول م��اذا
ال��خ��م��ائ��ل ح��ول ��ب��ا ال��صَّ ت��ه��ف��و ك��م��ا ق��ل��ق ع��ل��ى ق��ل��ب��ي
ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و ف��ات��ن ـ��ٍل ج��م��ي��ـ إل��ى ن��ظ��رُت ف��إذا
ال��م��ح��اف��ل ف��ي ُح��س��نً��ا ي��ع��ل��وه ال��ذي إل��ى ال��ف��ؤاد خ��ف��ق
آم��ل ُرق��يَّ ال��ش��م��وس إل��ى ِم ال��ن��ج��و إل��ى ال��ش��رار ف��م��ن
ال��م��راح��ل ع��ل��ى أع��وج ف��م��ا ُر ال��ق��را ل��ي��ه��ل��ك��ن��ي إن��ي
ال��م��ف��اص��ل ف��ي ت��س��ري ال��ك��اس ـ��ِع ال��رب��ي��ـ م��ن ش��رب��ُت وإذا
أُغ��ازل اآلت��ي ورب��ي��ع��َي م��ح��دٍث ب��ش��ع��ٍر أش��دو
ال��ُم��س��ائ��ل ف��ي��ه ي��ن��ت��ه��ي ال م��دى ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ط��ل��ب��ي
غ��اف��ل اآلم��ال ع��ن ق��ل��ب��ي وال ن��ظ��ري ص��اب��ر ال

أرسار تلخيص يف وقدمت دواوينه. يف الصور مئات الشاعر رها صوَّ املعاني هذه
الشأن. هذا يف وافية أبياتًا الكتاب هذا من الفلسفة باب يف خودي

الرضب من وهي الباقية، الخمر تُسمى املرشق رسالة يف قصائد من مثاٌل وهذا
املعنى، وغموض التصوف، فيها ويغلب الفاريس، الشعر اصطالح يف غزًال يُسمى الذي

املوضوع: وحدة فيها يلزم وال

ره��ي��ن ق��ي��ٍد إل��ى ق��ي��ٍد م��ن ف��ه��و ح��ي��ن ك��لَّ َرب��ا ي��ن��ح��ت ع��ق��ل��ن��ا
ح��ن��ي��ن ذو غ��ي��ري ح��يِّ��ك ف��ي ل��ي��س تُ��ب��ل ال ج��ه��اًرا ال��س��ت��ر ارف��ع
ال��ع��ي��ون ف��ي س��ت��ًرا ل��ك ن��ظ��رات��ي ن��اس��ج غ��ي��وٌر ع��ي��ن��ي م��ن أن��ا
ي��م��ي��ن م��ن س��واه��ا ال��ح��ب ف��ي ل��ي��س وَرن��ا ودم��ٍع َخ��ْل��س بَ��س��م��ة
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ي��م��ي��ن9 ال ع��ه��ًدا ب��ال��ل��وع��ة زاد ال��نَّ��وى ي��وم ف��ف��ي ال��ع��ش��ق ح��ب��ذا
األن��ي��ن ه��ذا ف��ي ال��ن��ار ل��ت��زي��د اق��ب��َس��ن ق��ل��ب��ي م��ن ال��ط��ائ��ر أي��ه��ا
ح��ي��ن ك��لَّ إل��ٌه ف��إلق��ب��ال ل��ه ت��أذن ال ال��ك��ع��ب��ة س��ادَن

الباقية: الخمر من أخرى وهذه

ح��ق��ي��ق ب��ي م��ح��رم ع��ن ُس��ؤال��ي ال��ح��ف��ل ذل��ك ف��ي
ال��ص��دي��ق10 ل��ح��ن وف��ي��ه غ��ن��ائ��ي أزج��ي ل��ذاك
وب��م��وق��ي ب��م��ق��ل��ت��ي ح��دي��ثً��ا ق��ل��ب��ي ي��ب��ث
ص��ف��ي��ِق ك��ِس��ت��ر ف��ي��ه��ا ل��ف��ظ ك��لِّ خ��ل��وة ف��ي
ط��ل��ي��ق ع��ي��ٍن ب��دم��ع ن��ظ��رات��ي ��ٌر م��ط��هِّ
ال��م��رم��وق ل��وج��ه��ك وج��د ن��ظ��رة أج��ل م��ن
ول��ض��ي��ق11 ل��ع��ق��دة أم��وري ك��لُّ ك��ال��ك��مِّ
م��ش��وق ب��ق��ل��ٍب أن��م��و ش��م��س ض��وء إل��ى ل��ك��ن

يقول: أن إىل

ال��ت��ح��ل��ي��ق ل��ذة م��ن ب��ع��ش أس��ت��ري��ح ال
ش��ق��ي��ق ب��روِض ط��وًرا ن��ه��ر ب��ش��اط��ئ ط��وًرا

بهذه: — الباقية الخمر قصائد — الرضب هذا يف التمثيل واختتم

ب��ه��اء تُ��زَه��ى ال��ش��ق��ي��ق وع��روس غ��ن��اءً ُج��ن ال��رب��ي��ع ع��ن��دل��ي��ب
ج��اء ال��غ��ي��ب ع��ال��م م��ن ل��ح��ن ذاك ف��ي��ه م��زاه��ر وال ُم��غ��ن ال

يكذب. ال الحب يف آخر عهد الفراق يوم العاشق لوعة إن يعني يكذب: ال 9

يطلبه. الذي صديقه يعيه الذي اللحن فيه 10

معقٌد. ضيٌق الزهرة كم مثل 11
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ش��اء12 أيَّ��ان ال��ح��ي��اة ِوت��ار ف��ي ض��رب��ا يُ��س��دِّد م��ن ال��س��ت��ر َم��ح��رم
ل��ق��اء ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ل��ه ق��دَّر وداد س��ب��ي��ل وخ��ذ تُ��ع��نِّ��ف ال
ه��ب��اء ي��م��ض��ي ك��ال��رم��ل ش��يءٍ ك��ل ُم��ق��ام؟ ال��ت��راب دارة ف��ي أي��ن
أض��اء ق��ل��ب��ي ال��ح��ج��از وب��أرض ج��س��م��ي ك��ش��م��ي��ر ري��اض م��ن زه��رٌة
ان��ت��م��اء13 ذاك َح��ب ش��ي��راز أرض ن��م��ت��ه��ا وال��ل��ح��وُن وأغ��ان��يَّ

من جماعة فيها ذكر الفرنج، نقش الشاعر اه سمَّ قسٌم املرشق رسالة ديوان ويف
وشعرائهم. أوروبا فالسفة

األملاني الفيلسوف األول ونطشه»، «شوبنهاور عنوانها القسم هذا من أبيات وهذه
واإلقدام. القوة فيلسوف والثاني الساخط، املتشائم

ونطشه شوبنهاور

زه��ور م��ن ش��وك��ة ف��أص��اب��ت��ه ب��روض ي��س��ي��ر ُع��ش��ه م��ن ط��ار
وال��ط��ي��ور ل��ن��ف��س��ه ب��ثُ��ب��ور ون��ادى وال��زم��ان ال��روض ل��ع��ن
َغ��رور14 َخ��دع ال��ب��رع��وم وِط��ل��َس��م ج��وًرا ال��ش��ق��ائ��ق وس��م��ة ورأى
دي��ج��ور إل��ى ف��ي��ه��ا ص��ب��ح ك��ل أق��ي��م��ت اع��وج��اج ع��ل��ى داٌر ق��ال:
غ��زي��ر ع��ي��ن ب��دم��ع دم��اء م��ن ن��غ��م��ات ت��ق��اط��رت ح��ت��ى ن��اح

∗∗∗
ال��ك��س��ي��ر ج��ن��اح م��ن ال��ش��وك ي��ن��زع ف��واف��ى ال��نُّ��واُح ال��ه��ده��َد وَش��ج��ا
ل��ل��ع��ب��ي��ر15 ص��دره ال��ورد َم��زق رب��ح��ا خ��س��رك ك��ل م��ن أخ��رج ق��ال:

أهله. الرس ومحرم وتر. جمع الوتار 12
وسعدي حافظ شرياز، شعراء نفحات فيه وشعره باإلسالم أضاء وقلبه كشمري، من إقبال أرسة أصل 13

وغريهما.
أو كي وسمة أو حرقة الشعراء خيال يف السمة وهذه لها. ظلًما الشقائق يف السوداء السمة رأى 14

الحياة. هذه يف خداًعا املتشائم الفيلسوف فيه رأى نفسه عىل املنطبق والربعوم حب. لوعة
ريحه. لتفوح الورد يتفتح 15
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ف��س��ت��رض��ى ب��ل��س��ًم��ا ال��ُج��رح واج��ع��ل
روض��ا ُك��لُّ��َك تَ��ْغ��ُد ال��ش��وك وائْ��ل��ِف

ويف عامة، شعره يف إقبال افتنان القارئ فيها يرى املرشق رسالة من أمثلة هذه
خاصة. مذهبه تصوير

الفصل ويف مقدمته يف بينت كما وهو الكليم. رضب ديوان من بأمثلة هذه وأُرِدف
عىل مقسمة فيه إقبال وآراء الشعر، إىل منه الفلسفة إىل أقرب الباب؛ هذا من األول

كتاب. كأنه شتى، موضوعات يف أبواب
والسياسة، الجميلة والفنون والتعليم والرتبية واملسلمني، اإلسالم عن الشاعر تكلم
من نماذج وقدمُت خفيٍّا. أو ظاهًرا وصًال وتقويتها الذات يف بمذهبه هؤالء كل ووصل
إقبال «مذهب والفصل: الجميلة»، الفنون يف إقبال «مذهب الفصل: يف الديوان هذا شعر

أخرى. موضوعات يف قليلة أمثلة هنا فحسبي خاصة». الشعر يف
هللا رجال عنوانها: أبياٌت

ُه��راء ت��دور َح��رب��ه ال��ذي ال ض��راب��ا يُ��ج��ي��د م��ن ال��ح��رُّ إن��م��ا
وق��ب��اء16 وخ��رق��ة س��ن��اء ذا ت��اج��ا ت��ج��م��ع األح��رار وس��ج��اي��ا
ذُك��اء م��ن��ه ف��ص��اغ ش��راًرا ـ��ُر ـْ ال��ده�� أخ��ذ ت��راب��ه��م خ��ف��اي��ا م��ن
ب��راء ع��اش��ت األص��ن��ام ط��واف م��ن ال��دن��اي��ا ت��ع��اف ُح��رَّة ف��ط��رٌة
األه��واء ت��ق��دِّس وث��ن��يٌّ ج��م��ع��ا وال��ت��دي��ن ال��ك��ف��ر ف��ي أن��ت

الكبري: الشاعر بها وصفه كثرية صفات من املؤمن صفة وهذه

ذا وشيًخا خرقٍة ذا وصوفيٍّا تاج ذا ملًكا واحد وقت يف يكون ربما املختلفة. باألحوال يتغري ال الحر 16
قباء.
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إقبال محمد شعر من أمثلة

الدنيا يف

ال��م��ؤم��ن17 ال��م��َح��ك م��ن ب��ع��ي��د ال��ح��ري��ر ك��م��سِّ َل��ي��ن ال��ص��ح��ب م��ع
ال��م��ؤم��ن ال��م��ع��رك ف��ي وك��ال��ل��ي��ث ب��اط��ل ط��غ��ى م��ا إذا ش��دي��ٌد
ال��م��ؤم��ن ال��ف��ل��ك ع��ل��ى وي��أب��ى ي��س��م��و األرض ع��ل��ى ل��ك��ن ال��ط��ي��ن م��ن
ال��م��ؤم��ن ال��م��َل��ك م��ن ي��ص��ي��د ول��ك��ن ط��ي��ر ص��ي��د ��ه ه��مُّ وم��ا

الجنة يف

ال��م��ؤم��ن ق��ل��ب��ن��ا إل��ى ح��ب��ي��ٌب غ��ب��ط��ة: ف��ي ال��م��الئ��ك ت��ق��ول
ال��م��ؤم��ن18 ه��ج��رن��ا إل��ى س��ري��ع ربِّ��ه��ا: إل��ى ش��ك��وى ول��ل��ح��ور

والفكرة الَقَدر. عنوانها: أبياٍت يف وإبليس تعاىل الخالق بني املحاورة هذه وانظر
عربي. ابن من مأخوذة

إبليس:

م��ح��ي��د م��ن ع��ن��ه ل��ي��س ك��ن أم��ُره إالًه��ا ي��ا
ح��س��ود أو ب��ع��دوٍّ م��نِّ��ي آدم يُ��َص��ب ل��م
ح��دود19 ف��ي وم��ك��ان زم��ان م��ن ِغ��رٍّ وي��ح
أح��ي��د؟ ك��ي��ف أو ـ��ِرك ـْ أم�� ع��ن أس��ت��ك��ب��ر ك��ي��ف
ب��ال��س��ج��ود أرض��ى ل��س��ت أن��ي ع��ل��م��ك ف��ي ك��ان

قبلها. التي الكلمات يف الكاف والروي املؤمن. بكلمة مردوفة القافية 17
متعة. وكل الحور عىل تسمو الجنة يف همته 18

واملكان. بالزمان املقيد الغر هذا أحسد كيف 19
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الخالق:

ال��ج��ح��ود؟ ب��ع��د أو ق��ب��ُل ه��ذا ال��س��ر ع��رف��ت ه��ل

إبليس:

ال��وج��ود ك��م��االت ـ��ِه ت��ج��لِّ��ي��ـ ف��ي م��ن ي��ا ب��ع��ُد

املالئكة): إىل (ناظًرا الخالق

ُع��ذرا ال��زور ��ن��ت��ه ل��قَّ ف��ي��ه ال��ف��ط��رة ��ة خ��سَّ
أم��را أم��ل��ك ال أن��ا س��ج��ودي ش��ئ��َت م��ا ق��ال:
ج��ب��را ف��ي��ه اخ��ت��ي��اًرا ��ى س��مَّ ال��ظ��ال��م ذل��ك
وج��م��را ف��ي��ه ش��ع��ل��ة َرم��ادا ��ى س��مَّ إن��ه

أبى. أن بعد إال عليه مقدَّر السجود إباء أن يعرف لم إبليس أن املحاورة ولُبُّ
من يبلغ اإلنسان إن يقول اإلرادة، حرية دعاة من وإقبال إرادته. بعد كان فالتقدير

القدر. عىل مشريًا عزمه يكون أن هللا عند واملكانة الحرية

العرب: أمراء إىل خطاٌب وهذا

أدب ف��ي ال��ع��رب أم��راء ُم��س��ائ��ًال م��ن��ط��ق��ه 20 ال��ه��ن��ديَّ ال��ك��اف��َر يُ��س��ع��د ه��ل
ال��ن��َوب ع��ل��ى ف��أع��ان��ت��ه��ا ب��ح��ك��م��ة أخ��ذت ق��د ال��ن��اس ك��ل ق��ب��ل أم��ة َم��ن
ل��ه��ب أب��ي م��ن غ��ويٍّ ك��ل وه��ج��ُر ت��ف��رق��ة دون ت��ق��يٍّ ك��لِّ إخ��اء

الهندي. الكافر نفسه ي يُسمِّ فلهذا الرباهمة، من كانوا إقبال أجداد 20
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ال��ع��رب أم��ة ك��ان��ت ال��ُع��رب أح��م��د م��ن م��ن��ش��ؤه��ا ك��ان وأرض ح��دود م��ن م��ا

جاوزت أمة أول إنهم ويقول الناس، بني والتفريق التفرق العرب أمراء عىل يَنَعى
يتبع غويٍّ كل وهجرت الرسول، يتبع مهتد كل الناس يف وآخت والوطن، النسب حدود

لهب. أبا
وينفث واآلخرة. الدنيا عىل بل واألوطان، األقوام عىل إقبال فيها يسمو قطعة وهذه

ونارها: الحياة قوة فيها

أع��ج��م��ي أن��ا وال ه��ن��دي أن��ا وال ُم��ن��ت��م أن��ا م��ا ال��ُع��رب ع��َص��ب��ات إل��ى
م��ح��وم غ��ي��َر ال��داري��ن ع��ل��ى ي��م��رُّ ن��اف��ر ت��ح��ل��ي��ق «ال��ذاُت» ب��ي ح��لَّ��ق��ت ف��ق��د
م��س��ل��م غ��ي��ر ك��اف��ر ب��ع��ي��ن��ي وأن��ت م��س��ل��م غ��ي��ر ك��اف��ر أن��ي ب��ع��ي��ن��ك
ُم��ق��دم21 ألن��ف��اس إح��راٌق ودي��ن��ي م��ح��ج��م ألن��ف��اس تَ��ع��داٌد ف��ِدي��نُ��ك
ض��ي��غ��م22 ش��رع��ة ال��ظ��ب��ي ي��ط��ي��ق ف��ل��ي��س ت��ب��ت��غ��ي ال��ش��رع ف��ي ف��ال��ت��ب��دي��َل ت��ب��دَل��ت،
ال��ت��ق��دم23 ن��ار ال��ع��ق��ل ب��ه��ذا ت��ش��بُّ ِج��نَّ��ة ال��ي��وم ِب��ي��دك ف��ي أرى ول��س��ُت
��م ال��م��ن��غِّ ه��ذا ل��ح��ن ش��ح��وب ف��م��وت ُم��نَ��غ��م ال��ح��ي��اة ن��ار ع��ن ح��اد إذا

هذا يف حرِّية ى يُسمَّ ما كرامتها من أن يرى ال ولكن إكرام، كل املرأة يُكرم وإقبال
بيتها. يف نفسها إىل املرأة خلوة من بد ال يقول: فيما ويقول الزمان.
عنوانها: الكليم رضب ديوان من املرأة قسم من أبيات وهذه

أنفاسه. معدًدا يحجم والثاني أنفاسه، محرًقا يقدم األول والكافر، املؤمن بني فرٌق هذا 21

ضعفهم. يُالئم تأويًال فأولوها اإلسالم رشيعة عن ضعفوا املسلمني إن املعنى، هذا إقبال يكرر 22

صحرائهم يف فليس بيشء، يُبايل ال الذي اإلقدام وتركوا واملنطق، الفلسفة لقضايا املسلمون استسلم 23
ليىل. مجنون إىل يشري اإلقدام. العقل يُعلم الذي الجنون اليوم
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الخلوة

ال��ص��دور ف��ي وظ��ل��م��ٌة ع��ي��ن، ن��وُر ب��ال��س��ف��ور ِج��ن��ٌة ال��ع��ص��َر ف��ض��ح
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي ال��ش��ت��ات م��ن��ه��ا ك��ان م��داه��ا ال��ع��ي��ون م��ت��ع��ة ت��ج��ز إن
ال��ب��ح��ور ب��ق��اع أص��داف��ه��ا دون ُدرَّا ل تُ��ح��وَّ ال ال��م��اء ق��ط��رُة

عنوانها: أخرى وأبيات

املرأة حصانة

ع��ص��ب دم��ائ��ه ب��رد ح��از م��ن يُ��درك��ه ل��ي��س س��رٌّ ال��ص��در ف��ي
ال��ُح��ج��ب وال ي��ح��ف��ظ��ه��ا ال��ع��ل��م ال رج��ل ي��َدْي ف��ي األن��وث��ة ح��ف��ظ
ك��ث��ب ن��ه��اره��م ش��م��س ف��ك��س��وف أم��م ع��ن ال��ح��ق ه��ذا غ��اب إن

عنوانها: الكليم رضب من السياسة باب يف بقطعة التمثيل وأختم

مرص أهل إىل

ال��ق��دي��م24 ال��س��رَّ ط��وى ال��ه��ول وأب��و ن��ك��ت��ٌة أت��ت��ن��ي ال��ه��ول أب��ي م��ن
ال��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ل ي��ج��ُف��ه��ا ل��م ق��وة س��ي��رتَ��ه��ا ب��دَّل��ت ش��ع��وب ك��م
ال��ص��م��ي��م ف��ي وت��ب��ق��ى ال��ش��ك��ل ت��ب��دل م��اث��ل ع��ص��ر ك��ل ف��ي ط��ب��ع��ه��ا
ال��ك��ل��ي��م م��وس��ى ع��ص��ا ف��ي ط��وًرا وه��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ح��س��ام ف��ي ط��وًرا ف��ه��ي

أسد. جسم عىل إنسان رأس والعقل؛ القوة يُمثل الهول أبو 24
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خامتة

لقرَّاء أقدِّمه وشعره، وفلسفته إقبال سرية من الشواغل به وأذنت الوقت، وسعه ما هذا
الذي الشاعر هذا فلسفة يف وأعمق أوسع نظٍر من يتلوه أن عىس ملا مقدمة العربية
هذا يف الروحية والقوة واألمل الحياة رسالة خاصة، املسلمني وإىل ة، كافَّ الناس إىل حمل

العرص.
ليلة من وربع1 خمس والساعة كراجي مدينة يف الخاتمة هذه القلم بلغ وقد
الهجرة، من وألف وثالثمائة وسبعني ثالث سنة رمضان من والعرشين2 الرابع الجمعة
من وألف وتسعمائة وخمسني أربع سنة نيسان شهر من والعرشين الثامن املوافق

امليالد.
كل يف اإلخالص ويرزقنا الحق، إىل يهدينا أن املسئول وهو وكفى. حسبي وهللا

وفعل. قول
وصحبه. آلِه وعىل محمٍد عىل هللاُ وَصىلَّ

الشمس. غروب من يبتدئ وهو العربي بالتوقيت 1

السنة. هذه مرص بتوقيت والعرشون الخامس وهو باكستان. بتوقيت 2




