
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

العدد )4056( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الأربعاء )1( ت�شرين الثاين 2017 m a n a r a tWWW. almadasupplements.com

محمد إقبال



3 العدد )4056( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الأربعاء )1( ت�شرين الثاين 2017 العدد )4056( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الأربعاء )1( ت�شرين الثاين 22017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ويف مرحلة لحقة وفد جمال الدين الأفغاين 
 ،1871 �س���نة  م�س���ر  اىل   )1897  �����1839(
واأم�س���ى فيها ثم���اين �سنوات تو�س���ف باأنها 
م���ن اأخ�س���ب �سنوات حيات���ه، احت�س���ن فيها 
جمموع���ة م���ن ال�س���باب الذي���ن تعلم���وا على 
يديه مبادئ علم الكالم والفل�س���فة والت�سوف 
والفقه، وكان من اأبرزهم ال�سيا�سي املعروف 
�س���عد زغلول، وحمم���د عبده)1849�� 1905( 
الذي اقرتن به، وا�سرتكا معا يف عدة اأعمال، 
من اهمها ن�س���ر جملة يف باري�س �س���در منها 
ثمانية ع�س���ر عددا با�س���م))العروة الوثقى(( 
وكان بيان هذه املجلة ب�س���ياغة حممد عبده، 

اما اأفكارها فكانت اأفكار الفغاين.
ويو�س���ف الفغ���اين باأنه ))عنيف ي�س���تحيل 
تروي�س���ه، اأو عل���ى حد تعب���ر بلنط )عبقري 
ب���ري( وانه كان خطيب���ا يثر اجلماهر، غر 
ان���ه مل يكن يح���ب الكتاب���ة، ومل يكتب بالفعل 

ال القليل((.]1[ 
وق���د تاأث���ر حمم���د عب���ده باأ�س���تاذه الفغاين، 
وتفاع���ل مع���ه، وح���اول ان يرت�س���م خط���اه، 
ويتمث���ل تعاليمه، ويقتب�س اأف���كاره، حتى ان 
جم���ال الدين عندما ودع ا�س���دقاءه وتالميذه 
يف ال�سوي�س حني مغادرته مل�سر �سنة 1879 
ق���ال لهم:))لقد تركت لكم ال�س���يخ حممد عبده 

وكفى به مل�سر عاملا((.]2[

لكن حمم���د عبده مل ي�س���احب الأفغاين حتى 
النهاي���ة، بع���د ان ت���ردد يف اعتبار ال�س���الح 
ال�سيا�سي بوابة لكل عملية ا�سالح، كما يرى 
ا�س���تاذه، واأدرك ان ال�س���الح ينبغي ان يبداأ 
بال�س���الح الرتبوي والثقايف ح�س���بما يقول 
حممد ر�س���يد ر�س���ا، باأن حممد عبده �س���عف 
اأمله يف ال�س���الح ال�سيا�س���ي ووج���ه التفاته 
اىل ال�س���الح القومي يف الرتبي���ة والتعليم، 
ف�س���ارح جم���ال الدين يف اوروب���ا، باأنه يرى 
ان الو�س���ائل ال�سيا�س���ية لن يرجى منها خر، 
لأن تاأ�سي�س حكومة ا�سالمية عادلة م�سلحة، 
ليتوق���ف على ازال���ة املوان���ع الأجنبية فقط، 
وانه خ���ر لهما لو عكفا على تربية اأفراد على 
مايحب���ون، يف مكان ه���ادئ بعيد، ل�س���لطان 
لل�سيا�س���ة في���ه، ث���م يذه���ب ه���وؤلء الرج���ال 
بدوره���م اىل القطار املختلف���ة لرتبية مثلهم 

على ماربوا عليه.]3[ 
ولنريد ان نوؤرخ حلياة حممد عبده، ونالحق 
�س���رته الفكري���ة وال�سيا�س���ية، واملنعطف���ات 
الت���ي مرت بها، لن ذلك خارج عن غر�س هذه 
املقال���ة، وامن���ا اردنا ال�س���ارة اىل انه �س���عى 
لال�س���تقالل عن م�س���اغل الفغاين ال�سيا�س���ية 
يف املرحلة الالحقة من حياته، وكثف جهوده 
يف احلقل العلم���ي والرتبوي والثقايف. غر 
انه مل ي�ستطع الن�سالخ من تبعات ال�سعارات 

واملفاهيم التي تلقاها من ا�ستاذه.
لل�س���يخ  ال�س���الحية  اجله���ود  وا�س���تاأثرت 
حممد عب���ده واآث���اره بالكثر من الدرا�س���ات 
التبجيل���ي،  الطاب���ع  معظمه���ا  عل���ى  وطغ���ى 
بال�س���كل الذي ))ا�س���بح حممد عبده بالن�سبة 
مل�س���ر وال�س���الم، نبي عهد جديد(( واعتربه 
بع����س الدار�س���ني))اأحد موؤ�س�س���ي ال�س���الم 

احلديث((.]4[
ومن اج���ل التعرف عل���ى املكا�س���ب احلقيقية 
املعرفي���ة  ومكانته���ا  عب���ده،  حمم���د  جله���ود 
الدين���ي،  التفك���ر  حتدي���ث  يف  والثقافي���ة 
نح�س���ب ان مقارنتها باآث���ار حممد اقبال، اأحد 
اأه���م الو�س���ائل لكت�س���اف حج���م م�س���اهمات 
حمم���د عبده والقيمة املعرفي���ة لآثاره. لنهما 
عا�سا يف فرتتني لع�سر واحد ، واهتم كالهما 
مب�س���اغل ا�س���الحية متقارب���ة يف منطلقاتها، 
وان تنوع���ت مطاحمه���ا ومدياته���ا واآثاره���ا 
وم�سرها. م�سافا اىل ان حممد عبدة ينتمي 
اىل م�س���ر والف�س���اء الثق���ايف والجتماع���ي 
وال�سيا�سي العربي ، بينما ينتمى حممد اقبال 
اىل �س���به الق���ارة الهندي���ة وف�س���ائها الثقايف 
املختلف. فقد تقدم على اقبال يف الهند ال�سر 
�سيد احمد خان بهادر)1817�� 1898( والذي 
كان واحدا من اأبرز رواد ال�سالح هناك، فهو 
موؤ�س����س جامعة عليك���ره �س���نة 1875، التي 

اأراد لها ان حتت�س���ن الجتاهات احلديثة يف 
ال�سالم، وتهتم باعداد نخبة تكت�سب مهارات 
وخ���ربات يف العل���وم الن�س���انية اجلدي���دة، 
وتعمل على توظيف معطياتها يف الدرا�سات 

ال�سالمية.
لكن الدار�س حلركة ال�س���الح ال�س���المي يف 
الهن���د لميكنه جتاهل اأف���كار ومواقف حممد 
اقب���ال )1873����� 1938( الذي ول���د لأب ينزع 
اىل الت�سوف واأم لفرط ورعها وتدينها كانت 
حتجم عن ان تاأكل مما يكت�س���به زوجها، لأنها 
كانت ت�س���ك يف ان رئي�س���ه يف العمل يتعاطى 
فكان���وا  اقب���ال  ))اأج���داد  ام���ا  الر�س���وة.]5[ 
م���ن الرباهم���ة، واأ�س���لم اأحدهم عند ات�س���اله 
وردت  كم���ا  �س���ادق((.]6[  م�س���لم  ب�س���ويف 
ال�سارة اىل ذلك يف اأحد دواوينه.]7[ ودخل 
اقب���ال يف مكت���ب لتعليم الق���راآن يف طفولته، 
واأكمل تعليمه مبدر�س���ة البعثة ال�س���كتلندية 
يف �س���يالكوت برعاي���ة ا�س���تاذ ب���ارع بالأدب 
الفار�س���ي ومل���م بالعربي���ة ه���و م���ر ح�س���ني 
ال���ذي تنب���اأ لتلميذه مب�س���تقبل باه���ر، وطفر 
التلميذ بجوائز عديدة. ويف عام 1895 دخل 
كلي���ة احلقوق يف لهور، ودر�س على ا�س���تاذ 
الفل�س���فة ال�س���المية هناك امل�ست�سرق ال�سر 
توما�س اآرنل���د، الذي كان له تاأثر عميق على 
حياته الفكرية. ووا�سل اقبال تعليمه يف هذه 

الكلي���ة حتى نال درجة M0A يف الفل�س���فة. 
التاري���خ  لتدري����س  اخت���ر  تخرج���ه  وبع���د 
والفل�س���فة يف الكلي���ة ال�س���رقية باله���ور، ثم 
تدري����س اللغ���ة الجنليزي���ة يف الكلي���ة التي 
تخ���رج فيه���ا. ويف �س���نة 1905 �س���افر اقبال 
اىل اوروبا واأكمل تعليمه الفل�س���في بجامعة 
يف  الدكت���وراه  درا�س���ة  وانه���ى  كم���ربدج، 
الفل�س���فة بجامعة ميونيخ. واختاره ا�ستاذه 
توما����س اآرنلد ليحل حمل���ه يف تدري�س اللغة 
العربي���ة يف جامع���ة لن���دن بع���د توقف���ه ع���ن 
التدري����س. ويف ع���ام 1908 ع���اد اىل موطنه 
وعمل يف املحاماة، ودر�س يف جامعة لهور، 
و�سار رئي�س���ًا لق�سم الفل�س���فة، وعميدًا لكلية 

الدرا�سات ال�سرقية فرتة طويلة.]8[ 
ولع���ل اأه���م اأث���ر يلخ����س الروؤي���ة التحديثية 
التفك���ر  كتابه))جتدي���د  ه���و  اقب���ال  ملحم���د 
الديني يف ال�س���الم(( الذي هو ح�سيلة �ست 
حما�س���رات األقاه���ا يف مدرا�س وحي���در اآباد 
وعليكره �س���نة 1928�� 1929، وهي تعرب عن 
))ا�س���هامه الكبر يف مهمة ايق���اظ اأبناء دينه 
يف الهند، واعادة النظر يف ال�سالم مبفاهيم 
معا�س���رة وحّية م�ستمدة بالدرجة الوىل من 
ح�س���يلة الفك���ر الوروبي يف القرن التا�س���ع 
وا�س���تهلها  الع�س���رين((.]9[  واأوائ���ل  ع�س���ر 
اقب���ال بقوله:))اأحاول بناء الفل�س���فة الدينية 
ال�س���المية بناء جديدا، اآخ���ذا بعني العتبار 
املاأثور من فل�سفة ال�سالم اىل جانب ماجرى 
على املعرفة الن�سانية من تطور يف نواحيها 

املختلفة((.]10[ 
وتتمي���ز ه���ذه املحاول���ة بكفاءته���ا النظري���ة، 
وهند�ستها الرتكيبية، وغناها بح�سد وفر من 
معطيات العلوم الن�سانية احلديثة، وبراعتها 
والعرف���اء  املت�س���وفة  ت���راث  توظي���ف  يف 
والفال�سفة واملتكلمني وال�سوليني والفقهاء. 
باأنه���ا:))اأول  الدار�س���ني  اأح���د  عده���ا  حت���ى 
حماولة تامة لعادة بناء الالهوت ال�س���المي 
على قاعدة ا�س���تدنائية((.]11[ و�س���نعود اىل 
ه���ذا الكت���اب للتعرف عل���ى منطلق���ات حممد 
اقب���ال يف حتديث التفك���ر الدين���ي لنقارنها 
بجه���ود حمم���د عب���ده، خا�سةكتابه))ر�س���الة 

التوحيد(( املوازي لكتاب اقبال هذا.

التفكير الديني الحديث 
في الهند ومصر 

يتف���ق الدار�س���ون عل���ى التاأث���رات العميق���ة 
ملقولت ال�س���الم ال�سيا�س���ي يف �س���به القارة 
الهندي���ة على ال�س���الم ال�سيا�س���ي يف م�س���ر 
والبالد العربية. خا�سة مقولت ))احلاكمية، 
واجلاهلية،...(( التي ا�ستقاها �سيد قطب من 

االصللاح  محللاوالت  بللدأت 

الدينللي واملللدين واالجتامعي 

العللر  يف  جديللد  بأفللق 

الحديللث يف مر مللع جهود 

رفاعة رافللع الطهطاوي )1801لل 

1873( الذي درس عىل الشلليخ 

حسللن العطار يف األزهر، ثم 

ابتعث اىل باريس وتعرف عىل 

الغرب مبللارشة، وبعد عودته 

عمل مرتجام ورئيسللا ملدرسة 

اللغات الجديدة ورئيسا لتحرير 

الرسللمية))الوقائع  الجريللدة 

املرية((. غري ان عمله األهم 

كان يف حقللل الرتجمة، فضا 

عن مؤلفاته العديدة.

◄

د.عبدالجبار الرفاعي 

اأب���ي الأعلى املودودي، و�س���اغ على �س���وئها 
الكث���ر م���ن مفاهيم���ه يف الدول���ة، وحدد يف 
اطاره���ا طائف���ة من احكام���ه ومواقف���ه حيال 
املجتم���ع. لكن مل يتج���ل لنا بو�س���وح تاريخ 
يف  احلديث���ة  الجتاه���ات  ب���ني  التوا�س���ل 
ال�س���الم الهندي وال�س���الم يف م�سر، ورمبا 
كان جم���ال الدي���ن الفغاين اأول حلقة و�س���ل 
ب���ني هذي���ن الف�س���ائني الثقافي���ني، باعتباره 
م���ن اأوائ���ل الذي���ن تعرف���وا عل���ى الجتاهات 
اجلدي���دة يف الهن���د، بعد ان اأخرج من م�س���ر 
�س���نة 1879، فف���ارق م�س���ر اىل الهن���د واأقام 
يف حيدر اآباد الدكن، وهناك �س���نف ر�س���الته 
الأث���رة يف ))ال���رد عل���ى الدهري���ني((، وهي 
تت�سمن مناق�سات ملا عرف ب� ))النيت�سريني(( 
اوالطبيعي���ني يف الهن���د، وه���م اأتباع ال�س���ر 
�س���يد احمد خ���ان. ونقله���ا اىل العربية حممد 
الأفغ���اين  اأفن���دي  ع���ارف  مب�س���اعدة  عب���ده 
كان مالزم���ا  ال���ذي  ت���راب،  باأب���ي  املع���روف 
جلم���ال الدي���ن. والنيت�س���رية حركة ع�س���رية 
اأطلقها �س���يد احمد خان بعد زيارة قام بها اىل 
اجنل���رتا يف ال�س���بعينات م���ن القرن التا�س���ع 
ع�س���ر. وهي تدع���و اىل فه���م جديد لال�س���الم 
اطلق عليه النا�س ا�س���م ))النيت�س���رية(( وهو 
 nature ماأخوذ من كلمة نيت�سر الجنليزية
ومعناها الطبيع���ة. وفحوى هذه الدعوة: ان 
القراآن، لال�س���ريعة، هو جوهر ال�سالم، وان 
تاأوي���ل القراآن يجب ان يتم وفقا ملبادئ العقل 
والطبيع���ة، وان النظام اخللق���ي واحلقوقي 

يجب ان يكون قائما على الطبيعة.]12[ 
ولريب يف ان ال�سياقات التاريخية واملحيط 
الثقايف والف�س���اء الديني يف الهند ليتطابق 
مع م�س���ر، ذلك ان مكونات الف�س���اء الروحي 
واملعريف الهندي زاخرة بالرتكيب والتنوع، 
والتقالي���د  واللغ���ات  الأدي���ان  لتع���دد  تبع���ا 
والع���ادات والثقافات، بينم���ا يفتقر الجتماع 
امل�سري ملثل هذا الف�ساء الروحي واملعريف. 
ديان���ات  من���ه  تتاأل���ف  ال���ذي  اخللي���ط  وان 
الهند))�س���اعد عل���ى ايجاد عدة مب���ادلت بني 
ه���ذه الديانات وب���ني ال�س���الم... وان دخول 
اجلماع���ات الهندي���ة اأفواج���ا يف ال�س���الم قد 
ج���ّر يف بع�س البق���اع اىل انتق���ال الكثر من 
اآرائه���م الجتماعي���ة اىل حياته���م ال�س���المية 
امل�س���لم  ات�س���م  ذل���ك  اجلديدة((.]13[واث���ر 
يف الهن���د بالت�س���امح مع اتب���اع الديانات يف 
موطن���ه، وكان اكرث ا�س���تعدادًا لقب���ول الآخر 
والتعاي����س مع���ه يف ذل���ك العامل الذي ي�س���ج 
بالخت���الف والتنوع. من هن���ا مل يجد حممد 
اقبال مايحول بينه وبني الفادة من املعارف 
الن�س���انية بغ�س النظرعن م�س���درها، �سواء 
كانت غربية ام �سرقية، ومل ي�سدر يف مواقفه 
الفكري���ة من معاير عقائدي���ة او ايديولوجيا 
ا�س���طفائيةتنفي الآخر. وه���ذه ميزة لتنفرد 
فيه���ا اآثار حمم���د اقبال وامنا طبع���ت النتاج 
الفكري لال�س���الم الهن���دي يف القرن التا�س���ع 
ع�س���رومطلع الق���رن الع�س���رين]14[، بي���د ان 
تاأث���رات التي���ار ال�س���لفي الواف���د اىل الهن���د 
يف مرحل���ة لحقة جن���ح بالتفكر ال�س���المي 
هناك لتخاذ مواقف احادية اق�سائية مغلقة، 
توطن���ت يف ))ن���دوة العلم���اء(( يف لكهن���و، 
وبداأت بان�س���قاق �س���بلي النعماين عن ال�سر 
�س���يد احم���د خ���ان، وبلغ���ت ذروته���ا يف اآثار 
ابي احل�سن الندوي وابي الأعلى املودودي، 
والأخ���ر يعتق���د بتحي���ز العل���وم التجريبية، 
ويعت���رب العلوم التي بداأت يف الغرب موجهة 
خلدمة املفهوم الغربي والفو�س���ى والحلاد.

]15[

رؤيتان في تحديث 
التفكير الديني 

م���ن اين يب���داأ حتديث التفك���ر الديني؟ وهل 
هناك اأولويات يف �س���لم املعارف التي ينبغي 
البدء بها؟ وملاذا اأخطاأت الكثر من حماولت 

التحديث الدرب؟ من اين نبداأ؟ واين ننتهي؟
لي�س بو�سعنا تقدمي اجابات �سارمة ونهائية 
عل���ى مثل تل���ك ال�س���تفهامات، لكننا نح�س���ب 
ان اخف���اق الكث���ر م���ن حم���اولت التحدي���ث 
يع���ود اىل عدم القدرة على ادراك الأولويات، 
والنخ���راط يف م�س���اغل فكري���ة واجتماعية 
ولتالم����س  التحدي���ث،  مرم���ى  ع���ن  تبتع���د 
مرتكزات���ه الأ�سا�س���ية، ومل تظف���ر ب�س���ياغة 
ادواته املنهاجية، ذل���ك ان بع�س رجال الدين 
يتقنون فن الثارة، وا�س���تفزاز اجلمهور، من 
خالل اطالق ماي�س���به املفرقعات التي ت�س���دم 
وج���دان امل�س���لم، وتف���زع التدي���ن التقلي���دي، 
وعادة ما تقت�س���ر حماولت هوؤلء على اذاعة 
جمموع���ة فت���اوى فقهي���ة بديل���ة، يف ق�س���ايا 
حياتي���ة ح�سا�س���ة يبتل���ي به���ا عام���ة النا�س، 
وتخالف اجماع اأوم�س���هور الفقهاء. فيختزل 
حتديث التفكر الديني يف ذلك، ويخلع النا�س 
ابت���داء عل���ى مث���ل ه���ذه املح���اولت ودعاتها 
والتبديع(  والتجدي���ف،  عناوين)النحراف، 
وفيما بعد ي�سفونها ب� )ال�سالح، والتحديث، 
والتجدي���د(، بالرغم م���ن ان التحديث لميكن 
اختزال���ه يف جمموع���ة فتاوى، ب���ل ان عملية 
التحدي���ث تنطل���ق م���ن موق���ع اآخ���ر، يطاول 
البنى التحتية والهياكل الأ�سا�سية، واجلذور 
واملنابع، وم�س���ادر اللهام التي ترفد الروؤية 
الكوني���ة، وتتغذى منها املفاهي���م العتقادية، 
والف���كار الكالمية، وكافة الآراء ال�س���ولية، 
والح���كام الفقهي���ة. مبعن���ى ان الفقي���ه مث���ال 
مواكب���ة  احكام���ا  ي�س���تنبط  ان  لي�س���تطيع 
لع�س���ره ال اذا تغلب على اأ�ساليب ال�ستنباط 
الفقهي املوروثة وا�ستبدلها باأ�ساليب اخرى، 
اذ ان املعرف���ة الفقهية حم�س���لة ملنطق خا�س 
يتمثل با�س���ول الفق���ه، وما مل يتمك���ن الفقيه 
من جتديد ا�س���ول الفق���ه والفالت من منطق 
الفق���ه الق���دمي فلي�س بو�س���عه جتدي���د الفقه. 
وا�س���ول الفقه معرفة ت�س���تق م���ن مرجعيات 
فل�س���فية ومنطقية وكالمية ولغوية، وعملية 
حتدي���ث هذه املعرفة ترتب���ط بنمط املعطيات 

املولدة لها.
ان ت�س���كيل معرف���ة ديني���ة مواءم���ة للع�س���ر 
جدي���د  له���وت  بن���اء  اع���ادة  عل���ى  يتوق���ف 
اأوفل�س���فة ديني���ة حت���دد لن���ا مكانة الن�س���ان 
يف الع���امل، ومن���ط العالق���ة بينه وب���ني الله، 
وحقيقة الدين، وح���دوده، وجمالت التدين، 
وه���ذا  الدينية...ال���خ.  الظاه���رة  وطبيع���ة 
الن���وع م���ن البح���اث يتطل���ب التح���رر م���ن 
وتوظي���ف  الكال�س���يكية،  الب�س���تمولوجيا 
معطيات البت�سمولوجيا والعلوم الن�سانية 

احلديثة يف الدرا�سات الالهوتية.
ولعل اأه���م مايلفت نظر دار�س���ي تراث حممد 
عب���ده واملهتمني بتقومي جهوده ال�س���الحية 
ه���و جمموع���ة فت���اوى جريئ���ة اأ�س���درها يف 
م�س���ائل اجتماعي���ة، اأباح���ت اي���داع الموال 
يف �س���ناديق التوف���ر واأخ���ذ الفائ���دة عليها، 
وحلي���ة ذبائ���ح اأه���ل الكتاب، وج���واز ارتداء 
مالب�س���هم...]16[ م�س���افا اىل انته���اج حممد 
عب���ده نهج���ا يعتم���د عل���ى العل���وم الطبيعية 
احلديث���ة يف التف�س���ر، اذ ي���وؤول اجل���ن يف 
الق���راآن مث���ال بامليكروب���ات، ويح���اول تاأويل 
م���اورد يف القراآن عن اأ�س���ل الن�س���ان تاأويال 
يتواف���ق م���ع نظري���ة داروين، وي���رى ان يف 
البق���اء،  ))تن���ازع  لنظريت���ي  حم���ال  الق���راآن 
والبقاء لالأ�سلح((...وغر ذلك.]17[ واقتفى 
اأث���ره طنط���اوي جوهري الذي كتب تف�س���را 
مو�سعا يف �ستة وع�سرين جزءا )بداأ بالظهور 
تف�س���را  الق���راآن  في���ه  ))ف�س���ر   )1923 من���ذ 
علمي���ا ع�س���ريا ا�س���توعب خمتل���ف املع���ارف 
املعا�س���رة، من علمية وان�س���انية و�سيا�سية ��� 
بل و�س���حافية ��� ب�س���كل مو�س���وعي تراكمي، 
وباأ�س���لوب امل�س���نفات العربي���ة القدمي���ة يف 

ال�سرد وال�ستطراد...((.]18[ 
كم���ا يجد الدار�س م�س���اهمة حمم���د عبده يف 
الالهوت متمثلة يف كتابه املعروف))ر�س���الة 
التوحي���د(( الت���ي اأ�س���تاأثرت باهتمام وا�س���ع 

من دار�س���ي فكره، واعتربها بع�س���هم م�سعى 
))يف �سبك علم التوحيد يف قالب اأكرث مت�سيا 
م���ع طرائق التفكر احلدي���ث((.]19[ واعتقد 
الدكتور ح�سن حنفي باأنها حماولة رائدة يف 

تاأ�سي�س علم كالم جديد.]20[ 
لك���ن ق���راءة متاأنية له���ذه الر�س���الة ترينا انها 
تع���رب ع���ن موقف م���ن عل���م ال���كالم اأكرث مما 
تع���رب عن موق���ف يف علم ال���كالم، وقد وردت 
امل�س���ائل الكالمية فيها ب�سكل مدر�سي تقليدي 
مب�سط، ليتجاوز �سياغة القدمي ببيان جديد 
فهي تفتقر اىل التجديد يف لغة وم�سطلحات 
عل���م ال���كالم، كم���ا ل ترت�س���م ابت���كار منه���ج 
اآخ���ر يف البحث الكالم���ي، اأو بل���ورة ادوات 
اجرائي���ة خمتلف���ة، اأو بن���اء هند�س���ة معرفية 
بديل���ة للمباح���ث الكالمي���ة. وقد امتن���ع فيها 
عب���ده عن الدخول يف م�س���ائل �س���يطرت على 
علم الكالم ، كال�س���وؤال عن ال�سفات وعالقتها 
بال���ذات، وهو موقف م�س���ابه ملا فعله الغزايل 
يف ))تهافت الفال�س���فة((. كم���ا ن�س فيها على 
ع���دم التعار����س بني الوحي والعق���ل، تبعا ملا 
قاله ابن ر�س���د وغ���ره من الفال�س���فة، واهتم 
بط���رح بع�س الآراء املعتزلية يف خلق القراآن 
واحلرية والرادة الن�سانية، وان كان اأ�سقط 
))هو اأوتلميذه ر�س���يد ر�سا 1865��� 1935(( 
م�س���األة خلق الق���راآن يف طبعة تالية، خ�س���ية 
الحتجاج الذي ميكن ان تثره هذه امل�ساألة.

ويب���دو ان حتدي���ث حمم���د عب���ده توقف عند 
دون  م���ن  والتف�س���رية،  الفقهي���ة  امل�س���ائل 
امل�سا�س بالق�سايا الميانية النظرية الداخلة 
يف نط���اق ))علم العقائد(( اأو ))علم الكالم((.

 ]21[
اما حممد اقبال ف�س���عى لزحزح���ة علم الكالم 
القدمي، ومتحورت جهوده على بناء فل�س���فة 
بديل���ة للدي���ن، لي�س���ت مكتفي���ة بذاته���ا وامنا 
اغتن���ت مبا ا�س���توعبته ومتثلته م���ن معارف 

الآخر.
ع���ن  نه���ى  ال���ذي  عب���ده  ملحم���د  وخالف���ا 
والق���در،  وال�س���فات  ال���ذات  يف  اخلو����س 
فق���ال ب�س���راحة))انني لاأح���ب ان اأتكل���م يف 
ه���ذا الأم���ر اأك���رث م���ن ه���ذا، وال مل اأك���ن من 
ال�س���ابرين، وخل�س���ت يف اأعم���ال الق���در مع 
الذين خا�س���وا فيه((.]22[ جند حممد اقبال 
ي�س���تهل كتاب���ه بقول���ه))ان التفكر الفل�س���في 
لي�س له حد يقف عنده، فكلما تقدمت املعرفة، 
وفتحت م�سالك للفكر جديدة، اأمكن الو�سول 

اىل اآراء اخرى((.]23[ 
ويبداأ اقبال بحثه يف بيان امكانية ا�ستخدام 
املنه���ج العقلي الفل�س���في يف مباح���ث الدين، 
وحتلي���ل جوه���ر الدي���ن، واجل���ذور العميقة 
يق���وده  وه���ذا  علي���ه.  وماينط���وي  لالمي���ان 
اىل ال�س���تعانة ب���اآراء جماع���ة من الفال�س���فة 
واملفكرين الغربيني يف تف�سر الدين كظاهرة 
وجداني���ة وامياني���ة واجتماعي���ة، ومبوازاة 
امل���وروث  ا�س���تنطاق  عل���ى  يحر����س  ذل���ك 
ال�س���المي، خا�سة اآراء املت�س���وفة والعرفاء 

والفال�سفة.
لق���د توفر هذا الكتاب على بناء اطار منهاجي 
للدرا�س���ات الالهوتي���ة يف ال�س���الم، تتح���دد 
البداي���ة،  ونقط���ة  البح���ث،  اأولوي���ات  في���ه 
واملنطلقات ال�سا�س���ية، واأدوات التعاطي مع 
الب�ستمولوجيا والعلوم الن�سانية احلديثة، 
وو�سائل اكت�ساف البوؤر امل�سيئة يف الرتاث، 
ومدى الف���ادة من عنا�س���ره احلية، ودجمها 
مبكا�س���ب املع���ارف اجلدي���دة، وتوليفه���ا يف 

هند�سة معرفية متنا�سقة الجزاء.
فف���ي ا�س���تقراء �س���ريع ل���� ))جتدي���د التفك���ر 
الق���ارئ  يطال���ع  ال�س���الم((  يف  الدين���ي 
غربي���ني،  وعلم���اء  ومفكري���ن  فال�س���فة  اآراء 
برغ�س���ون،  هوكن���ج،  هي���وم،  مثل))ل���وك، 
دي���كارت، بركل���ي، نيوت���ن، ر�س���ل،  فروي���د، 
ماكتاج���ارت،  كار،  ول���دن  دري����س،  زين���ون، 
برود، اوغ�س���طني، من���ك، ماكدونالد، نومان، 
ب���روجن، �س���وبنهور، براديل، بالن���ك، هيغل، 
لوردهالدي���ن، روجن���ر، الكزان���در، روي�س، 
جون �ستيورات مل، روجربيكون، �سبنجلر، 
هورتن، هيزنربج، جورج فوك�س، اين�ستني، 
وليم هاملتون، ليبنتز، يوجن، داروين...((.
]24[ ورمبا لجند مفكرا ا�س���الميا يت�سع اأحد 
موؤلفات���ه ل�س���تيعاب اآراء ه���ذا الع���دد الوفر 
م���ن املفكري���ن يف تل���ك الفرتة. وهذا احل�س���د 
للمع���ارف الغربية ي�س���ي مبوقف مو�س���وعي 
من العلوم احلديثة، وي�س���تند اليها كمرجعية 
هام���ة يف تفكي���ك ال���رتاث وغربلت���ه، وتاأويل 
الن�س ومعرفة جمالت���ه التداولية، والتوغل 
يف الظاه���رة الدينية وا�س���تجالء مدياتها يف 
النف����س، وحقله���ا وحدوده���ا يف الجتم���اع 

الب�سري. 
ويحكي لنا هذا الطيف من ال�سماء عن تنوع 
مرجعيات حتديث التفكر الديني عند اقبال، 
فهو تارة ي�س���تلهم مقولت الفال�سفة، واخرى 

يتعاطى مع خربة الالهوت امل�سيحي اجلديد، 
وثالثة ي�س���تعني بعلماء النف�س، اأوالجتماع، 
و...غرهم.وه���و بذل���ك يتخل����س م���ن حالة 
الوج���ل واللتبا�س حيال معطي���ات الالهوت 
والعل���وم الن�س���انية احلديث���ة الت���ي طبع���ت 

تفكر الكثر من ال�سالميني اليوم.

تديين الدنيوي
�س���اد احلي���اة ال�س���المية ع���رب التاريخ منط 
�س���عبي طقو�س���ي للتدي���ن، ي�س���مح لالن�س���ان 
مبمار�سة كل فعالياته ون�ساطاته الجتماعية 
من دون رقابة وو�س���اية، ويعرب عن م�ساعره 
وعواطفه بعفوية، وي�سبع تطلعاته وا�سواقه 
ورغباته بتلقائية، من غر ان يعي�س تناق�سا 
وجداني���ا ب���ني اميان���ه وطقو�س���ه واحالم���ه 
وا�سواقه. اّل ان الكثر من املفكرين امل�سلمني 
يف الع�س���ر احلديث اتخذ من ال�سالم الفقهي 
مرجعية وحيدة له، واختزل الدين يف اأبعاده 
الدنيوي���ة، واأم�س���ى مفه���وم التدي���ن مبثاب���ة 
ترتب���ط  وتعليم���ات  تو�س���يفات  جمموع���ة 
بال�س���اأن الدني���وي حلياة الن�س���ان، وتركزت 
اجله���ود عل���ى التنقيب عن امل�س���مون العملي 
وتاأوي���ل  واملعتق���دات،  للدي���ن،  الجتماع���ي 
الن�س���و�س تاأويال دنيويا، بنحو نادى بع�س 
الباحثني ب�سرورة النتقال ))من ال�سماء اىل 
الأر�س، ومن الله اىل الن�س���ان، ومن الآخرة 
اىل الدني���ا((.]25[ وجن���م ع���ن ه���ذا املفهوم 
متدي���د مفهوم الدين وجعله مفهوما �س���موليا 
ويدم���غ  احلي���اة،  كاف���ة جم���الت  ي�س���توعب 
ع���وامل الذهن والتفكر والواق���ع والفعاليات 
والعالق���ات  والقت�س���ادية  الجتماعي���ة 
ديني���ة.  ب�س���بغة  والدولي���ة  ال�سيا�س���ية 
وتزام���ن مع ذل���ك تقوي����س املع���اين الرمزية 
امليتافيزيقي���ة،  اأبع���اده  وتقلي����س  للدي���ن، 
و�س���لخ التدين م���ن الحالم وا�س���واق الروح 
والتطل���ع اىل الغي���ب، وبالتايل خلع ال�س���حر 
وحتوي���ل  ال�س���رار.  وتفكي���ك  الع���امل،  ع���ن 
الدي���ن اىل ايديولوجي���ا، تختزله يف تف�س���ر 
ر�س���مي �س���طحي مب�س���ط و�س���يق، م���ع )ان 
الدين ظاهرة م�س���ببة وحمرة، وهذه �س���فة 
م�سادة للت�س���طيح والو�سوح واحل�سم الذي 
تطال���ب ب���ه اليديولوجي���ات، فالدي���ن اأعمق 
واأرحب واأو�س���ع م���ن هذه الأو�س���اف. وهذا 
من ح�س���نات الدي���ن. ان اليديولوجيا دعوة 
اىل ال�سطحية، دعوة اىل التهرب من ال�سرار 
والغوام����س، واكتفاء بالق�س���ور والظواهر، 
انه���ا جمل���ة مواقف �س���طحية وا�س���حة حول 
الله، والن�سان، والتاريخ، واملعاد، و...الخ. 
ام���ا الدي���ن فاإنه مفع���م باملحكم واملت�س���ابه... 
وعل���ى حد تعبر جالل الدي���ن الرومي: لي�س 

الدين �سوى احلرة((.]26[ 
ان اأدجل���ة الدي���ن والت�س���ديد عل���ى دنيويت���ه 
يف�س���ي اىل تفريغ���ه من م�س���مونه الروحي، 
وي�س���تغرقه يف جم���الت بعيدة ع���ن العوامل 
اجلواني���ة الباطنية لالن�س���ان، وب���دل من ان 
يعمل عل���ى تطهر الباطن، وتر�س���يخ النزعة 
الن�س���انية واملعنوية، وتربي���ة الذوق الفني، 
ومن���ح العواطف رقة و�س���فافية، بدل من ذلك 
يتح���ول الدين اىل و�س���يلة للكراهي���ة، واأداة 

لالحرتاب وال�سراع.
الدي���ن  غاي���ة  موج���زا  اقب���ال  حمم���د  يكت���ب 
بقوله:))فالدي���ن لي����س عل���م الطبيع���ة اأوعلم 
الكيمياء الذي يبحث عن الطبيعة يف قوانني 
ال�س���ببية، ولكن غايته احلقيقية هي تف�س���ر 
مي���دان من ميادي���ن التجارب الن�س���انية، هو 
مي���دان الريا�س���ة الديني���ة ال���ذي يختلف عن 
ميادين العلوم ال�سابقة كل الختالف، والذي 
لميكن رد اأ�س�س���ه اىل ا�س����س اأي علم اآخر((.
الريا�س���ة  ]27[ وي�س���هب يف بح���ث طبيع���ة 
الدينية يف موارد متعددة من كتابه، ويتحدث 
ع���ن رديفتيها التجرب���ة ال�س���وفية والتجربة 

محم��د عب��ده ومحم��د اقبال 
رؤيت��ان في تحدي��ث التفكير 

الديني
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الفل�س���في  الربه���ان  ويقي���م  الديني���ة.]28[ 
عل���ى ظهور التجرب���ة الديني���ة، ويخل�س اىل 
ان الف���رق ب���ني الدي���ن والفل�س���فة، يكم���ن يف 
باحلقيق���ة  ات�س���ال  اىل  يه���دف  الدي���ن  ))ان 
اأقرب واأوثق، فالفل�س���فة نظري���ات، اما الدين 
فتجربة حية، وم�ساركة وات�سال وثيق...ان 
الدين يف جوهره جتربة، وانه لبد ان تكون 
ح  ٍٍٍٍِِِِِِ التجربة ا�سا�سه وقاعدته...((.]29[ وُي�سرٍِّ
التجربة ال�س���وفية الفري���دة للحالج ولغره 

من اعالم الت�سوف ال�سالمي.
وميك���ن الق���ول انن���ا ام���ام حماول���ة علمي���ة 
رائ���دة ل�س���رتداد املدل���ول الروح���ي للدي���ن، 
واعادة امل�س���مون التطهري الباطني للتدين، 
ال���ذي  والت�س���ويه  امل�س���خ  م���ن  وحتري���ره 
تعر����س ل���ه منذ القرن التا�س���ع ع�س���ر على يد 

الربت�ستانتية ال�سالمية.
وم���ن نتائ���ج مفه���وم حمم���د اقب���ال للدي���ن، 
واملتكلم���ني  الفال�س���فة  ل���رتاث  وا�س���تيعابه 
ال�س���وفية،  للتجرب���ة  ومتثل���ه  والعرف���اء، 
والعل���وم  الفل�س���فة  عل���ى  اجلي���د  واطالع���ه 
الن�س���انية احلديث���ة، ان���ه حتل���ى برباعة يف 
تاأويل الق���راآن، وتعاطى مع لغت���ه باعتبارها 
لغة رمزية خاطب الله بها الن�س���ان لالإ�س���ارة 
اىل معاين لتت�سع لها قوالب الألفاظ. واأتاح 
له هذا ال�س���لوب ان يغ���ور يف مداليل الن�س 
اخلفي���ة، ويتوغ���ل يف م�س���مونه الباطن���ي، 
باعتباره رموز وا�س���ارات و�س���فرات حلقائق 
ت�س���يق عنها العبارات. فمثال يرى ))ان ق�سة 
هب���وط اآدم كما جاءت يف القراآن، ل�س���لة لها 
بظه���ور الن�س���ان الأول عل���ى ه���ذا الكوكب، 
وامنا اريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الن�سان 
من بداية ال�س���هوة الغريزية اىل ال�سعور باأن 
له نف�س���ًا حرة قادرة على ال�سك والع�سيان((.

]30[ ويف ال�س���ياق ذات���ه يق���دم تاأويال للجنة 
والن���ار ليتف���ق م���ع ماهو مع���روف يف تراث 

املتكلمني.]31[ 
ولري���ب ان اي���ة حماول���ة لتحدي���ث التفك���ر 
الديني لتنفتح على روؤية خمتلفة يف حتديد 
مدلول لغ���ة الدين، لت�س���تطيع ان تخطو اية 
خط���وة جريئ���ة اىل الم���ام، تبل���ور اجتهادا 
بديال، ي�س���هم يف بناء ت�س���ور يواكب الع�سر 
للدي���ن والتدين. فان اجلم���ود عند فهم حريف 
ق�س���ري �س���طحي للن�س، لميك���ن ان يقدم لنا 
فهم���ا جديدا، ب���ل يكرر دائما ماقال���ه القدماء، 

وينتهي اىل مواقف �سكونية قارة.

مصير الرؤيتين
ماهو م�سر روؤية كل من حممد اقبال وحممد 
عبده يف حتديث التفكر الديني، واين التقى 

امل�ساران؟واين افرتقا؟
ال�س���المي  الفك���ر  يف  اقب���ال  روؤي���ة  امت���دت 
املعا�س���ر ع���رب اآراء الدكتورف�س���ل الرحم���ن، 
وهو مفكر باك�ستاين عمل يف احلقل الرتبوي 
يف باك�ستان، ال انه ا�سطر للهجرة من بالده 
بع���د تعر�س���ه لهجمة �سر�س���ة م���ن اجلماعات 
ال�س���لفية، فاأم�س���ى ماتبقى من حياته ا�س���تاذ 
للفكر ال�سالمي يف ق�سم لغات ال�سرق الدنى 

يف جامعة �سيكاغو، حتى تويف عام 1988.
واث���ر هيمنة اجلماعات ال�س���لفية على احلياة 
الثقافية يف الهند وباك�س���تان ا�سمحل اخلط 
الفكري ملحمد اقبال. وان كان التفكر الديني 
الق���رن  الث���اين م���ن  اي���ران يف الن�س���ف  يف 
الع�س���رين اعاد انت���اج املق���ولت املركزية يف 
فك���ر اقبال، وعم���ل على تنميته���ا وتطويرها، 
ل�س���يما راأي���ه يف ختم النبوة ال���ذي يتلخ�س 
الأخ���ر يف  كماله���ا  لتبل���غ  النب���وة  ))ان  يف 
ادراك احلاجة اىل اإلغاء النبوة نف�س���ها. وهو 
امر ينط���وي على ادراكها العميق ل�س���تحالة 

بق���اء الوج���ود معتمدا عل���ى مقود يق���اد منه، 
وان الن�سان لكي يح�س���ل على كمال معرفته 
لنف�س���ه ينبغ���ي ان ي���رتك ليعتم���د يف النهاية 
على و�س���ائله هو((.]32[ فق���د التقط الدكتور 
عل���ي �س���ريعتي وغ���ره ه���ذا الراأي، و�س���اغ 
على �س���وئه ع���دة مفاهيم مركزي���ة يف فكره. 
وهكذا ا�ستعار ال�سيخ مرت�سى املطهري راأي 
اقب���ال يف كون الجتهاد هو))ا�س احلركة يف 
ال�س���الم((]33[ وق���دم على �س���وئه تف�س���را 
مو�س���عا للثابت واملتغ���ر ودور الجتهاد يف 

الفكر ال�سالمي.
م���ن  �س���رو�س  الك���رمي  عب���د  الدكت���ور  وكان 
وظف���وا  الذي���ن  اليراني���ني  املفكري���ن  اب���رز 
اآراء حمم���د اقبال، و�س���اهموا بتطويرها يف 
درا�س���ات متعددة، تعالج))القب�س والب�س���ط 
يف ال�س���ريعة(( والتمييز بني الدين واملعرفة 
الديني���ة، و))القب����س والب�س���ط يف التجربة 

النبوية((...وغر ذلك.
ام���ا حمم���د عب���ده فامت���د م���ن خ���الل تلميذه 
احي���اء  عل���ى  عم���ل  ال���ذي  ر�س���ا  ر�س���يد 
وحر����س  النزعةال�س���لفيةوبعثهامنالرتاث، 
عل���ى تكري�س���هاعرب جملته))املنار((وكتاباته 

املتنوعة.
وقد كانت اآثار الغزايل من اهم م�س���ادر الهام 
جم���ال الدين الفغاين وحممد عبده ور�س���يد 
ر�س���ا))فقد تاأث���ر الثالثة مب�س���نفات الغزايل 
تاأث���را بعي���د الغور. اما جم���ال الدين فبالرغم 
م���ن قلة ماو�س���ل الينا م���ن موؤلفاته، جند يف 
ذلك القلي���ل الدليل على م���اكان لكتب الغزايل 
م���ن القيمة عنده. ول�س���نا نخطئ اأثر الغزايل 
يف كتاب���ات ال�س���يخ حمم���د عب���ده. اما حممد 
ر�س���يد ر�س���ا، فيق���رر ان الغ���زايل كان معلمه 
الول العظي���م الذي اهتدى بهداه يف باكورة 

ايامه((]34[.
واختزلت هذه احلركة الغزايل يف مناه�سته 
للمنح���ى العقالين احل���ر يف التفكر الديني، 
والتبدي���ع  بالتكف���ر  اجلائ���رة  واحكام���ه 
احلكم���اء  م���ن  جماع���ة  عل���ى  والتف�س���يق 
والعرفاء والعقالنيني امل�سلمني، يف ))تهافت 
الفال�سفة(( وغره من اآثاره. فاأم�سى ال�سالم 
الفقهي وال�سالم الكالمي الأ�سعري امل�ستلهم 
من الغزايل وغره هما املرجعية لديهم، دون 
ال�س���عي لإحي���اء ا�س���الم العرفاء واملت�س���وفة 
والفال�س���فة، او توظي���ف امل���راث ال�س���ويف 
للغزايل يف بناء روؤية دينية معنوية حديثة. 
بالرغم من ان ن�س���اأة عبده الوىل كانت تنزع 
للت�س���وف، و))كان الالهوت ال�س���ويف اأ�س���د 
ا�ستهواء له، فغدا الت�سوف ملدة طويلة در�سه 
املف�سل، كما كان مو�سوع اأول كتاب ن�سر له. 
وعا�س لفرتة عي�س���ة تق�س���ف، قاطعا العالئق 
م���ع النا�س((.]35[ ب���ل ان بداي���ة حياة عبده 
املوغل���ة يف الت�س���وف ال�س���لوكي الطرق���ي، 
ت�س���محل  اأخ���ذت  باك���را،  بالزه���د  وت�س���بعه 
بالتدري���ج لدي���ه، وابتع���د يف خامت���ة املطاف 
عن هذا احلقل الروحي اخل�س���ب. واملوؤ�سف 
ان حممد عبده مل ي�س���مح بن�س���ر ))الفتوحات 
املكية(( لبن عرب���ي، عندما راأ�س، يف الفرتة 
الخ���رة من حياته، جلنة ت�س���رف على ن�س���ر 

الروائع الكال�سيكية.]36[ 
اما م�س���در الله���ام الثاين له���ذه احلركة فهو 
ابن تيمية وابن قيم اجلوزية، فقد اأخذ ال�سيخ 
حممد عبده وال�س���يد ر�س���يد ر�س���ا طريقتهما 
يف الفت���اء من)اأع���الم املوقع���ني( لب���ن قي���م 
اجلوزية. وكان ر�س���يد ر�س���ا يعتمد على ابن 
تيمية. وقد ن�سر يف املنار طائفة من م�سنفات 
هذين العاملني، واعيد طبع بع�سهما بوا�سطة 
املنار اأوبرعايته. وميكن ان نالحظ بو�سوح 
الت�س���ابه القوي بني الآراء التي كان يقول بها 
دعاة ال�سالح يف م�سر وبني اآراء ابن حنبل 

وابن تيمية وابن قيم اجلوزية.]37[

������ ح�س���ن  ا�س���تبعاد )ر�س���يد ر�س���ا  لق���د كان 
البنا��� �س���يد قطب( لرتاث الفال�س���فة والعرفاء 
واملت�س���وفة، ونعته باأنه تراث باطني �س���ال 
ع���ن  الروحي���ة  الرع�س���ة  ونف���ي  ومنح���رف، 
ال�س���الم، اأح���د اأهم العوام���ل لتنام���ي التيار 
ال�سلفي الن�سو�س���ي احلريف، وهيمنته على 
احلياة الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية يف 
دنيا ال�س���الم الي���وم. وعجز التفك���ر الديني 
لدى ال�سالم ال�سويل وق�سوره يف النفتاح 

على مايعانده من الفكار.
وبعد ان امتد ر�س���يد ر�س���ا يف ح�سن البنا ثم 
�سيد قطب التقى قطب يف تفكره باأبي العلى 
امل���ودودي، والخ���ر اب���رز داعي���ة لال�س���الم 
الهن���د وباك�س���تان، واف���كاره  ال�سيا�س���ي يف 
متثل يف حقل وا�سع منها النفي الكامل لروؤية 
اقبال يف حتدي���ث التفكر الديني.اذ تبلورت 
يف كتاب���ات امل���ودودي جمموع���ة روؤى حول 
احلاكمي���ة اللهي���ة، واجلاهلي���ة... وغرها، 
ا�ستوحاها من البيئة الهندية وما حتفل به من 
احرتاب و�سراعات بني امل�سلمني والهندو�س 
قب���ل ا�س���تقالل امل�س���لمني يف باك�س���تان، وما 
اكت���وى ب���ه املجتم���ع ال�س���المي هن���اك م���ن 
جراح���ات واآلم. فاكت�س���ت هذه ال���روؤى على 
يديه �س���ياغة مفاهيمية، بتوظيف الن�سو�س 
من اآي���ات وروايات، كم�س���تند لتعميم مفهوم 
»اجلاهلية«، و�س���رعنة غره م���ن املفاهيم. ثم 
ت�س���للت هذه املفاهيم اىل ادبيات ال�سالميني 
خ���ارج الهن���د، وتغلغلت يف اآثار �س���يد قطب، 
خا�س���ة كتابه »معامل يف الطريق«، وتف�سره 
»يف ظ���الل الق���راآن«. واأم�س���ت م���ن املفاهي���م 
امللتب�س���ة يف ادبيات ال�س���الميني، وا�ستبدت 
ببع����س املراهق���ني رغب���ة يف اخل���روج عل���ى 
املجتمع وتكفره، اثر القراءة القطبية ملفهوم 

اجلاهلية.
ان امل���ودودي مل يك���ن باحث���ًا معمق���ًا كمحمد 
اقب���ال، غ���ر انه كان ذا تاأث���ر بالغ يف اتباعه 
عرب كتاباته وحما�س���راته، فق���د لعب خطابه 
التعب���وي دورًا حا�س���مًا يف م�س���ار احلرك���ة 
ال�سالمية يف �سبه القارة الهندية وم�سرها. 
لك���ن خطاب امل���ودودي بالرغم م���ن نفاذه اىل 
وج���دان اجلماهر، وجتنيده���ا يف اللحظات 
احلرج���ة، مل يعمل على اع���داد مثقفني جادين 
يف اطار جماعته، ذلك ان املودودي مل يتمكن 
م���ن التعبر ع���ن اية روؤية ف�س���يحة اأو عميقة 
لل���دور ال���ذي ينبغي عل���ى ال�س���الم ان يلعبه 
يف الع���امل، باعتباره كان �س���حافيًا اأكرث منه 
مفك���رًا ج���ادًا، كان يكت���ب ب�س���رعة، وي�س���ل 
اىل نتائج �س���طحية، وكان يكتب با�س���تمرار، 

لذلك مل ي�س���بح اأي���ًا م���ن اتباعه دار�س���ًا جادًا 
لال�س���الم،لنهم كانوا يح�س���بون ان ما يقوله 
املودودي هو كلمة ال�س���الم الخرة، ح�سب 

تو�سيف ف�سل الرحمن.]38[
وختام���ا امتن���ى عل���ى الباحثني والدار�س���ني 
املهتم���ني بال�س���يخ حمم���د عب���ده الع���ودة اىل 
تراثه وغربلته وتقومي���ه ونقده، واخلال�س 
من الحكام التبجيلية ومنطق الثناء واملديح 
الزائف، الذي ي�س���ي بت�سخم الذات اكرث مما 
ي�سي بال�ستناد اىل معاير علمية مو�سوعية، 
ولمييز بني املعرفة الب�س���يطة يف اآثار حممد 
عب���ده، واملعرفة املركبة يف اآثار حممد اقبال، 
التي تتنوع مرجعياتها، وتعرب عن ن�سيج من 
الروافد املنحدرة من منابع ثقافية وح�سارية 

متنوعة.
ان الح���كام العاجل���ة واملواق���ف التبجيلي���ة 
لتك���ف ع���ن الرتق���اء بطائف���ة م���ن الكتاب و 
ال�سحفيني الحيائيني، واملب�سرين بالنه�سة، 
ودع���اة ال�س���الح، فتجعله���م فال�س���فة كب���ارًا 
ومفكري���ن عمالقة. وهي عاهة ثقافية �س���ائعة 
يف اآرائن���ا وكتاباتن���ا املتاأخ���رة، كتعوي����س 
ع���ن ماأزقن���ا احل�س���اري، وتخلفن���ا وعجزن���ا 
ع���ن امل�س���اهمة يف اعي���اد التاري���خ، واجن���از 
املعطيات العلمية واملعرفية واملدنية للع�سر. 
ه���ذه ه���ي قراءت���ي لروؤي���ة حمم���د عب���ده يف 
له���ا  اأراد  م���ا  )اأو  الدين���ي  التفك���ر  حتدي���ث 
ر�س���يد ر�س���ا ان جت���ري وتتج�س���د( وروؤي���ة 
ينبث���ق  ق���راءة اجته���اد  اقب���ال. وكل  حمم���د 
م���ن خلفي���ات الق���ارئ وم�س���بقاته ومفاهيمه 
وثقافته وتطلعاته واآماله. ولاأنفي حتيزاتي 
احلتمي���ة،  وقبليات���ي  الب�س���رية،  الطبيعي���ة 
ورغبات���ي يف هذه الق���راءة. ورمبا لي�س هذا 
هو حمم���د عبده ولحممد اقب���ال، لكن الأكيد 
ان ه���ذا هو فهمي لهما. ولاأ�س���تطيع ان اأكون 
يف  ا�س���تندت  اين  يل  ي�س���فع  وق���د  اأن���ا.  ال 
ا�س���تخال�س هذه القراءة على مراجعة تراثنا 
القري���ب، ل�س���يما اآث���ار عب���ده واقب���ال، التي 

طالعت بع�سها مرات عديدة.
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ق�س���د الكاتب يف تقدمي هذا العم���ل الكبر ليكون اجلميع 
وبكاف���ة م�س���توياتهم عل���ى معرف���ٍة وبيّنٍة تامٍة ع���ن اأعمال 
حُمِم���د اإقبال ال�س���اعر احلكيم، اأعماله وفل�س���فته و�س���عره 
وه���و ال���ذي عا�س طيل���ة حياته  ينتقد وي�س���لح ويفكر يف 
اإيج���اد ما ي�س���تحقه امل�س���لم يف كل م���كان، وكان ي���رى اإن 
منطل���ق البن���اء هو مرك���زه العق���ل والنف����س، واإنهم���ا اإن 
�س���لحا �س���لحت احلياة مبجملها، واإن خبثت���ا كتب عليها 
ال�س���الم، واأن ال�س���بيل يف نظره الثاقب لل�س���عود بالعقل 
م���ن الودي���ان اىل اجلبال ومن الذل اىل الإباء، هو ك�س���ف 
حقيقة الإن�س���ان وحقيقة م���ا يحويه يف كيانه، فالإن�س���ان 
عل���ى و�س���ف ال�س���اعر اإقبال”حمي���ط متالط���م رهي���ب يف 
اجلواهر واحل�س���ى فاإن مالت نف�س���ه عن احلقيقة تال�ست 
اجلواه���ر اأمام وف���رة الرمال، واإن مالت نف�س���ه نحوها مل 
تظهر اآثار احل�س���ى اأمام اأنوار اليواقيت”، عرفنا ال�ساعر 
اإقب���ال من كبار التيار ال�س���الحي الثوري مع حممد خان، 
والأفغ���اين، وحممد عب���ده، والكواكبي، وعالل الفا�س���ي، 
ه���ذا التيار الذي فجر ثورة عرابي يف م�س���ر، واأقام دولة 
باك�س���تان، وكان وراء احل���ركات ال�س���تقاللية يف املغرب 
العرب���ي ويف الث���ورة املهدية يف ال�س���ودان، ويف احلركة 
ال�سنو�سية يف ليبيا، ويف حركة الأئمة الأحرار يف اليمن، 
وامت���دت احلرك���ة ال�س���الحية يف الوعي ال�سيا�س���ي اىل 
الآلو�س���يني يف العراق وال�س���وكاين يف اليمن وم�سطفى 
ال�س���باعي يف �س���وريا و�سيد قطب يف م�س���ر، واملودودي 
يف باك�س���تان الوليدة وحركة  فدائيو الإ�س��الم  يف اإيران، 
كان يتميز ال�س���اعر اإقبال ب�سفات جذابة يف ال�سورة ويف 
الفك���ر والكالم، م�س���رق الوجه جذاب، مهيب���ًا ذكي الفوؤاد، 
حلو املع�س���ر، حا�س���ر الذهن، ظريفًا يثر الن���كات الأدبية 
والجتماعية تطرب �س���امعيه، وهو فوق هذا كانت نف�س���ه 
عفيفة، موف���ور الكرامة والإباء، متوا�س���عًا م���ع الطبقات 
الفق���رة والو�س���طى، ل يه���ادن باحل���ق ويب���دي العظم���ة 

والكربي���اء مع املتجربي���ن من الطبقات ال�س���تقراطية يف 
جمتمعه الهندي، اآمن باأن التعاليم الإ�س���المية هي وحدها 
ت�س���تطيع اإعادة ذلك الرتاث الإن�ساين الذي �سع بريقه اىل 
�س���تى بقاع الع���امل، وكان م���ن اأكرب رواد مذه���ب التجديد 
قة  وا�س���تطاع بع���د ِدرا�س���ته الق���ران الك���رمي ِدرا�س���ة ُمَعَمّ
وَدَر�َس فل�سفات الغرب جميعًا  كربغ�سون وكانت ونيت�سه  
وفل�س���فات العرب كالغزايل، اأ�ستطاع من خالل كل ذلك اأن 
ينته���ج منهجًا ايجابيًا هو نهاي���ة التقليد وبداية التجديد، 
لقد جاء املوؤلف باجلزء الأول على مولد ون�س���اأة ودرا�س���ة 
ال�ساعر حُمَمد اإقبال حيث الولدة يف مدينة �سيالكوت يف 
ولي���ة البنج���اب يف الهند ع���ام 1873م ويف ذك���ر اآخر اأن 
مولده كان ع���ام 1877م، هو من عائلة كرمية معروفة من 
اأو�سط بيوتات الرباهمة يف ك�سمر وتنت�سب اىل اجلن�س  
واجتازه���ا  انكليزي���ة  مدر�س���ة  يف  تعليم���ه  وكان  الآري  
بدرجة المتياز والتح���ق بجامعة  كامربدج  يف لندن عام 
1905 وح�س���ل منها على �س���هادة عالية يف الفل�سفة وعلم 
القت�س���اد وبقي يف لندن ثالث �س���نوات يلقي حما�سرات 
يف مو�س���وعات ا�س���المية اأك�س���بته ال�س���هرة والثقة، وقد 
����س م���ادة اآداب اللغ���ة العربية يف جامعة لن���دن، بعدها  َدَرّ
�س���افر اىل اأملانيا ومنح �س���هادة الدكتوراه يف الفل�سفة من 
جامعة  ميونخ  ثم عاد اىل لندن وانت�س���ب اىل مدر�سة علم 
القت�س���اد وال�سيا�سة وتخ�س�س يف هاتني املادتني ليعود 
بعده���ا اىل بلده الهند عام 1908 ولقد كان اإقبال نابغًا يف 
ال�س���عر وانه قد ح�س���ل عل���ى كل هذه النجاح���ات ومل يكن 
ق���د جتاوز من العمر  اثنني وثالث���ون عامًا  وهناك عوامل 
كثرة ومدار�س مميزة كّونت �سخ�س���يته، لقد َطبَع حُممد 
اإقبال اأول جمموعته ال�سعرية �سنة 1924م با�سم  بانك درا  
وتعن���ي  جر�س القافلة  حظ���ي باقبال كبر مل يحظ ديوان 
من قبله بهذا الطلب و�س���عة املبيعات والنت�س���ار حتى اأنه 
ق���د اأعيد طبعه مرات ع���دة. وان رحالته حول العامل كانت 

عدي���دة ومنه���ا بدع���وات حكومي���ة من فرن�س���ا وا�س���بانيا 
وايطالي���ا والق���ى حما�س���رات يف الف���ن الإ�س���المي وزار 
م�س���جد قرطبة و�س���لى فيه لأول مرة منذ جالء امل�س���لمني 
عنها ونظ���م يف ا�س���تذكارهم حني حكموه���ا ثمانية قرون  
فغدت �سدور املوؤمنني م�ساحفًا … يف الكون �سطورًا بها 
الق���ران  واثن���اء رجوعه من قرطب���ة ويف طريقه اىل الهند 
عّرج على القد�س و�س���ارك يف املوؤمتر الإ�س���المي ال�س���هر 
وقال ق�سيدته البديعة املوؤثرة  ذوق و�سوق، كما وقد جاء 
املوؤلف يف اجلزء الأول على اآثار ال�ساعر يف ال�سعر والنرث 
يف لغات عدة الفار�س���ية والأردي���ة والنكليزية واحلقائق 
التاريخية يف �س���عره وعن الفل�سفة الذاتية يف فكره وعن 
ديوان���ه الأول  �سل�س���ُة اجلر����سِ ودي���وان ا�س���رار اإثبات 

الذات، ور�سالة ال�سرق، ويف حماور العلم والع�سق،
اأم���ا يف اجل���زء الث���اين فكان���ت البداي���ة في���ه  عل���ى اأر�س 
فل�س���طني  حيث حل ال�ساعر �س���يفًا على املوؤمتر الإ�سالمي 
الذي عقد يف القد�س عام 1931وعلى اأ�س���عاره وق�سائده 
يف  وج���اء  املقد�س���ة”القد�س”كما  املدين���ة  ق���رب  وه���و 
لل�ساعر”�س���رُب  ال�س���اد�س  الدي���وان  عل���ى  اجل���زء  ه���ذا 
الكليم”ويف ق�سمه الأول على”الإ�سالم وامل�سلمون”ويف 
الثاين”التعلي���م والرتبية”والثال���ث عن”املراأة”والرابع 
 – اخلام�س”�سيا�س���يات  والفن���ون”ويف  ع���ن”الأدب 
امل�س���رق واملغ���رب”ويف الديوان ال�س���ابع تناول”ر�س���الة 
اخللود”وباق�س���ام عدي���دة منه���ا، فلك القمر، فل���ك عطارد، 
م���ا وراء الأف���الك، كلمة اىل اجليل اجلدي���د، ويف الديوان 
الثامن عن ماذا ت�س���نع الآن اأمم ال�سرق..؟ وجاء فيه على 
حكم���ة الأنبي���اء، حكمة فرعون اأو �سيا�س���ة الطغ���اة، كلمة 
التوحيد ل اإله اإل الله، ويف اأ�س���رار ال�س���ريعة، واىل الأمة 
العربية واأخرى كرث وتطرق يف اأق�س���ام الديوان التا�س���ع 
والذي كان بعنوان”هدية احلجاز" على ق�س���ائد مرتجمة 
نرثًا منها”اإبلي�س، ون�سيحة بلو�س عجوز لإبنه، ال�سورة 

وال�س���ور، عل���م ال���ربزخ، الق���رب واملناج���اة و�س���ور م���ن 
الغيب”، مل يغيبه املر�س الذي الزمه الفرا�س اأيامًا طويلة 
حيث ظل ل�س���انه يفي�س بال�س���عر وميل���ي الكتب واملقالت 
ويقابل ال�س���دقاء وال���زوار ويحدثهم يف اأمور ا�س���المية 
وعلمي���ة وه���و على هذا احلال ن�س���ر مقالة م�ستفي�س���ة يف 
ال���رد على القومية تناقلتها ال�س���حف وحت���دث بها النا�س 
وم���ن اأقواله قبل وفاته – جنة لأرباب الهمم، وجنة للعباد 
والّزهاد، قل للم�سلم الهندي، اإب�سر فاإن يف �سبيل الله جنة 
اأي�سًا، وقال قبل ع�سر دقائق من وفاته – ليت �سعري! هل 
تعود النغمة التي اأر�سلتها يف الق�ساء، وهل تعود النفحة 
احلجازي���ة، قد اأظلني موت���ي، وح�س���رتني الوفاة، فليت 
�س�����عري! ه���ل حكيم يخلفن�����ي؟  وقال وهو يجود بنف�س���ه 
اأن  اأنا م�سلم، ومن �س��اأن امل�س��لم  اأخ�س���ى املوت،  – اأنا ل 
ي�س���تقبل املوت مبت�س��مًا، ومل يكن لي�س���مت على ما حوله 

من ظلم وف�ساد حني قال:
فاإىل متى �سمتي وحويل اأمٌة..

 يلهو بها ال�سلطان والدروي�س
 هذا ب�سبحته وذاك ب�سيفه 

ُّ��د يعي����س وكالهما مما.. َتك�
اأ�س���لم ال���روح لبارئه���ا فجر ي���وم 21اأبري���ل 1938م، مات 
ج�سدًا وبقيت اأعماله خالدة ومنها ق�سيدة  الن�سيد الوطني  
وقد �س���ار الن�س���يد الوطني الوحيد الذي ل تزال ترجت به 
احلفالت امل�س���رتكة ال�س���عبية يف الهند والق�سيدة الثانية  
ان�س���ودة امل�س�����لم  الت���ي تفتتح به���ا اجتماعات امل�س���لمني، 
وه���و ال���ذي طرح فك���رة اإن�س���اء دولة باك�س���تان و�س���اعده 
يف ذلك حممد اأ�س���د وهما من اأ�س�س���ا جمهورية باك�س���تان 
الإ�س�����المية، ُبنَي لل�س���اعر حُمَم�����د اإقب���ال �س���ريح��ًا يلي��ق 
ب��ه يف باك�س������تان يق�س���ده عامة النا�س ومن كل الأجنا�س 
والديان���ات والأفكار ومنهم باخل�س���و�س م���ن ذوي العلم 

والأدب والفكر ومن خمتلف الثقافات

المصلح ◄◄ إقبال.. اإلنسان  محمد 
وشاعر الفلسفة الذاتية

َيضللللع الكاتب زكلللي محمد جللللواد بني يّدي القراء 

مؤلفللله الجللديد”األعامل الكاملة للشاعر والفيلسوف 

محمد اقبلللال”وبجزئني، املجلد األول بل  540  صفحة 

والثللاين بل 596  صفحللة، واللذين صللدرا هذا العام 

2017، وقد زيَّن الصفحة األوىل بعرشة أبيات اختارها 

املؤلللف لتكون خري إهداء ملنجزه هذا بحق رسللول 

األمللة العظيم ُمحَمد بن عبدالله صىل الله عليه واله، 

وهي من  قصيدة”حديث الروح”والتي غنتها السلليدة 

أم كلثللوم وصداهللا يتجللدد يف كل وقللت منذ أكرث 

من خمسللني عامًا وال تزال، وهاتللان بيتان من االبيات 

العرشة املختارة،

َمن كلان يهتللُف باسِم ذاِتَك َقبلنللا

    َمن كاَن يدعلو الواحَد القهللَّارا

ا ثيلَل الُصخوِر وقَدُسوا عبلدوا َتَ

 ِمن ُدوِنك  األحجلاَر واألشجارا

فالح المرسومي
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ميسون البياتي 
ل����ه معجب����ون ب�س����عره يف كل م����ن باك�س����تان 
والهن����د وبنغالدي�س و�س����ريالنكا كما يعجب 
ب����ه العدي����د م����ن كتاب الع����امل خ�سو�س����ا ً يف 
ال�سرق الأو�س����ط ويعدونه فيل�سوفًا ا�سالميا 
ًومفك����رًا معا�س����رًا مثل م�س����طفى املنفلوطي 
واأحم����د اأم����ني وم�س����طفى �س����ادق الرافع����ي 

وعمر بهاء الدين الأمري 
ظهر كتابه )اأ�س����رار معرفة الذات( عام 1915 
باللغة الفار�س����يه مثلما ظهرت له بالفار�س����يه 
كت����ب اخ����رى مث����ل )اأ�س����رار فن����اء ال����ذات( و 
)ر�س����الة امل�س����رق( و )زبور العجم( اأما بلغته 
الأوردو فظه����ر ل����ه كت����اب )ماذا نفع����ل يا امم 
ال�س����رق( و )الكلي����م مو�س����ى( و )الفتوح����ات 
احلجازي����ه( ا�س����افة اىل ذل����ك كت����ب املقالت 
واخلط����ب باللغت����ني الأوردي����ه والإنكليزي����ه 
ت�س����منت موا�س����يع يف التقالي����د واملجتم����ع 

والدين وال�سيا�سه 

ج����ورج  بريطاني����ا  مل����ك  قل����ده   1922 ع����ام 
يدر�����س  كان  ح����ني  )�س����ر(  لق����ب  اخلام�����س 
فاأ�س����بح  الفل�س����فه والقان����ون يف بريطاني����ا 
ع�س����وًا يف جمعية م�سلمي كل الهند فاإ�ستغل 
ه����ذه املنا�س����به ليلق����ي خطابا ً يدع����و فيه اىل 
اإن�س����اء دولة ا�سالمية م�ستقله يف �سمال غرب 

الهند وكان ذلك عام 1930 
يف العدي����د من دول جنوب اآ�س����يا يع����د اإقبال 
)�ساعر امل�سرق( و )مفكر باك�ستان( و )حكيم 
الأم����ه( اأما حكومة باك�س����تان يف م����ا بعد فقد 
عدت����ه )�س����اعرًا وطنيا ً( واأ�س����بح يوم مولده 
عطل����ة ر�س����ميه ، غ����ر اأن����ه ل ميل����ك م����ن هذه 
الألقاب غر كونه واجهه لل�س����راع الأمريكي 
الربيطاين لل�سيطره على �سبه القارة الهنديه 
عن طريق التق�س����يم �ساأنه يف ذلك �ساأن حممد 
على جناح الذي اأ�سبح اأول رئي�س لباك�ستان 
وعل����ى اجلان����ب الآخ����ر يق����ف كل م����ن غاندي 

ونهرو يف الهند.. 
جميعه����م م����ا ه����م غ����ر ادوات لتق�س����يم بل����د 
تعاي�����س في����ه امل�س����لمون والهندو�����س لقرون 
دون ان حت�س����ل بينه����م امل�س����اكل ، لك����ن هذه 
امل�س����اكل ظهرت حاملا بداأت الوليات املتحده 
الأمريكي����ه تبح����ث ع����ن موقع له����ا يف جنوب 
اآ�س����يا وبالتحدي����د يف �س����به الق����ارة الهندي����ه 
ف����كان التق�س����يم بحجة ال�س����راع الهندو�س����ي 
الإ�س����المي غر اأنه وحلد الي����وم توجد مئات 
املاليني من امل�سلمني تعي�س يف الهند ومثلها 
الهندو�����س تعي�����س يف  م����ن  املالي����ني  مئ����ات 

باك�ستان 
ع����ام 1905 �س����افر اىل انكل����رتا ودر�����س يف 
جامعة كمربيدج فح�س����ل عل����ى بكالوريو�س 
يف الأدب ع����ام 1906 و�س����هادة يف املحام����اة 
اأملاني����ا  اىل  انتق����ل  بعده����ا   1907 ع����ام 
ليدر�����س الدكتوراه يف الفل�س����فه م����ن جامعة 

ماك�سميليان يف ميونخ عام 1908 وكتب يف 
ذلك اأطروح����ه بعنوان : تط����ور امليتافيزيقيا 

يف بالد فار�س 
تاأث����ر اإقبال بكل من غوته ونيت�س����ه كما اأثرت 
في����ه اأ�س����عار ج����الل الدي����ن الروم����ي املكتوبه 
بالفار�س����يه وبداأ من خالل نظرته ال�سيا�س����يه 
الداعيه اىل ف�سل باك�ستان عن الهند بدواعي 
ديني����ه يفكر يف )التاريخ امل�س����رق لالإ�س����الم( 
ويرك����ز يف كتابات����ه عليه تل����ك الكتابات التي 
ين�س����رها اىل الأم����ه وب����داأ ي����زور اجلوام����ع 
اأج����ل التهيئ����ه  واحل�س����رات ال�س����وفيه م����ن 
لدعوت����ه ال�سيا�س����يه م����ن خ����الل الدي����ن حيث 
يعترب واىل حد اليوم هو املوؤ�س�س العقائدي 
باإ�س����مه  الي����وم  وت�س����مى  باك�س����تان  لدول����ة 
الكثر م����ن الكليات واملعاهد وامل�ست�س����فيات 

واملطارات يف باك�ستان 
خ����الل احل����رب العاملي����ه الأوىل قويت عالقته 
بدعاة ف�س����ل باك�س����تان عن الهن����د مثل حممد 
على جوه����ر وحممد علي جن����اح وكان ينتقد 
ح����زب املوؤمتر الهن����دي الذي اعت����ربه منقادًا 
اىل الهندو�س واأن اجلماعات الإ�س����الميه فيه 
اإنق�س����مت بني موؤيد لربيطاني����ا بقيادة حممد 
�س����ايف وبني من يدعو اىل الإنف�س����ال بقيادة 

حممد علي جناح 
ع����ام 1926 ان�س����م اىل املجل�����س الت�س����ريعي 
يف اقليم البنجاب و�س����اند داعية الإنف�س����ال 
حممد عل����ي جناح وتعاون م����ع كل الطوائف 
الإ�س����الميه يف الهند لت�س����كيل ما ي�سبه جبهه 

ا�سالميه تنادي بالإنف�سال 
اأ�س����بح حممد اقب����ال الراعي الأول ل�س����دور 
�س����حيفة )طل����وع الإ�س����الم( وه����ي �س����حيفه 
تاريخي����ه ديني����ه ثقافيه خم�س�س����ه مل�س����لمي 
الهن����د ، وقد لعبت هذه اجلري����ده دورا ً مهما 

يف حركة انف�سال باك�ستان 

يف ال�سنوات الأخرة من عمره �سعف ب�سره 
لدرجة اأنه مل ي�س����تطع التعرف على اأ�سدقائه 
واأزم����ات  اآلم  م����ن  يع����اين  وكان  ب�س����هولة، 
�س����ديدة يف احلل����ق اأدت اإىل خف����وت �س����وته 
مما ا�س����طره اإىل اعت����زال مهنة املحاماة لكنه 
مل يتوقف عن ممار�س����ة ن�س����اطاته ال�سيا�سيه 

وعن التاأليف وكتابة ال�سعر 
ت����ويف حممد اقب����ال يف ني�س����ان 1938 بينما 
الهن����د  ع����ن  باك�س����تان  ف�س����ل  يف  م�س����روعه 
تاأخ����ر اعالنه حتى مت اإقرار قانون ا�س����تقالل 
وبذل����ك   1947 اأغ�س����ط�س   15 يف  الهن����د 
وحتول����ت  الهندي����ه  الإمرباطوري����ه  حل����ت 
وباك�س����تان  الهن����د  ه����ي  جمهوري����ات   3 اىل 

وبنغالدي�س

عنوان���ه  يخت�س���ر  ال���ذي  الكت���اب  ه���ذا  اأن  < والواق���ع 
الوا�س���ح كّل خطابه، مل يكن قد و�س���ع، اأ�ساًل، على �سكل 
كتاب بل هو جمموعة من املحا�س���رات واملداخالت التي 
األقاه���ا اإقب���ال يف عدد م���ن اجلامعات الهندي���ة بني عامي 
1928 و1929، يف ع���ز تل���ك املرحل���ة التي كانت ت�س���هد 
نوع���ًا م���ن التح���ّول الإيجابي يف م�س���ار الإ�س���الم كقوة 
حترر على ال�سد من القوى ال�ستعمارية الربيطانية من 
ناحي���ة، ومن ناحية اأخرى من اأجل اإيجاد فكرانية توّجه 
م�س���لمي الهند، وبقية م�س���لمي العامل، كما يلح اإقبال يف 
�س���ياق حما�سراته، نحو حتقيق الذات بالتناحر مع بقية 

�سعوب واأهل الأديان الأخرى يف املنطقة.
 تل���ك املحا�س���رات التي األقاها اإقب���ال يف عدد من كربيات 
اجلامع���ات )مدرا�س، حي���در اآباد، مي�س���ور وعليكره...( 
كت���اب يف له���ور  الأوىل جمموع���ة يف  للم���رة  ن�س���رت 
ع���ام 1930. وهو كتاب �س���م يومذاك �س���ت حما�س���رات 
اأ�سا�س���ية هي على التوايل: »املعرف���ة واخلربة الدينية«، 
»الختيار الفل�سفي للخربة الدينية«، »مفهوم الله ومعنى 
ال�س���الة«، »الذات الإن�س���انية، حريتها وخلودها«، »روح 
الثقاف���ة الإ�س���المية”واأخرًا »مب���داأ احلرك���ة الجتهادية 
يف الإ�س���الم”علمًا اأن اإقب���ال اأ�س���اف اإىل الطبعة الثانية 
التي �س���درت من الكتاب ذاته ع���ام 1934 عن مطبوعات 
جامعة اأوك�س���فورد، حما�س���رة هي عل���ى اأي حال الأكرث 
اأهمي���ة وج���راأة يف عنوان »ه���ل الدين ممك���ن؟«. ويقول 
الدكت���ور اأحم���د معو�س، �س���احب واحد من اأ�س���مل كتب 
�س���رة حممد اإقبال التي �سدرت يف العربية، عام 1980 
يف القاهرة، اأن اإقبال يربز يف هذه املحا�س���رات »اأ�س���به 
مبوؤ�س����س للروحي���ة الإ�س���المية احلديث���ة« حي���ث ن���راه 
يح���اول »بناء الفل�س���فة الدينية الإ�س���المية بن���اء جديدًا، 
اآخذًا يف العتبار املاأثور من فل�س���فة الإ�س���الم اإىل جانب 
م���ا جرى على املعرفة الإن�س���انية من تط���ور يف نواحيها 
املختلفة«. وي�س���يف الدكتور معو�س اأن اإقبال قد »ناق�س 

بذل���ك، املو�س���وعات الت���ي طرحها مناق�س���ة وا�س���عة يف 
�س���وء الإ�س���الم والفل�س���فة احلديثة مبتدئًا طرقًا جديدة 
ميكن اأن ي�س���لكها مفكرو الع�س���ر احلديث يف الدرا�سات 
الإ�س���المية، م�ستندًا يف هذا اإىل ما يقوله اإقبال نف�سه يف 
مقدم���ة كتابه م���ن اأن »التفكر الفل�س���في لي�س له حّد يقف 
عنده، فكلما تقدمت املعرفة وفتحت م�سالك جديدة للفكر، 
اأمك���ن الو�س���ول اإىل اآراء اأخرى غر التي اأثبّتها يف هذه 
املحا�س���رات، وق���د تكون اأ�س���ّح منها«. نذكر هن���ا اأن هذا 
الكت���اب ال���ذي و�س���ل فيه اإقب���ال اإىل حّد م���ن التعبر عن 
الرغبة يف - بل عن �س���رورة - الإ�س���الح الديني، يقّربه 
كث���رًا من طروح���ات الإمام حممد عبده والأمر �س���كيب 
اأر�س���الن التحديثي���ة، ُترج���م حين���ذاك اإىل ع���دد كبر من 
اللغات ومن بينها الفرن�سية، ول يزال يعترب حتى اليوم 
من الكتب الأ�سا�س���ية التي تدر�س م�ساألة التجديد الديني 
يف �س���وء العقل والع�سر، ما جعل لإقبال مكانة اأ�سا�سية 

بني م�سلحي ال�سرق.
 مهم���ا يك���ن م���ن اأمر، ف���ال بد م���ن اإع���ادة التاأكيد هن���ا اأن 
اإقب���ال كان واح���دًا من الوجوه الطيبة الت���ي عرفها الفكر 
الإ�س���المي والتنوير يف القرن الع�س���رين. ولكن لئن كان 
العرب قد عرفوه، على نطاق �سعبي، فاإمنا مت ذلك بف�سل 
اأم كلث���وم التي غنت من نظمه اأغنيتها ال�س���هرة »حديث 
ال���روح«، فجعلته بني ليلة و�س���حاها كبر ال�س���هرة لدى 
الع���رب. وكان يف هذا ظلم له بالطب���ع، فالرجل كان اأكرب 
واأهم من اأن ُيعرف من طريق اأغنية، حتى لو كانت اأغنية 
كلثومية، بل واحدة من اأجمل ما غنت كوكب ال�سرق منذ 

»رباعيات اخليام«.
اإقبال كاتبًا و�س���اعرًا وفيل�سوفًا وحقوقيًا  < كان حممد 
ولغوي���ًا ورجل �سيا�س���ة وتربية يف الوق���ت ذاته. وكان، 
ه���و املول���ود يف البنج���اب يف 1878، يع���رّب ع���ن نف�س���ه 
بالهندي���ة والأوردية والفار�س���ية والعربية، اإ�س���افة اإىل 
الإنكليزي���ة والأملاني���ة، وه���و ح���ني رحل ع���ن عاملنا عام 

1938 يف مدينة لهور، قبل عقد من قيام دولة باك�س���تان 
الإ�س���المية التي كان واحدًا من ال�ساعني اإىل قيامها، كان 
يف عز ن�س���اطه وحتركه كواحد من رج���ال الفكر والعمل 
يف جم���ال حتديث الفكر الإ�س���المي. ولق���د مّكنه من هذا 
ما تلقاه من تربية تقليدية �س���لفية يف �س���يالكوت م�سقط 
راأ�س���ه، وم���ا اأ�س���افه اإىل ذل���ك من عل���م حدي���ث تلقاه يف 

كامربيدج بربيطانيا، وميونيخ باأملانيا.
 يف 1897، كان اإقبال نال درجة املاج�س���تر يف الفل�سفة، 
ليعنّي بعد خم�س���ة اأعوام اأ�س���تاذًا لهذه امل���ادة يف جامعة 
له���ور، غ���ر اأن ذل���ك مل يح���ّد م���ن رغبت���ه يف موا�س���لة 
تعّلم���ه فاجت���ه اإىل اإنكل���رتا حي���ث در����س احلق���وق، ث���م 
التح���ق بجامع���ة ميونيخ لين���ال الدكتوراه يف الفل�س���فة 
ع���ام 1908 عن اأطروحة عنوانها »تطور فل�س���فة ما وراء 
الطبيع���ة يف فار����س«. وهو عاد يف العام ذات���ه اإىل الهند 
حيث ُعنّي اأ�س���تاذًا لالأدب الفار�سي ليحتفظ بهذا املن�سب 
حتى اآخ���ر اأيامه، على رغم انتخابه ع�س���وًا يف اجلمعية 
الت�سريعية يف البنجاب لدورتني، عامي 1924 و1926، 
وم�س���اركته يف موؤمتر الطاولة امل�ستديرة يف لندن عامي 
1931 و1932. ويف 1930، كان اإقبال قد تراأ�س »رابطة 
امل�س���لمني الهنود”الت���ي كانت تدع���و اإىل تاأ�س���ي�س دولة 
اإ�سالمية م�ستقلة يف �سمال الهند. وهو يف خ�سم ذلك كله، 
و�س���ع كثرًا من املوؤلفات باللغتني الفار�سية والأوردية، 
كما كتب بع�س الأ�سعار بالعربية. ومن بني اأبرز ما كتبه، 
ميكن اأن نذكر: »جتديد الفكر الديني يف الإ�س���الم”)وهو 
جمموع���ة حما�س���رات جامعي���ة األقاه���ا بالإنكليزي���ة يف 
1928( و »ر�سالة اخللود”)1932( و »ماذا يجب اأن نفعل 
ي���ا اأمم ال�س���رق« )1936( و »ر�س���الة امل�سرق”و »اأ�س���رار 
الذاتية”و »رم���وز اإن���كار الذات”و »م�س���افر« ومعظمه���ا 
جمموعات �سعرية، علمًا اأن �سعر حممد اإقبال، رغم طابعه 
ال�س���ويف، كان �سعر ر�س���الة اأي اإنه كان يت�سمن مواقف 
�سيا�سية وفكرية ودينية وا�سحة. غر اأن م�ساهمة اإقبال 

الرئي�س���ية تتمثل - اإىل جانب خو�سه املعرتك ال�سيا�سي 
من اأجل ا�س���تقالل م�س���لمي الهند بدولة لهم، واإىل جانب 
دعوته م�س���لمي العامل، واأمم ال�س���رق اإىل النهو�س - يف 
حماولته الدعوة لتجديد يف الفكر الإ�سالمي انطالقًا من 
اأن »ال�سريعة الإ�سالمية بحد ذاتها غر جامدة وهي قابلة 
للتط���ور، وتاريخ الفقه يثبت ذل���ك«. وكان اإقبال يوؤكد اأن 
»القراآن الكرمي يرى الكون يف حالة تغر وتبدل دائمني، 
فال ميكن اأن يقف �س���د فكرة التطور. كذلك، فاإن اأ�سحاب 
املذاه���ب الفقهي���ة مل يقول���وا اأن م���ا ج���اوؤوا به ه���و اآخر 
م���ا ميكن قول���ه«. وي���رى اإقب���ال اأن »ما ينادي ب���ه اجليل 
احلا�س���ر من اأحرار الفكر يف الإ�سالم يف جمال �سرورة 
تف�س���ر اأ�س���ول املب���ادئ الت�س���ريعية تف�س���رًا جديدًا يف 
�س���وء جتاربهم وجتارب الع�س���ر، هو راأي له ما ي�سوغه 
كل الت�سويغ«. وكان اإقبال يرى اأن »الإجماع قد يكون من 
اأهم الأفكار الت�سريعية يف الإ�سالم، على رغم اأن العلم به 
كان �سئياًل يف تاريخ الإ�سالم. وها هي العوامل الراهنة 

تعيد هذا املبداأ اإىل مركز ال�سدارة«.
 ويف اأي ح����ال كان اإقب����ال واح����دًا م����ن اأوائ����ل املفكري����ن 
امل�س����لمني الذي����ن اأدركوا باك����رًا عمق الأزمة القت�س����ادية 
والجتماعي����ة والروحي����ة الت����ي يتخبط فيه����ا العامل بعد 
اأن انق�س����م اإىل �س����رق وغرب، حيث اعت����رب اأن العامل لي�س 
كذلك )كما كان الراأي �سائدًا يف ذلك احلني( بل هو جنوب 
و�سمال. وكان اإقبال يرى اأن على امل�سلمني، اأهل اجلنوب، 
اأن يواجهوا اخلواء احلا�س����ل عرب تلم�سهم الدروب التي 
تو�سلهم اإىل املعرفة ك�سالح قوي: معرفة الع�سر ومعرفة 
تراثه����م. ويف هذا املج����ال، قد يكون من املالئ����م اليوم اأن 
نع����ود اإىل قراءة حممد اإقب����ال لندرك اأن ه����ذا املفكر الذي 
رحل قبل نحو ثمانني �سنة، يبدو كاأنه يتحدث عنا وير�سم 

اخلطوط املو�سلة اإىل �سيء من اخلال�س.

عن جريدة احلياة اللندنية

إعادة بناء الفكر الديني”لمحمد إقبال: 

إجابات حاسمة على أسئلة الراهن

حتى وإن كان املفكر الباكستاين فضل الرحمن ال يعرتف 

إال يف شللكل موارب بتأثللري محمد إقبال فيه بالنسللبة 

إىل أفللكاره اإلصاحية الدينية التي أسللهب يف رشحها 

وتحليلهللا يف كتابه »اإلسللام ورضورة التغيري« الذي 

صدر مرتجللاًم إىل العربية يف طبعة ثانية قبل شللهور 

قليلة، فإن إقبال يعترب واحدًا من املفكرين املسلللمني 

الذيللن تصللدوا بأكرب مقدار مللن الجديللة والنزوع إىل 

التفاعل مع العر بالنسبة إىل تجديد الفكر الديني يف 

اإلسللام. إقبال فعل هذا وعرّب عنه يف معظم كتاباته 

مبا يف ذلك قصائده الشللعرية الكثللرية والجميلة ذات 

املنحللى الصويف، أو يف كتبه التللي أّرخ فيها للحضور 

اإلسللامي بل حتى العريب يف شللبه القارة الهندية يف 

العصور الغابرة. لكنه عرّب عنه أكرث ويف شللكل علمي - 

تاريخي، خصوصًا يف كتابه األسايس »إعادة بناء الفكر 

الديني يف اإلسام«.

ابراهيم العريس

اقب��ال محم��د  باكس��تان  ش��اعر 

ولد محمد إقبال عام 1877 

وتويف عام 1938 وهو 

اكادميي وشاعر ومحامي 

وسيايس. ترجع شهرته اىل 

مواقفه السياسية الداعية اىل 

فصل الباكستان عن الهند أكرث 

مام ترجع اىل مكانته كأديب أو 

مفكر.

يعرف يف باكستان بإسم 

)العّامه إقبال( وأنه امللهم 

لحركة فصل باكستان عن 

الهند , وهو يتكلم لغة 

باكستان الرسمية األوردو كام 

انه يتحدث الفارسية بطاقة 

وكتب بها الكثري من أشعاره
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محمد أمير ناشر النعم 

 ه���ذه اخلطوة املهم���ة التي متثل���ت يف واقع 
الأمر يف فتح باب التعامل بالن�س���بة ل�سوتها 
�س���عراء م���ن خ���ارج البل���دان العربي���ة، وكان 
الفيل�سوف الباك�ستاين حممد اقبال على راأ�س 
هوؤلء ال�س���عراء الذين تعاملت مع كلماتهم اأم 
كلثوم يف هذا ال�س���ياق يف الع�س���ر احلديث. 
حيث مل تكن هذه هي التجربة الأوىل لكوكب 
ال�س���رق بل �س���بقتها جتربة اأخ���رى يف جمال 

�سعر الرتاث.
ال�س���اعر  اإح���دى ق�س���ائد  بكلم���ات  تغن���ت  اإذ 
الفار�س���ي امل�س���هور عم���ر اخلي���ام.. م���ن بعد 

ترجمتها اإىل العربية.
لكن من اأهم ما لحظناه هنا خا�س���ة بالن�سبة 
للف���روق ه���و اأن اأم كلثوم قد احتفظت با�س���م 
ال�س���اعر الفار�س���ي عمر اخليام مقرونًا با�سم 

املرتجم وهو ال�ساعر اأحمد رامي.
اأم���ا يف حالة حممد اإقب���ال احتفظت اأم كلثوم 
فق���ط با�س���م املوؤل���ف الأ�س���لي مل���ا تغن���ت ب���ه 
واأهمل���ت ا�س���م املرتج���م!! وقد كتب���ت الأوىل 

بالفار�سية و الثانية بالأوربية.
وج���اء هذا الكت�س���اف مواكب���ًا لرجوعنا اإىل 
كل كت���ب حمم���د اإقبال �س���واء اأعمال���ه الكاملة 
اأو املنق���ول من خمتارات مرتجم���ة اإىل اللغة 

العربية!..
فف���ي كتاب”اإي���وان اإقب���ال".. وال���ذي �س���در 
مبنا�س���بة الحتف���ال بذك���رى رحيل���ه.. عرثنا 
عل���ى الق�س���يدتني اللتني اخت���ارت منهم���ا اأم 
كلث���وم كلم���ات اغنيتها”حدي���ث الروح”وقد 
العربي���ة  اإىل  مرتجم���ًا  الكت���اب  ه���ذا  اأع���د 

الأديب”ال�ساوي �سعالن".
ولق���د راأين���ا من قبل الإف�س���اح ع���ن املزيد من 
هذه املفارقات �س���رورة اتب���اع نف�س منهجنا 
ال�س���ابق وال���ذي يلزمن���ا اأوًل باحلدي���ث ع���ن 
اغني���ة اأم كلث���وم.. ثم م�س���اهاة كلم���ات هذه 

الأغنية مبا كتبه ون�سره ال�ساعر يف ديوانه.
فف���ي اأول حف���ل غنائ���ي تقيم���ه اأم كلث���وم من 
بع���د وف���اة امللحن الكب���ر حممد الق�س���بجي 
ويف 7اأبري���ل م���ن ع���ام 1967، غن���ت كوكب 
الروح”لل�س���اعر  ق�س���يدة”حديث  ال�س���رق 

حمم���د  الدكت���ور  الفيل�س���وف  الباك�س���تاين 
اإقبال.. وهي مكونة من �سبعة مقاطع كبرة، 
وكل مقط���ع منهم ت���رتاوح اأبياته عددًا ما بني 
اأربع���ة وخم�س���ة اأبيات.. وتق���ول كلمات هذه 

الق�سيدة:
حديث الروح لالأرواح ي�سري

وتدركه القلوب بال عناد
هتفت به فطار بال جناح

و�سق اأنينه �سدر الف�ساء
ومعدنه ترابي ولكن

جرت يف لفظه لغة ال�سماء
لقد فا�ست دموع الع�سق مني

حديثًا كان علوي النداء
فحلق يف ربا الأفالك حتى
اأهاج العامل الأعلى بكائي

*************
حتاورت النجوم وقلن �سوت
بقرب العر�س مو�سول الدعاء

وجاوبت املجرة عّل طيفًا
�سري بني الكواكب يف خفاء

وقال البدر هذا قلب �ساك
يوا�سل �سدوه عند امل�ساء

ومل يعرف �سوى ر�سوان �سوتي
وما احراه عندي بالوفاء

**************
�سكواي اأم جنواي يف هذا الدجى

وجنوم ليلى ُح�سدي اأم عودي
اأم�سيت يف املا�سي اأعي�س كاأمنا

قطع الزمان طريق اأم�سي عن غدي
والطر �سادحة على اآفاقها
تبكي الربى باأنينها املتجدد

قد طال ت�سهيدي وطال ن�سيدها
ومدامعي كالطل يف الغ�سن الندى

فاإىل متى �سمتي كاأين زهرة
خر�ساء مل ترزق براعة من�سد

**************
قيثارتي مالأى باأنات اجلوى

لبد للمكبوت من في�سان
�سعدت اإىل �سفتي خواطر مهجتي

ليبني عنها منطقي ول�ساين
اأنا ما تعديت القناعة والر�سا

لكنها هي ق�سة الأ�سجان
ي�سكو لك اللهم قلب مل يع�س

اإل حلمد عالك يف الأكوان
*************

من كان يهتف با�سم ذاتك قبلنا
من كان يدعو الواحد القهارا

عبدوا الكواكب والنجوم جهالة
مل يبلغوا من هديها اأنوارا

هل اأعلن التوحيد راع قبلنا
وهدى القلوب اإليك والأنظارا
ندعو جهارًا ل اإله �سوى الذي

�سنع الوجود وقدر الأقدارا
*************

اإذا الإميان �ساع فال اأمان
ول دنيا ملن مل يحيي دينا

ومن ر�سي احلياة بغر دين
فقد جعل الفناء لها قرينا

ويف التوحيد للهمم احتاد
ولن تبنوا العال متفرقينا

*************
اأمل يبعث لأمتك�م ن�بي

يوحدكم على نهج الوئام
وم�سحفكم وقبلتكم جميعًا

من�ار لالأخوة وال�سالم
وفوق كل رحمن رحيم

اإله واح�د رب الأن�ام
ويف الكت���اب امل�س���ار اإليه اآنف���ًا والذي ترجمه 
الأديب ال�س���يخ ال�س���اوي �س���عالن عرثنا على 
ه���ذه الكلم���ات وق���د اختارته���ا اأم كلث���وم من 
ق�س���يدتني ن�س���رهما ال�س���اعر حممد اإقبال يف 
ديوانه”�سل�س���لة اجلر����س".. ن�س���رت حتت 

عنوان”�سكوت اإىل الله"..
ثم توالت بعد ذلك التعديالت الكبرة يف هذا 
اجل���زء م���ن الق�س���يدة.. على خالف م���ا كتبه 
ال�س���اعر اإقب���ال.. اإذ اأهملت اأم كلثوم خم�س���ة 

مقاطع منها..
وم���ن املقطع ال�س���اد�س اختارت ثالث���ة اأبيات 

فقط وهي التي تقول يف بدايتها:
اإذا الإميان �ساع فال اأمان..

ول دنيا ملن مل يحيي دينا
وقد و�س���عت اأبيات هذا املقطع وفق الرتتيب 
الع���ام مل���ا غنت���ه يف املقطع قبل الأخ���ر.. كما 
اأنها اأهمل���ت بيتني كتبهم���ا املوؤلف يف املقطع 
نف�س���ه.. وهم���ا الل���ذان يق���ول فيهم���ا حمم���د 

اإقبال:
لقد ذهب الوفاء فال وفاء

وكيف ينال عهدي الظاملينا
ت�ساندت الكواكب فا�ستقرت

ولول اجلاذبية ما بقينا
ثم اأهملت كوكب ال�سرق ثالثة مقاطع اأخرى.. 
ومن املقطع العا�س���ر.. اخت���ارت ثالثة اأبيات 

اختتمت بهم ما غنته من كلمات.. 
هذا بالن�س���بة ملا حدث للق�س���يدة الأوىل.. اأما 
الق�س���يدة الثانية التي ن�سرت بالديوان حتت 
عنوان”ال�سكوى اإىل الله"، فقد اختارت منها 
اأم كلث���وم ع���دة اأبيات �س���منتها ع���دة مقاطع. 
لكن املالحظ يف هذا اجلزء اأنها حافظت على 
الرتتي���ب الع���ام الذي ارت�س���اه ال�س���اعر، مع 
اإ�س���افة بع�س التعديالت الت���ي اأدخلتها على 
الكلمات حتى تتوافق مع الأحلان. اأما كلمات 
ه���ذا اجلزء م���ن الق�س���يدة الثانية فه���و الذي 

يبداأ بقول ال�ساعر:
�سكواي اأم جنواي يف هذا الدجى

وجنوم ليل ح�سدي اأم عودي
وفى املقطع الثاين من الق�سيدة والذي احتل 
املقط���ع الراب���ع فيم���ا غنت���ه اأم كلث���وم والذي 

تقول يف مطلعه:
قيثارتي ملئت باأنات اجلوى

فقد اأهملت منه البيت الثاين والذي يقول فيه 
حممد اإقبال:

اأ�سكو ويف فمي الرتاب واإمنا
اأ�سكو م�ساب الدين للديان

كم���ا احتل املقط���ع الثالث م���ن الأغنية املقطع 
الراب���ع من الق�س���يدة.. وهو ال���ذي تقول يف 

مطلعه اأم كلثوم:
من كان يهتف با�سم ذاتك قبلنا

وق���د غ���رت في���ه بع����س الكلم���ات فاختارت 
كلمة”من كان”بدل م���ن كلمة”من قام".. كما 

اأهملت البيت الذي يقول فيه ال�ساعر:
عبدوا متاثيل ال�سخور وقد�سوا

من دونك الأحجار والأ�سجارا
وال�س���اعر حممد اإقبال كما ه���و معروف لنا.. 
يع���د م���ن �س���عراء الإ�س���الم املعا�س���رين وقد 
حتدث عن م�سوار حياته العديد من املوؤرخني 
والنقاد واأ�ساتذة اجلامعات �سواء يف م�سر اأو 
يف غرها، وقد اأفردوا له وحلياته ال�سفحات 
الكثرة.. حتى اأن اأ�ستاذًا جامعيًا متخ�س�سا 
يف الفل�س���فة احلديث���ة كتب عنه ف�س���اًل كاماًل 
يف  والتنوي���ر  العق���ل  رواد  اأح���د  باعتب���اره 
الفك���ر العرب���ي والإ�س���المي احلدي���ث، حيث 
قال عن���ه الدكتور عاطف العراق���ي: لقد بحث 
حمم���د اإقبال يف العديد من الق�س���ايا الفكرية 
والأدبي���ة والفني���ة، وميكننا القول ب���اأن فكر 
حمم���د اإقب���ال يع���د م���ن ن���وع الفك���ر املفتوح 
ولي����س من ط���راز الفكر املغل���ق اجلامد.. لقد 
و�س���ع لنف�س���ه وللم�سلمني فل�س���فة اأخذها من 
�س���ميم عقيدته، ولكن على اأ�سا�س النظر اإىل 

الق�سيدة من خالل العمل وال�سلوك.
ولد ال�ساعر والفيل�سوف الدكتور حممد اإقبال 
1873يف”�س���يالكوت”بالبنجاب..  ع���ام  يف 
من اأ�س���رة برهمية الأ�س���ل اعتنقت الإ�س���الم 
من���ذ ثالث���ة ق���رون وهاج���رت م���ن موطنه���ا 
ك�س���مر واتخ���ذت من اإقلي���م البنج���اب وطنًا 
جديدًا ا�س���تقرت فيه. ولقد ب���داأ اإقبال مراحل 
النب���وغ  اآف���اق  علي���ه  فب���دت  الأوىل  تعليم���ه 
و�س���مات ال���ذكاء ف���كان يتف���وق عل���ى زمالئه 
اآن���ذاك، ويف���وز باجلوائ���ز العلمي���ة يف كلية 
احلكومة”لهور”حي���ث تلقى هن���اك تعليمه 
مبادئ الفل�س���فة، وم���ا اأن اأمت تعليمه يف هذه 

الكلية حتى اختر لتدري�س الفل�سفة بها.
واأما ال�س���عر فق���د بداأ اإقبال ين�س���ده يف �س���ن 
مبك���رة. ول���ه ع���دة موؤلف���ات يف العدي���د م���ن 

جمالت الفكر والأدب.

عن موقع احلوار املتمدن

)الهال���ة( تخت���ار اأ�سخا�س���ه وتخت���ار اأن تراف���ق بع�س���هم 
يف احلي���اة وبع���د املمات، م�س���ّجلة اأ�س���ماوؤهم يف �س���جل 
اخلالدي���ن... م���ن خ���الل �س���رٍّ ق���د ل يراع���ي موازيننا ول 
اعتباراتن���ا، وقلما يخطئ هذا الختيار، ونادرًا ما يخفق. 
اأما نحن العاديني فما علينا �س���وى البحث عن هذا ال�س���ر، 
وال�س���عي وراءه لعلنا نفهمه اأوًل، ونحوزه اأو نقرتب منه 

ثانيًا.
من هوؤلء املختارين حممد اإقبال )ولد يف 1877، وتويف 
م���ن احلما�س���ة والعبقري���ة،  امل�س���فور  ذل���ك  يف 1938(، 
وال���ذي اأحاط���ت به هذه الهالة يف حيات���ه وهو مل يتجاوز 
الثالث���ني، ورافقت���ه بعد ممات���ه اإىل الآن، وق���د راآها طيف 
وا�سع من الب�سر: من الهندو�س وامل�سلمني، من ال�سوفيني 
وال�س���لفيني، من ال�س���نة وال�س���يعة، بل حتى من الغربيني 
الأوروبي���ني، فلّقب »الأب الروحي”لباك�س���تان، و »�س���اعر 

ال�سرق«، و »فيل�سوف الإ�سالم«.
اأما موؤهالت هذا الختيار فمتعددة، منها:

- اأن م���ن يقراأ �س���عره يظ���ن اأن اإقبال قد لُّقح ب���كل الأعمال 
ال�س���عرية العاملية الف���ذة يف لغاتها )الأوردية والفار�س���ية 
والعربي���ة والإنكليزية والأملانية(، واأنه بات ين�س���ح بها، 
ث���م يعيد اإنتاجها يف �س���ياق ال�س���غل مبو�س���وعات كبرة 

ت�سمو بالقلب، ول يتطرق اإليها الف�ساد.
-واأّن من يقراأ نرثه يدرك اأنه اأمام عقل قد 
قراأ وه�س���م الرتاث ال�س���ويف والكالمي 
والفل�س���في: ال�س���رقي والغرب���ي على حّد 
�سواء، ويكفي اأن ن�سر اإىل وقوفه وجهًا 
لوج���ه، ون���دًا لند اأم���ام كبار املت�س���وفني 
وال�س���عراء  والفال�س���فة  واملتكلم���ني 
حماورًا ومناق�س���ًا وحماّجًا. اأما الأ�سماء 
الت���ي يتعاط���ى معه���ا فه���ي: اب���ن عربي، 
واحل���الج، وحاف���ظ ال�س���رازي، وجالل 
الدي���ن الرومي، وغوت���ه، ولينني، ووليم 
جيم�س، ونيت�سه، و�س���بنجلر، وباركلي، 
وفروي���د،  واآين�س���تاين،  وهويته���د، 

وبرغ�سون، وغرهم.
واأهمه���ا  املوؤه���الت  ه���ذه  اأعظ���م  اأم���ا   -
فاحلب الذي مل يكن جمّرد حالة وجدانية 
عاطفي���ة عابرة، ب���ل كان، بالقيا����س اإليه، 
مقوم���ًا م���ن مقومات ال���ذات، وركن���ًا من 
وبه���ذا  و)العم���ل(،  )الإمي���ان(  اأركان 
)الإمي���ان( يلتحق اإقبال ب�س���ربه من اأئمة 

الع�س���ق والَوَله، وعلى راأ�سهم مولنا جالل الدين الرومي 
القائ���ل: »لي�س احلرام اأن تنظر اإىل وج���ه احلبيب، واإمنا 
احلرام األ يكون لك حبيب تنظر اإليه«! والقائل: »فا�س���عد، 

اأيها الع�سق...
يا من اأنت لنا جنون عذب.

يا طبيب كل اأدوائنا.
يا �سفاء كربنا وبطرنا.

يا من اأنت اأفالطون وجالينو�س لأرواحنا«.
اأما اأ�س���دق و�س���ف ميك���ن اأن نلخ����س به ح���ال اإقبال فهو 
ما و�س���ف ب���ه كزنتزاك����س نف�َس���ه: »روحي كلها �س���رخة، 
واأعم���ايل جميعه���ا تعقي���ب عل���ى ه���ذه ال�س���رخة«. وحقًا 
فق���د كان اإقب���ال �س���رخة وج���ٍد وَوَله، و�س���رخة مترد على 

ال�ست�سالم الرخو للَوهن الروحي والنف�سي، بل والعقلي 
اأي�سًا، ذلك املر�س الفتاك الذي اأ�ساب ال�سرقيني والغربيني 
على حّد �س���واء، ومن هن���ا فقد راأينا الغربيني، وبخا�س���ة 
امل�ست�س���رقني، ُيعجبون بهذه النظرة الإن�س���انية ال�ساملة، 
وبهذه العقلية الفذة الطاحمة لتالقٍح فاعٍل ما بني ال�س���رق 
والغ���رب، وحلوار حقيقي بني احل�س���ارات، خارج حدود 
العبثية ال�ستعرا�سية، وبعيدًا عن التنفج والزهّو والعزة 

اجلوفاء.
ت�سف امل�ست�س���رقة الأملانية اأمناري �سميل اأعماله بقولها: 

»اآث���ار اإقب���ال �س���بكة اآ�س���رة ذات خيوط خمتلف���ة متتد من 
الأ�س���ول الإ�س���المية اإىل اأح���دث نظري���ات الغ���رب، م���ن 
التحليق���ات ال�س���وفية يف احل�س���رة الإلهي���ة اإىل التحليل 

العقالين للظواهر الروحية«.
لقد كان اإقبال م�سكونًا بهاج�س )التجديد( الفكري، واإعادة 
البناء والإن�س���اء الفل�سفي، اأما الأ�سئلة التي اأثارها فكانت 

من قبيل:
1– ه������ل م�������ن املمك���ن الع���لم بامليتافيزيقي���ا؟ اأو ما وراء 

الطبيعة؟

2- ه���ل املدخل اإىل احلقيقة عن طريق ما يك�س���فه الإدراك 
احل�سي يوؤدي بال�سرورة اإىل راأي فيها يتعار�س معار�سة 

جوهرية مع راأي الدين يف طبيعتها الق�سوى؟
3 – ما طبيعة الكون الذي نعي�س فيه؟ وما بناوؤه العام؟

4 – اأهن���اك عن�س���ر ثاب���ت يف تركيب هذا الك���ون؟ وكيف 
نك���ون بالن�س���بة اإلي���ه؟ واأي م���كان ن�س���غله في���ه؟ وما نوع 

ال�سلوك الذي يتفق وهذا املكان الذي ن�سغله؟
5 – ما ال�سفة املميزة للنف�س؟

6 – كيف تن�ساأ النف�س يف داخل النظام الزماين املكاين؟
7 – كي���ف كان���ت الن�س���اأة الأوىل؟ وكي���ف تك���ون الن�س���اأة 

الأخرى؟
8 – م���ا الطريق���ة الت���ي تب���داأ به���ا ق���وة الل���ه اخلالق���ة يف 

اخللق؟
9 – اأميكن اأن ي�سند التغّر اإىل الذات الأوىل؟

10- األي�س���ت الفردية تقت�سي التناهي؟ فاإذا كان الله ذاتًا، 
وه���و بو�س���فه ه���ذا ف���رد، فكيف ميك���ن اأن نت�س���وره غر 

متناٍه؟
واملطل���ع على خطة اإقبال التجديدي���ة يدرك اأنه كان يبحث 
عن )التجديد( بدءًا من )الأ�س����س(، وم���ن الروؤية الكونية 
الك���ربى، ومن اإعادة بن���اء الت�س���ورات امليتافيزيقية بناًء 
ي�س���توعب كل املنجز الإن�ساين الذي كدحت الإن�سانية يف 
�س���بيل الو�س���ول اإليه، كل ذلك من اأجل ت��ح��ري��ر امل�س���لم، 
م�����ن �س���لبيات��ه، وحتري���ر طاقات���ه وتفجره���ا وتثويرها 

واإطالقها.
اأما ال�س���رقيون فاإنهم مل يكونوا، على الرغم من اإ�س���ادتهم 
به، ومن الطنطنة بذكر ا�س���مه، خليقني باأن ي�ستفيدوا من 
فك���ره، ول من خطته التجديدية التي �س���ملت )الالهوت(، 
و)الت�س���ريع(، و)عالقة الدين بال�سيا�س���ة(، ذلك اأن ال�سلل 
ال���ذي اأ�س���ابهم، واجت���اح كيانهم م���ا عاد ينفع مع���ه تنبيه 
املنّبهات، ول حتفي���ز املحّفزات! ومن اأجل ذلك فقد اأعادوا 
اإنتاج ه���ذا اجلبل الباذخ مهذبًا م�س���ذبًا، مغرباًل م�س���ّفى، 
فاإذا هو حفنة رمل اأو قب�سة تراب، وعندها غدا �سبيهًا بهم 

و�سورًة عنهم، فاأعلنوا متجيده والعتزاز به.
وم���ن هنا كان الأث���ر الوحيد الذي خّلفه اإقب���ال فينا حينما 
قراأن���ا اأ�س���عاره املرتجمة ترجمة ناق�س���ة وغ���ر وفية هو 
تنام���ي الغرور، وانت�س���اء الهوية ال�س���ّيقة املقّزمة. يقول 
عن���ه اأ�س���تاذنا الدكت���ور حمم���د �س���عيد رم�س���ان البوطي: 
»واآمن���ت اأّن ه���ذا ه���و ال�س���اعر ال���ذي ينبغ���ي اأن ُيحتف���ى 
ب�س���عره، ويحظى بالنحناء والإجالل، لأّن �سعره ر�سالة، 
وحبه اإميان، ووجدانه انتفا�س���ة روحية، وهذه ال�سفات 
الثالث من امل�س���اعر جدي���رة باأن جتعله جم���دد عامله الذي 
يعي�س فيه«. غ���ر اأن الدكتور البوطي ما كان ليتربع بهذا 
التقدي���ر والإعجاب اإل لأنه قراأ اإقب���ال مغرباًل بغربال اأبي 
احل�س���ن الندوي وم�سّفى مب�س���فاته، حيث يتحّول اإقبال 
عن���ده اإىل جم���رد �س���اعر ميج���د ال�سخ�س���يات الإ�س���المية 
ويفاخ���ر بها حينًا، اأو ينوح على ما�س���ي امل�س���لمني التليد 
ويرثي اأجماده���م حينًا اآخر. لكن ماذا عن املهمة اخلطرة 
التي األقاه���ا اإقبال على عاتقه باأن يفك���ر تفكرًا جديدًا يف 
نظام الإ�س���الم كل���ه، وباأن يط���رح نتائج تفك���ره يف اآراء 
جتديدية جريئة مبتكرة تخالف املاألوف وت�سدم ال�سائد؟

ما من خرب عن ذلك كله!
عن جريدة احلياة اللندنية

محمد اقبال بين الشعر والغناء 

رغم أن إقدام سلليدة القصيللدة العربية أم كلثوم عىل 

غنللاء كلامت من قصيدتني كبريتني للشللاعر الباكسللتاين 

محمللد إقبال، قد تم تكرميًا له يف االحتفال الذي أقامته 

بللاده يف ذكراه عللام , 1967.إال أن قيام أم كلثوم بتلك 

الخطللوة يعد يف حد ذاته إتاما للخطللوات التالية التي 

خطتها بفهم عميق.. خاصة يف مجال القصائد العربية.

  د. محمود السيد الدغيم

محمد إقب��ال... ال يزال اإلقبال 
عليه مشوهًا وسطحيًا
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أبو النصر أحمد الحسيني
خديجة جعفر 

كان حممد اإقبال اأّمة يف رجل، جمع خمتلف 
الفل�سفات والعلوم، كتب نرثًا، ونظم �سعرًا، 
واأج���اد لغ���ات �س���رقية وغربّي���ة، حم���ل ه���ّم 
الأم���ة الإ�س���المّية يف قلبه وكيانه، ا�س���تقراأ 
داءها وو�س���ف دواءها، و�س���خر قلمه لبعث 
نه�ستها، فتغنت باأ�سعاره، واهتدت باأفكاره، 

فكان منوذج املفكر والأديب امللتزم.
ب���داأ اإقب���ال رحلت���ه الفكري���ة والأدبي���ة، يف 
موطن���ه �س���يالكوت، وفيه���ا تتلم���ذ اإىل مر 
ح�سن، �س���م�س العلماء، ثم رحل اإىل لهور؛ 
كلي���ة  يف  والقان���ون،  الفل�س���فة  ليدر����س 
احلكوم���ة، وكلية له���ور للقان���ون، وتتلمذ 
اإىل امل�ست�س���رق توما����س اأرنول���د. وبعدم���ا 
ل على �س���هادة املاج�ستر يف الفل�سفة  حت�سّ
الكلي���ة  يف  بالتدري����س  عم���ل  الإ�س���المية، 
ال�س���رقية، وكلية احلكومة، ويف اأثناء �سنّي 
الطل���ب ه���ذه، نظم اإقب���ال ال�س���عر بالأردية، 
واأ�س���در كتابه الأول بالأردية كذلك، »معرفة 
القت�س���اد”يف ع���ام 1903، مل يتوق���ف نهم 
اإقب���ال للمعرف���ة عند ه���ذا احلد، بل ق���رر اأن 
ينال من علم الغرب حّظًا، ف�س���ّد الرحال اإىل 
���ل  لن���دن؛ حي���ث التحق بكامربيدج، وحت�سَّ
على �س���هادة يف فل�س���فة الأخالق والقانون، 
ودر�س �س���يئًا من ال�سيا�س���ة والقت�ساد، ثم 
�س���افر اإىل اأملاني���ا؛ ليقّدم بحث���ه لنيل درجة 
الدكت���وراه ع���ن ر�س���الته: »تط���ور م���ا وراء 

الطبيعة يف اإيران”عام 1908.
ثّم ع���اد اإىل الوطن؛ ليب���داأ رحلة جديدة يف 
احلي���اة، رحل���ة العط���اء والن�س���ال، مار�س 
والكلي���ة  احلكوم���ة،  كلي���ة  يف  التدري����س 
ال�س���رقّية يف جامع���ة البنج���اب. كما مار�س 
وكت���ب  يتعي����س،  كان  ومنه���ا  املحام���اة، 
مئ���ات الر�س���ائل يف امل�س���كالت ال�سيا�س���ية 
الت���ي  والديني���ة  والثقافي���ة  والجتماعي���ة 
واأوروب���ا،  الهن���د،  بل���ده  يف  عا�س���رها 
والع���امل الإ�س���المي، ولك���ّن ظل ال�س���عر هو 
الرفيق الأعز، وال�س���ديق الأثر، يف خ�س���م 
م�سوؤولياته والتزاماته، وفيه جتلت فل�سفته 

الإن�سانّية يف اأ�سمى معانيها.
اأّما اأعماله ودواوينه فت�سل اإىل ثمانية ع�سر 
عم���اًل وديوان���ًا: معرفة القت�س���اد، بالأردية 
يف  الطبيع���ة  وراء  م���ا  تط���ور   -  )1903(
اإيران، بالإنكليزية )1908( - ديوان اأ�سرار 
ال���ذات، بالفار�س���ية )1915( - ديوان رموز 
نف���ي ال���ذات، بالفار�س���ية )1918( - ديوان 
ر�سالة امل�سرق، بالفار�سية )1923( - ديوان 
�سل�سلة اجلر�س، بالأردية )1924( - ديوان 
اأنا�سيد فار�سية، بالفار�سية )1927( - اإعادة 
بناء الفكر الديني يف الإ�س���الم، بالإنكليزية 
)1930( - ديوان ر�سالة اخللود، بالفار�سية 
بالفار�س���ية  امل�س���افر،  دي���وان   -  )1932(
)1936( - دي���وان م���اذا ينبغ���ي اأن نفعل يا 
اأمم ال�س���رق، بالفار�س���ية )1936( - دي���وان 
جناح جربي���ل، بالأردي���ة )1936( - ديوان 

ع�سا مو�سى، بالأردية )1937(.

دع���ا اإقب���ال اإىل ا�س���تقالل م�س���لمي الهند يف 
اأر�س خا�س���ة بهم، فهو يرى اأّن �س���عبًا ما ل 

ي�س���تطيع اأن يكّون اأّم���ة، اإّل اإذا كان ذا روح 
واح���د. مل ي�س���هد اإقبال قيام دولة باك�س���تان 
)1947(، وم���ع ذل���ك فق���د اعتربت���ه حكومة 
فاأن�س���اأت  له���ا،  الروح���ي  الأب  باك�س���تان 
اأكادميية اإقبال يف عام )1951( والتي �سملت 
ق�س���مني: ق�س���م درا�س���ة اأعمال اإقبال، وق�سم 
درا�س���ة الجتاه���ات الفكري���ة، والفل�س���فية، 
وال�سيا�س���ية، والأدبي���ة، والثقافي���ة، الت���ي 

ت�ساعد على فهم اأعمال اإقبال.
ولق���د جنح���ت الأكادميّية يف اإ�س���دار مئات 
الدرا�س���ات، ت�س���مل ترجم���ات لأعمال���ه اإىل 
ثماين ع�س���رة لغة يف اأنحاء العامل، وت�سمل 
درا�س���ات فكري���ة ونقدية تتن���اول اجلوانب 
املختلفة لفكره و�سعره، كما اأ�سدرت دورية 
ف�س���لية؛ ملراجع���ة م���ا يكت���ب ح���ول اإقب���ال، 
باللغتني الإنكليزية والأردية، بلغت اأعدادها 
اإىل الآن 150 ع���ددًا، ويف عام 1985 قررت 
والعربي���ة  الفار�س���ية  ق���راء  تخاط���ب  اأن 
والرتكية، فاأ�سدرت جملة »اإقباليات«، وبلغ 
الإ�سدار الفار�س���ي ع�سرة اأعداد، والإ�سدار 

العرب���ي عددي���ن، والإ�س���دار الرتك���ي عددًا 
واحدًا.

ويف ال�س���نوات الأخ���رة، اأع���ادت اإ�س���دار 
اأعماله ال�س���عرّية الكامل���ة بالأردية، واأعماله 
ال�س���عرّية الكامل���ة بالفار�س���ية، كم���ا اأعادت 
الفك���ر  بن���اء  »اإع���ادة  ال�س���هر  كتاب���ه  طب���ع 
الديني يف الإ�س���الم”بالإنكليزية، وترجمته 
اإىل الإ�س���بانية والأملانّي���ة، واأطلق���ت موقعه 
عل���ى الإنرتنت، ومتن���ح الأكادميية »جائزة 
اإقبال”مل���ن يكت���ب درا�س���ة متمي���زة ع���ن اأي 

جانب من جوانب فل�سفة اإقبال و�سعره.
اأّما يف اخلطط امل�ستقبلّية لالأكادميّية، فاإّنها 
ت�سعى اإىل اإ�سدار مزيد من الدرا�سات حول 
الفك���ر الإقب���ايل، وتعم���ل عل���ى اإن�س���اء بنك 
�س���وا يف  معلوم���ات لالأ�س���اتذة الذين تخ�سّ
الفك���ر الإقب���ايل، وتتعاون م���ع اجلمهورية 
الإ�سالمية يف اإيران، لإ�س���دار فيلم وثائقي 
عن �س���رة وم�س���رة اإقب���ال، وغ���ر ذلك من 
الن�ساطات واخلطط. ومن هذه النواة، منت 
موؤ�س�سات عدة اأخرى تهتم بالفكر الإقبايل، 

الإ�س���كندنافية يف  اإقب���ال  اأكادميي���ة  منه���ا: 
الدمنارك، اأكادميية اإقبال يف تورنتو، كندا، 
اأكادميي���ة اإقب���ال يف دّكا، اأكادميية اإقبال يف 
حيدر اآباد الدّكن، موؤ�س�سة اإقبال يف بورما، 
بالهن���د،  كلكت���ا  جامع���ة  يف  اإقب���ال  كر�س���ي 
موؤ�س�س���ة اإقبال يف جامعة جامو وك�س���مر، 

اأكادميية اإقبال يف اململكة املتحدة، اأكادميية 
اإقبال يف اإندوني�س���يا، جماعة اأ�سدقاء اإقبال 

يف القاهرة.
اإّن ه���ذا الهتم���ام العاملي املتنام���ي باإقبال، 
ب���ل والتخطي���ط لن�س���ر فك���ره و�س���عره يف 
العامل، بعد مرور ت�س���ع و�س���بعني �سنة على 
وفات���ه، لي�س���هد اأّن فك���ر اإقبال متي���ز بقدرته 
على ال�س���تمرار يف الزمن، واأّنه مل ي�ستنفد 

اأغرا�سه بعد.

كان اأول م���ن اهتم باإقب���ال يف العامل العربي 
هو د.عبد الوهاب عزام الذي عا�س���ر حممد 
اإقبال، وكتب �سرته الذاتية: »حممد اإقبال: 
�س���در  وق���د  و�س���عره«.  وفل�س���فته  �س���رته 
الكت���اب يف طبعت���ني متواليت���ني، ثانيتهم���ا 
يف بروت عن ال���دار العلمّية، عام )1972( 
ال�س���رق/ بي���ام  وترج���م ديواني���ه »ر�س���الة 
م�سرق«، »اأ�س���رار خودي ورموز بيخودي/ 
الأ�س���رار والرموز”اإىل العربّية، ثم �سدرت 
لالأخري���ن ترجم���ة ثاني���ة، يف القاه���رة عن 
املجل�س الأعلى للثقافة عام )2005( ل�سمر 
عبداحلميد اإبراهيم، وقد نقل ال�سيخ �ساوي 
�سعالن امل�س���ري ديوانه »�سل�سلة اجلر�س« 
بالعربي���ة  �س���اغه  ث���ّم  ن���رثًا  العربّي���ة  اإىل 
�س���عرًا، ثّم �س���درت للديوان ترجم���ة اأخرى 
يف القاه���رة ع���ن املجل����س الأعل���ى للثقافة، 
عام )2003( جلالل ال�س���عيد احلفناوي اأّما 
ديوان���ه »اأرمغان حجاز/ هدية احلجاز”فقد 

ترجمه الدكتور ح�سني جميب امل�سري.
اأّم���ا كتاب���ه الأكرث �س���هرة »اإعادة بن���اء الفكر 
عّبا����س  الإ�س���الم”فقد ترجم���ه  الدين���ي يف 
حممود اإىل العربية يف القاهرة عام 1952، 
ث���ّم اأع���اد ترجمته يو�س���ف عد����س يف طبعة 
�سدرت يف 2014. اأّما كتابه )تطور ما وراء 
الطبيع���ة يف اإي���ران( فق���د ترجم���ه الدكتور 
ح�س���ني جميب امل�س���ري عن الفرن�سية، عام 
1986، واأع���اد ترجمته د.ح�س���ن ال�س���افعي 
ود. حممد ال�س���عيد بال�س���رتاك، عام 1989 
عن الأ�سل الإنكليزي، حتت عنوان: »تطور 
الفكر الفل�س���في يف اإيران: اإ�سهام يف تاريخ 

الفل�سفة الإ�سالمّية«.
اأّما الأعمال التي ُكتبت حول �سرته وحياته 
واأعمال���ه فه���ي اأكرث م���ن اأن حت�س���ى، نذكر 
منها: ال�س���اوي علي �س���عالن. فل�س���فة اإقبال 
وباك�س���تان.  بالهن���د  الإ�س���المّية  والثقاف���ة 
القاه���رة: دار اإحياء الكتب العربي، 1950؛ 
وجني���ب الكي���الين. اإقب���ال ال�س���اعر الثائر. 
ب���روت: دار الكتب العلم���ي، 1959؛ وعلي 
ح�سون. فل�سفة اإقبال. دم�سق: دار ال�سوؤال، 
1986؛ وحمم���د العرب���ي بوعزيزي. حممد 
اإقبال: فكره الديني والفل�سفي. دم�سق: دار 
الفكر، 1999؛ و�س���يد عب���د املاجد الغوري. 
حمم���د اإقب���ال: ال�س���اعر املفكر الفيل�س���وف. 

دم�سق: دار ابن كثر، 2000.
كان ول  اإقب���ال  ف���اإّن حمم���د  النهاي���ة،  ويف 
يزال من اأهم مفكري القرن الع�س���رين الذين 
اأّثروا فيه يف الأدب والفكر وال�سيا�س���ة على 

ال�سواء

َظه التوفيق بني فال�سفة الغرب  اإن اأول َمن حَلِ
يف اأن يثب���ت بالدلئ���ل القاطع���ة وال�س���واهد 
ال�س���ادقة اأن الإن�س���ان ل يقدر على حل العقد 
امل�س���تغلقة واملع�س���الت الغام�س���ة يف ه���ذه 
الكائن���ات بالعق���ل املج���رد، ه���و الفيل�س���وف 
الأملاين الكبر )كانت(. وعلى هذا اأثبت كانت 
عن طريق فل�سفي �سرورة وجود الله ولزوم 
الإمي���ان به، وبره���ن يف م�س���نفه )نقد العقل 
العملي( على اأن قواعد عقل الإن�س���ان العملي 
ودعائ���م عمله ووطائد اختب���اره ثالثة: حرية 
الإرادة، وخلود الروح، والإميان. وو�سح اأن 
الإن�سان ل ميكن اأن يكون م�سوؤوًل عن اأعماله 
اإذا مل يك���ن فيه���ا باخلي���ار. لذل���ك كان )كانت( 
ع���امل  واأمثاله���ا يف  ه���ذه احلقائ���ق  بك�س���ف 

الفل�سفة قد قام لالإن�سانية بخدمة عظيمة.

ونح���ن ق���د اأبن���ا ل���ك يف املق���ال ال�س���ابق اأن���ه 
على ح�س���ب فل�س���فة اإقبال اأي�س���ًا يكون لكمال 
الإن�س���ان وتقدمه ثالث دعائ���م: اإحراز الغاية 
الق�سوى من احلرية والختبار بنيل الأنانية 
العظم���ى، وني���ل اخلل���ود بات�س���اف الأنانية 
بحالة اجلد امل�س���تمر، ثم بلوغ منزلة اخلالفة 
الإلهي���ة الت���ي ه���ي نهاي���ة علي���ا لذل���ك الكمال 
والتق���دم: فعلى هذا يتف���ق اإقبال مع كانت يف 
الت�سورات الثالثة اأ�سا�سيًا، ويختلف عنه يف 
اأن لي�س لدى كانت ت�س���ور اخلالف���ة الإلهية. 
واأما ت�سور )كانت( الثالث وهو الإميان فهو 
اأ�س���ا�س جميع ت�سورات اإقبال، لذلك مل يحتج 
اإقبال اإىل اإثبات �سرورة وجود الله والإميان 
ب���ه يف فل�س���فته كما احت���اج اإليه كان���ت، ولأن 
مب���داأ فل�س���فة اإقب���ال الأنانية املت�س���فة بحالة 
اجلد امل�س���تمر. واآخر اجلد امل�س���تمر الإميان 
كم���ا ه���و اأول���ه، لأن الإن�س���ان ل يق���دم عل���ى 
عمل وي�س���تمر فيه اإذا مل ي���ك موؤمنًا بنتيجته 
وجناح���ه في���ه، وكذل���ك اإقب���ال مل يحت���ج اإىل 
اإثبات قانون اأخالقي خارجي كما احتاج اإليه 
كانت يف بي���ان نظريته الأخالقية، لأن قانون 
الأخ���الق عن���د اقب���ال ينج���م عن �س���روريات 
الأناني���ة الباطنية، فكل �س���ئ يق���وي الأنانية 
عن���ده خ���ر وح�س���ن، وكل ما ي�س���عفها �س���ر 
وقبيح؛ فكاأن اأنانية الإن�س���ان املت�سفة باجلد 
امل�س عنده �س���منية لإنتاج ذل���ك القانون، فال 

يحتاج اإىل الربهان والدليل.

ويختل���ف اإقب���ال ع���ن كان���ت يف اأن اكت�س���اب 
احلري���ة والختيار ونيل اخللود والدوام يف 
فل�س���فته ثمرة اجلهد امل�س���تمر ل يفوز بها اإل 
الذي ات�س���فت اأنانيته بتلك ال�س���فة، اأي اجلد 
امل�س���تمر. ف���كل م���ن رغب فيه���ا وطم���ح ' ليها 
ينبغي له عنده اأن ي�س���عى لذلك بعزم وحزم ل 
ي�سوبها على الزمن خلل ول وهن، واأما كانت 
فقد ت�سدى لفكرة احلرية والختيار واخللود 
وال���دوام يف فل�س���فته ليق���ول اإن الع���دل جار 
يف الكائن���ات واإن���ه يوجد فيه���ا املطابقة بني 

الأعمال ونتائجها، وبني الأمور وعواقبها.

اإن فل�س���فة اإقب���ال فل�س���فة تف���اوؤل لأن���ه تخلق 
يف الإن�س���ان الأم���اين ت���رتي، وتبع���ث في���ه 
الهمة الق�س���ية املرمى، وحتف���زه لبذل اجلهد 

باملثاب���رة  الو�س���ع يف حتقيقه���ا  وا�س���تفراغ 
واملواظبة. فهي لذلك تخالف فل�سفة الت�ساوؤم 
الت���ي كان اأك���رب اأئمته���ا الفيل�س���وف الأمل���اين 
متاأث���رًا  ه���ذا  �س���وبنهاور  كان  �س���وبنهاور. 
باأف���كار البوذي���ة الهندي���ة، فنظ���ر اإىل الع���امل 
نظ���رة الت�س���اوؤم، وق���رر اأن حقيق���ة الكائنات 
الق�س���وى هي الإرادة، لكنها ل تقدر اأن متلك 
لق�س���دها م�س���موًل خا�س���ًا ميك���ن اأن يعر�س 
عملي���ًا يف الذه���ن، لأن كل م�س���مول مث���ل هذا 
يتعلق بخارجها. فلذلك متلك الإرادة الكونية 
لق�س���دها نف�س���ها، اأي هي تريد لأن تريد. هي 
تري���د لأن تكون حقيقيًا، فاإن كل �س���ئ حقيقي 
لي����س اإل الإرادة املمثلة. فبهذا املفهوم �س���مى 
�سوبنهاور تلك الإرادة )اإرادة احلياة(، وراأى 
اأنها جوهريًا �س���ر، فاإنها ل ميكن اأن تقع؛ هي 
اأمل. ه���ي اأمل غر القانع؛ وعل���ى هذا فاحلياة 
حماأة الطموح الذي ل ي�سبع، وثورة التوقان 
الذي ل يقنع. لذلك كانت نهاية الإن�سان دائمًا 
يف ال�س���كوى، ولن يتم له ح�س���ن احلظ اأبدًا. 
ولكن اإقباًل يرى اأن �سوء احلظ واآلم احلياة 
اأك���رث فائ���دة لالإن�س���ان اإذ به���ا ترب���ى اأنانيت���ه 
وت���درب، فيط���اأ بها اأع���راف املجد، ويت�س���ور 
�س���رفات الكمال؛ ثم �س���وبنهاور ينكر الفردية 
)الإرادات  اأو  املنف���ردة  الأ�س���ياء  وج���ود  اأي 
املنفردة( كما يق���ول، ويرى اأنها وهم تتوقف 
على الفروق الزمنية واملكانية، بينما اأ�س���ا�س 

فل�سفة اإقبال هو الفردية.

اأم���ا من يوج���د ب���ني فل�س���فته وفل�س���فة اإقبال 
مع���امل امل�س���ابهة ومالم���ح املماثل���ة اأكرث فهو 
الفيل�س���وف الأمل���اين الكبر نيت�س���ه. واملزية 
الكربى لنيت�س���ه ه���ذا بني فال�س���فة الغرب اأن 
عبقريته �سبغت الفل�سفة ب�سبغة الإلهام، ومل 
تكتف يف املباحث الفل�س���فية بانتقاد الفن، بل 
اأت���ت للع���امل مبقيا�س جديد للح�س���ن والقبح، 
واخل���ر وال�س���ر. وفل�س���فته ثم���رة مزيج من 
اأف���كار كان���ت، و�س���وبنهاور، وداروي���ن. فقد 
ا�ستنبط من نظرية العلم لكانت اأن لي�س هناك 
�س���ئ يق���ال له علم، بل كل �س���ئ خي���ال ووهم، 
وذل���ك لأن احلقيقة ل يك�س���ف عنها بل ُتخلق، 
ول يبحث عنها بل ُتخرتع، وهو اأي�سًا قد قرر 
مثل �سوبنهاور اأن حقيقة الكائنات الق�سوى 
هي الإرادة، ولكن لي�س���ت )اإرادة احلياة( كما 
راأى �سوبنهاور بل )اإرادة القوة(، وهي عنده 
م�س���در كل خر وفالح كما اأن )اإرادة احلياة( 
عند �س���وبنهاور منبع كل �س���ر وخ�سران. وما 
اأح�س���ن قول البع����س اأن ما يراه �س���وبنهاور 

�سيطانًا يراه نيت�سه اإلهًا.

يرى نيت�س���ه اأن )اإرادة القوة( هذه دافع قوّي 
غريزّي �س���اٍر يف الكائنات، فهو مركز احلياة 
الإن�س���انية، بينما اإقبال يرى اأن مركز حياتها 
ه���ي الأنانية املت�س���فة بحالة اجلد امل�س���تمر. 
ولكنهم���ا يتفق���ان يف اأن خو����س غم���ار الآلم 
ومكابدة امل�س���ائب، ومعاناة النوازل، مما ل 
حمي����س عنه ل�س���عود الإن�س���انية يف معارج 
ال�سرف ولبلوغ تقدمها غاية الكمال. ويتفقان 
اأي�س���ًا يف اأن هذا العامل املادي هو ذريعة اإىل 
تلك البغية وو�سيلة اإىل ذلك املطلب، واأن الفن 

يج���ب اأن يك���ون ملتق���ى اجلمال والق���وة كما 
يتفقان يف اأن فل�س���فة الأخالق امل�سيحية غر 
وافي���ة ل�س���روريات تقدم الإن�س���ان وت�س���منه 
ذروة الكمال. غر اأن نيت�س���ه ق���دح فيها قدحًا 
�س���ديدًا وانتقدها انتق���ادًا لذعًا و�س���رح باأن 
العبي���د( يف  )اأخ���الق  اإىل  تدع���و  امل�س���يحية 
ح���ني اأن اإقباًل اكتفى بالإ�س���ارة اإىل اأنها غر 
مفي���دة لالإن�س���انية لأنه���ا ل تقدر عل���ى اإماطة 
اللثام عن قواها اخلفية، ول على الك�سف عن 
ا�س���تعداداتها املكنونة، وذل���ك لأنها تدعو اإىل 
الرهبة وترك العامل. وبناء عليه فدعوة اإقبال 

خالف ذلك كما قال يف بيت ترجمه:

غ�س يف البحر وحرب الأمواج...
 فاإن خلود احلياة يف املحاربة

كم���ال  ت�س���ور  يف  ونيت�س���ه  اإقب���ال  يتف���ق 
الإن�س���انية؛ بي���د اأن نيت�س���ه ي���راه ممث���اًل يف 
�س���وبرمان )اأي فوق الب�سر( واإقبال يراه يف 
خليفة الله. والفرق الأ�سا�سي بني ت�سوريهما 
هو اأن نيت�سه ينكر وجود الله ويقول: )اقتلوا 
الل���ه! كل �س���ئ مب���اح. اإن الطبيع���ة والدوافع 
احلي���اء  اْبع���دوا  �س���رًا.  لي�س���ت  الطبيعي���ة 

والكظ���م! اْبع���دوا الأدب والتقي���د! اإن اأخالق 
الرج���ل احل���ر �س���تكون الأخالق املع���ربة عن 
الذات حقيقة(، وعلى هذا ف�س���وبرمان نيت�سه 
حم�س���ور يف نف�س���ه وحمدود يف ذاته، لي�س 
لدي���ه غاية يجري اإليها ول هم يتفّرغ له. واأما 
اخلليفة عند اإقبال فحيال���ه الأنانية العظمى، 
و�س���احب  الوا�س���عة،  الرحم���ة  ذو  الل���ه  اأي 
العطاء املت�س���ل، فل���ه عنده الدرج���ات العلى، 
يجزي بها مبا ي�س���عى؛ ثم �س���وبرمان ني�سته 
عاٍر عن العاطفة جايف الطبع، �سديد الوطاأة، 
لأن روح اأف���كار ني�س���ته اأر�س���تقراطية، فراأى 
اأن حقيقة الكائنات الق�س���وى )اإرادة القوة(؛ 
وق���رر اأنها ه���ي الدافع الغري���زي الأقوى يف 
الإن�س���ان فعليه اأن يطلبه���ا، ولكن هذا الطلب 
غر امل�سروط كان ينجم عنه نظام الِقَيم الذي 
ظلت احل�س���ارة م�س���تبكة في���ه اإىل الآن. فهنا 
اأت���ى ني�س���ته بفك���رة )وراء احل�س���ن والقبح( 
ف���اإرادة الق���وة عن���ده ل تع���رف ح���دود احلل 
واحلرم���ة، واحل�س���ن والقب���ح، لأن كل �س���ئ 
م�س���دره ونهايته قوة، عندها حالل وح�سن، 
وكل �س���ئ م�س���در ونهايت���ه �س���عف، عنده���ا 
ح���رام وقب���ح، والعقائ���د كذلك لي�س���ت عندها 
مت�س���اوية متماثل���ة، فالف���رق احلقيق���ي بينها 

لي�س عندها من حي���ث كونها حقًا وباطاًل، بل 
من حيث كونه���ا مفيدة وغر مفي���دة. وهكذا 
�س���عرت اأر�س���تقراطية ني�س���ته ب�س���رورة اأي 
تغي���ر جميع الِقَي���م، فمث���ل يف اأن واحد دور 
الفيل�س���وف، وامل�س���لح الأخالقي، وال�سارع، 
وخال���ق احل�س���ارة اجلدي���دة. وكان يف دور 

ارتقاء اأفكاره الأخر �ساعرًا مبهمته هذه.

فعل���ى هذا النمط و�س���ل ني�س���ته اإىل ت�س���ور 
)�س���وبرمان(  �س���ورة  يف  الإن�س���انية  كم���ال 
بازاء عام���ة النا�س الذين هم مو�س���ع قنوطه 
وياأ�س���ه. فاأن�س���اأ فكرت���ه اجلدي���دة للح�س���ارة 
طبقت���ني  يف  الإن�س���اين  الجتم���اع  بتوزي���ع 
متناق�ستني: ذات اأخالق ال�سادة وذات اأخالق 
العبي���د. وق���رر اأن الأوىل من�س���اأ �س���وبرمان، 
واأن لأفرادها وهم الأقوياء حق معاملة اأفراد 
الأخ���رى وه���م ال�س���عفاء بالظل���م والعدوان، 
الرتق���اء  �س���ريعة  يف  الق���وى  واج���ب  واإن 
وتن���ازع البق���اء الول���وغ يف دماء ال�س���عيف 
وفتح جميع اأبواب اجلور عليه بكل وح�سية، 
فاإن ال�س���وبرمان اأو الإن�س���ان الق���وي الكامل 
ال�س���الح للحياة ل يظهر اإل بتدمر ال�سعيف 
غر الكامل وغر ال�سالح للحياة. واأما طبقة 
ال�سعفاء اأو )ذوو اأخالق العبيد( كما ي�سميهم 
هو فق���د خلقوا لأ�س���تمال الأقوياء فقط، وهم 
مو�س���ع باأ�س ني�سته، لذلك �س���د عليهم ني�سته 
جميع اأبواب التقدم كما �سدت ديانة الرباهمة 

على املنبوذين يف الهند.

فلذل���ك كان ت�س���ور اخلليفة ل���دى اإقبال خرًا 
من ت�سور ال�س���وبرمان عند نيت�سه، لأن روح 
اأفكار اإقبال الدميقراطية الإ�سالمية فاخلليفة 
عن���د اإقب���ال �سخ�س���ية حمبوب���ة اإىل جمي���ع 
طبقات الب�س���ر ت�س���عى خلرهم، وت�س���بغ من 
خ�س���ب طبعه���ا عليه���م وتقربهم اإىل نف�س���ها؛ 
فكلما تتقربوا اإليها تتدرج حياتهم يف مدارج 
الكم���ال؛ وهي متث���ل اللني كما متثل ال�س���دة. 
وهات���ان ال�س���فتان ل حمي����س عنهم���ا لتقدم 
الجتماع الب�س���ري. ق���ال اإقب���ال يف بيتني ما 

ترجمتهما:

اخلق من حفنة ترابك...
 ج�سما اأوطد من ح�سن منيع

وليكن يف داخله قلب رقيق...
 كالنهر يف جنب اجلبل الرا�سي

اإن م���ا ح���دا بنيت�س���ه اإىل ه���ذه الت�س���ورات 
الأدب  غم���ار  خو�س���ه  ه���و  الأر�س���تقراطية 
النظ���ام  ب���اأن  ي�س���عر  مل  وه���و  اليون���اين، 
كان  الأم���ر  ه���ذا  يف  اليون���اين  الجتماع���ي 
ناق�س���ًا. فلو �سعر بذلك مل يح�س���ب العبودية 
كاجلزء ال�سروري للتمدن. فظهور �سوبرمانه 
يف احلقيقة على ح�س���اب تلك العبودية، وهو 
يحوز ق�سب ال�سبق على جهود هوؤلء العبيد، 
وعلى هذا ف�سخ�سيته عند فل�سفة اإقبال لي�ست 

باأكرث من �سخ�سية م�ستجد.

عن جملة الر�صام امل�صرية 1941

محمد إقبال .. معالم االتفاق واالختالف 
بينه وبين فالسفة الغرب

العالمة محمد إقبال.. 
أعماله عالميًا
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وليد بدران  

عبد الوهاب عزام

رف�س حممد اإقبال، ال�س���اعر واملفّكر الهندي، فكرة مفادها 
اأن الزمن جتاوز الدين واأنه مل يعد للدين مكان يف ع�س���ر 
العق���ل. لكّنه طرح مفاهيم تخرج الإ�س���الم وامل�س���لمني من 
التحّجر، ودع���ا اإىل التعامل مع العلوم احلديثة باحرتام، 

لكن انطالقًا من موقف م�ستقل.
ولد حممد اإقبال يف 9 نوفمرب عام 1877 لعائلة من �سغار 
التج���ار يف �س���يالكوت بالبنج���اب يف الهن���د الربيطانية، 
وتويف يف 21 اإبريل 1938 يف لهور )اك�ستان احلالية(، 
وهو �س���اعر وفيل�سوف و�سيا�سي عرف بدوره يف الدعوة 
لقيام دولة منف�س���لة مل�سلمي الهند، وح�سل على لقب �سر 

عام 1922.
تلق���ى اإقب���ال درا�س���ته يف له���ور ووا�س���لها يف اأوروب���ا 
ب���ني عام���ي 1905 و1908 حت���ى ح�س���ل على �س���هادة يف 
الفل�س���فة من جامع���ة كامربيدج، وتاأهل كمح���اٍم يف لندن، 
ثم ح�س���ل على �س���هادة الدكتوراه م���ن جامعة ميونيخ عن 

اأطروحته”تطور ما وراء الطبيعة يف بالد فار�س".
وبعد عودته من اأوروبا عمل بالقانون واكت�س���ب �س���هرته 
من اأ�سعاره باللغتني الأردية والفار�سية، وكان قبل �سفره 
لأوروبا يوؤكد يف �س���عره على القومي���ة الهندية، لكنه غّر 
موقف���ه خ���الل وج���وده يف اأوروب���ا، اإذ وج���د اأن القومية 

ال�سيا�سية توؤدي اإىل الفا�سية املدمرة والإمربيالية.
دوره ال�سيا�سي

ويف ع���ام 1910 األق���ى اإقب���ال خطاب���ًا يف األيغ���ار حت���ت 
عنوان”الإ�س���الم كنم���وذج اجتماعي �سيا�سي”ك�س���ف فيه 
عن توجهه اجلديد �س���وب القومي���ة الثقافية، والذي عرب 

عنه يف اأ�سعار ت�سيد باأجماد الإ�سالم الغابرة.
وبني عامي 1928 و1929 األقى �سل�س���لة حما�س���رات عن 
جتدي���د التفك���ر الدين���ي يف الإ�س���الم بجامع���ات مادر�س 
وحيدراب���اد جمعه���ا يف كتاب ا�س���تهدف اإع���ادة النظر يف 
م�س���تجدات  �س����وء  يف  الأ�سا�س����ية  الإ�س���المية  امل�س���اكل 
الع�س���ر، وقد مثلت جهوده يف هذا املجال اإحياء للفل�س���فة 

الإ�سالمية.
وخ���الل الف���رتة الت���ي كان يلقي به���ا حما�س���راته، بداأ يف 
العم���ل م���ع الع�س���بة الإ�س���المية، وه���ي حرك���ة �سيا�س���ية 
تاأ�س�ست للدفاع عن م�سلمي الهند. ويف الجتماع ال�سنوي 
للع�س���بة مبدين���ة الل���ه اآباد ع���ام 1930 وال���ذي كان حتت 
رئا�س���ته، األقى خطابه ال�س���هر الذي دعا في���ه لإقامة دولة 

منف�سلة للم�سلمني يف �سمال غرب الهند.
وق���ال يف خطابه:”اأطال���ب بت�س���كيل دولة للم�س���لمني يف 
الهن���د، مل�س���لحة كل من الهند والإ�س���الم. فبالن�س���بة للهند 
�س���يتحقق له���ا ال�س���الم والأم���ن نتيج���ة ت���وازن ال�س���لطة 
الداخل���ي، وبالن�س���بة لالإ�س���الم ف���اإن ه���ذه الدولة فر�س���ة 
للخال����س م���ن ب�س���مة الإمربيالي���ة العربية التي فر�س���ت 
عليه، فر�سة لالإ�سالم كي يحرك �سريعته وتعاليمه وثقافته 

لتكون اأقرب جلذوره الروحية ولروح الزمن املعا�سر".
وبع���د ف���رتة طويلة م���ن املر����س ت���ويف اإقب���ال يف اإبريل 
ع���ام 1938 ودف���ن يف لهور، وعقب ذلك بعامني �س���وتت 
الع�سبة الإ�س���المية لفكرة تاأ�سي�س باك�ستان التي حتولت 
اإىل واق���ع ع���ام 1947، ومت اعتب���ار اإقب���ال اأب���ا باك�س���تان 
ويحتف���ل الباك�س���تانيون �س���نويًا بي���وم اإقب���ال يف ذكرى 

ميالده.
وذك���ر موقع موؤ�س�س���ة البح���وث الإ�س���المية اأن اإقبال لعب 
دورا كبرًا يف اإحياء الإ�سالم ثقافيًا و�سيا�سيًا بعد انهيار 
اخلالفة العثمانية وخ�سوع العديد من الأقطار الإ�سالمية 

لال�ستعمار الغربي عقب احلرب العاملية الأوىل.
فم���ا هي املح���اور الت���ي تناولتها دع���وة اإقب���ال يف جتديد 

التفكر الديني يف الإ�سالم؟
الدين �سرورة

رف����س حممد اإقب���ال فكرة اأن الزمن جت���اوز الدين الذي ل 

مكان له يف ع�س���ر الفل�س���فة التي هي مرحل���ة العقل. ويف 
هذا الإطار طرح يف مقدم���ة كتابه”جتديد التفكر الديني 
يف الإ�سالم”اأ�س���ئلة عديدة من قبيل”ما هي طبيعة الكون 
ال���ذي نعي�س فيه؟ وكيف نكون بالن�س���بة اإلي���ه؟ واأي مكان 
ن�سغل فيه؟ وما نوع ال�سلوك الذي يتفق وهذا املكان الذي 
ن�سغله، هذه م�سائل م�سرتكة بني الدين والفل�سفة وال�سعر 
العايل الرفي���ع. فهل ميكن اأن ن�س���تخدم يف مباحث الدين 

املنهج العقلي البحت للفل�سفة؟".

وقال اإقبال:”اإن روح الفل�سفة هي روح البحث احلر ت�سع 
كل �س���ند مو�س���ع ال�س���ك وقد ينتهي بحثها اإىل الإنكار اما 
جوه���ر الدين فهو الميان والإميان كالطائر يعرف طريقه 
اخلايل من املعامل غر م�سرت�س���د بالعق���ل. ويف هذا يقول 
�ساعر ال�سالم ال�سويف العظيم )مل ي�سرح با�سمه ويعتقد 
اأنه يق�س���د ج���الل الدين الروم���ي( اإن العقل يرت�س���د قلب 

الإن�سان الناب�س ويحرمه من احلياة الكامنة فيه".
واأو�س���ح:”الإميان يف حقيقت���ه ي�س���به ر�س���ا النف����س عن 
عل���م ومعرفة، والدين م���ن حيث اأنه عقي���دة، فهو نظام اأو 
جمموعة من احلقائق العامة ذات تاأثر يف تكييف اخللق، 

اإذا �سدق العتقاد بها، وفهمت فهمًا وا�سحًا قويًا".
الأ�سالة واملعا�سرة

دع���ا حمم���د اإقبال اإىل جتدي���د التفكر الدين���ي الذي عانى 
م���ن ق���رون من التحج���ر، ولكنه يف الوقت نف�س���ه اأكد على 
�س���رورة احرتام املا�س���ي. قال اإقبال:”املهم���ة املطروحة 
على امل�س���لم املعا�س���ر ذات حج���م ل متناٍه. علي���ه اأن يعيد 

التفك���ر يف جمم���ل النظ���ام الإ�س���المي دون اأن يقطع كليًا 
مع املا�سي".

وتاب���ع:”اإن الطري���ق الوحيدة اأمامنا تتمث���ل يف التعامل 
مع العلوم احلديثة باحرتام لكن مبوقف م�س���تقل مع ذلك، 
وتقدي���ر التعالي���م الإ�س���المية على �س���وء م���ا متنحه هذه 

العلوم من اإنارات".
كما قال:”لي�س هناك من �س���عب ي�ستطيع اأن ي�سمح لنف�سه 
بالتنكر كليًا اإىل ما�س���يه، ذلك اأن ما�س���يه هو الذي �س���كل 
معامل �سخ�س���يته. ويف جمتمع كاملجتمع الإ�سالمي تغدو 
مراجع���ة املوؤ�س�س���ات القدمي���ة اأم���رًا اأك���رث دق���ة وتعقيدًا، 
ويكت�س���ي الوع���ي بامل�س���وؤولية لدى امل�س���لح هن���ا اأهمية 

ق�سوى".
واأ�س���اف :"اأبرز ظاهرة يف التاريخ احلديث هي ال�سرعة 
الكب���رة التي ين���زح بها امل�س���لمون يف حياته���م الروحية 
نح���و الغ���رب. ول غب���ار عل���ى ه���ذا املن���زع، ف���اإن الثقاف���ة 
الأوروبي���ة يف جانبها العقلي لي�س���ت اإل ازده���ارًا لبع�س 
اجلوان���ب الهامة يف ثقافة الإ�س���الم. وكل ما نخ�س���اه هو 
اأن املظه���ر اخلارج���ي ال���رباق للثقافة الأوروبية قد ي�س���ل 

تقدمنا، فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها".
واأك���د اإقبال:”ل بد اأن ي�س���احب يقظة الإ�س���الم متحي�س 
بروح م�س���تقلة لنتائج الفكر الأوروبي، وك�سف عن املدى 
الذي ت�س���تطيع به النتائج التي و�س���لت اإليه���ا اأوروبا اأن 

تعيننا يف اإعادة بناء التفكر الديني يف الإ�سالم".
الإ�سالم دين عمل

ولف���ت حمم���د اإقب���ال اإىل اأن الإ�س���الم دي���ن عم���ل وحياة، 

لذل���ك وجه انتق���ادات لل�س���وفية التي تتجاه���ل ذلك، ويف 
كتاب”حمم���د اإقب���ال �س���رته وفل�س���فته و�س���عره"، لعب���د 
الوه���اب عزام، وردت ر�س���ائل لإقبال ق���ال فيها:”بفطرتي 
وتربيتي اأنزع اإىل الت�س���وف وقد زادتني فل�س���فة اأوروبا 
نزوع���ًا اإلي���ه، فهي تتج���ه يف جملتها اإىل وح���دة الوجود، 
ولكن تدبر القراآن املجيد ومطالعة تاريخ الإ�سالم باإمعان 
اأ�س���عراين بغلط���ي ومن اأج���ل الق���راآن عدلت ع���ن اأفكاري 

الأوىل وجاهدت ميلي الفطري".
وكت���ب :"الرهبانية ظه���رت يف كل اأمة وعملت على اإبطال 
ال�س���ريعة والقان���ون، والإ�س���الم يف حقيقت���ه ه���و دع���وة 
ل�س���تنكار الرهبانية والت�س���وف الذي ظهر بني امل�سلمني 
واأعني الت�س���وف الإيراين الذي اأخذ من رهبانية كل اأمة، 
وحالة ال�س���كر - يف ا�س���طالح ال�س���وفية - تنافر ال�سالم 
وقوان���ني احلي���اة، والر�س���ول �س���لى الل���ه عليه �س���لم كان 

ي�سعى لإن�ساء اأمة �ساحية".
القدر هو الزمن

رف����س اإقب���ال الفكر الت���كايل يف م�س���األة الق�س���اء والقدر 
موؤك���دًا اأن الق���در هو الزم���ن، وقال يف هذا ال�س���دد:”"اإن 
الزم���ن ككلية ع�س���وية هو ما يعنيه الق���راآن بعبارة القدر، 
عب���ارة غالبًا م���ا مت تاأويلها على وجه اخلطاأ �س���واء داخل 
العامل الإ�س���المي اأو خارجه. والقدر لي�س �س���يئًا اآخر غر 
الزمن منظورًا اإليه يف ما قبل انك�ساف اإمكانياته املتعددة، 
واإن قدر �سيء ما لي�س ق�ساء ثابتًا متحجرًا يفعل فعله من 
اخل���ارج مث���ل ُمرٍبّ �س���ارم متعال، بل هو امل���دى الداخلي 
ل�س���يء ما وجممل اإمكانياته القابل���ة للتحقق، واإذا ما كان 
الزم���ن �س���يئًا واقعيًا، ف���اإن كل حلظة من حلظ���ات احلياة 
الواقعي���ة �س���تكون اأ�س���يلة اإذن وتتمخ�س عم���ا هو جديد 

حقًا وغر متوقع �سلفًا".
واأ�س���اف:”ويف الق���راآن يرد ما معن���اه اأن الله له يف خلقه 
يف كل يوم �س���اأن جدي���د. فالوجود داخ���ل الزمن الواقعي 
يعن���ي اإع���ادة خلق الزمن يف كل حلظ���ة، واأن يكون املبدع 
ح���رًا حرية مطلقة واأ�س���ياًل يف خلق���ه. والكون يف جممله 

عبارة عن حركة اإبداع متحررة من كل القيود".
مع اأم كلثوم

يف كتابه”حممد اإقبال �س���رته وفل�س���فته و�سعره”حتدث 
عب���د الوه���اب ع���زام عن اإقب���ال ال�س���اعر، فقال اإن���ه نظم 9 
دواوين، �سدرت منها ثمانية يف حياته والأخر �سدر بعد 
وفات���ه. وكان ينظم ال�س���عر باللغتني الأردية والفار�س���ية. 
ومن دواوينه”بانك در”باللغة الأردية ويعني”�سل�س���لة 
اجلر�س"، و"اأ�سرار خودي ورموز بي خودي”بالفار�سية 
ويعني”اأ�س���رار الذاتي���ة ورم���وز نف���ي الذاتي���ة"، و"بيام 

م�سرق”بالفار�سية اأي”بيان امل�سرق".
تقول �سحيفة احلياة يف عددها ال�سادر بتاريخ اول مايو 
2015 اإنه اأتيح ذات مرة لكوكب ال�سرق اأم كلثوم الطالع 
عل���ى ترجم���ة ال�س���يخ ال�س���اوي �س���عالن لق�س���يدة حديث 
ال���روح م���ن ديوان”�سل�س���لة جر�س”فتعجبت م���ن قدرة 

�سعالن على جعل �سعر مرتجم وكاأنه من بنات اأفكاره.
من الق�سيدة:

حديث الروح لالأرواح ي�سري
وتدركه القلوب بال عناد
هتفت به فطار بال جناح

و�سق اأنينه �سدر الف�ساء
ومعدنه ترابي ولكن

جرت يف لفظه لغة ال�سماء
لقد فا�ست دموع الع�سق مني

حديثًا كان علوي النداء
فحلق يف ربا الأفالك حتى
اأهاج العامل الأعلى بكائي

عن �صحيفة االهرام امل�صرية

كال. م���ا خفت ال�س���وت، ول خب���ا الربق، ول 
طفئ امل�س���باح، ول �س���كن القل���ب الكبر، ول 
هم���دت النف����س احل���رة، فكل اأولئ���ك خالد يف 

اآثار اإقبال
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كان حمم���د اإقب���ال عقال كبرًا، وقلب���ًا عظيما؛ 
در����س ووعى مدنية الإ�س���الم ومدني���ة اأوربا 
ث���م قام ناقدًا ل مقلدًا، وحّرًا ل عبدًا؛ فكان من 
عظم عقله، ووقدة ذكائه، وكرب نف�سه، و�سمَوّ 
قلبه، ومن العلم الوا�سع والإلهام الإلهي هذه 

الآثار اخلالدات
وه���ب اإقبال فك���ره وقلبه للم�س���لمني يوقظهم 
ويعلمهم، وي�س���ف داءهم ودواءهم، وُي�س���يد 
مبا�س���يهم، ويب�س���ر مب�س���تقبلهم، وي�س���وغ 
وح���ي عقل���ه وعاطف���ة ف���وؤاده �س���عرًا يوق���ظ 
النفو����س الهاج���دة، وي�س���عل الهم���م اخلامدة 
ب���ل ي���كاد يبع���ث الأم���وات، ويحي���ى املوات، 
تن�سم فيه نفحات �سوفية، وتنر يف جوانبه 
ملعات الهية. وقد �سدق �ساعر الإ�سالم حممد 
عاكف بك رحمه الله اإذ قال: لو اأن جالل الدين 
الرومي �ساحب املثنوي بعث يف هذا الع�سر 

لكان حممدًا اإقبال
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 نظم اإقبال ع�س���ر منظومات ن�س���رت على هذا 

الن�سق:

1 - اأ�سرار خودي )اأ�سرار الذاتية(
2 - رموز بي خودي )رموز الالذاتية(

3 - بانك درا )�سوت اجلر�س(
4 - بيام م�سرق )ر�سالة امل�سرق(

5 - زبور عجم )زبور العجم(
6 - جاوي���د نامه )كتاب جاويد �س���ماه با�س���م 

اأحد اأبنائه(
7 - م�سافر

8 - منظوم���ة نظمه���ا اأثناء احلرب احلب�س���ية 

وجع���ل عنوانه���ا )وبع���د فم���ا العم���ل ي���ا اأمم 
ال�سرق(

9 - �سرب كليم
10 - بال جربيل )جناح جربيل(

)حل���ن  حج���از  اأهن���ك  ينظ���م  وه���و  وم���ات 
احلجاز(

ومن هذه املنظومات الت�س���ع ثالث بالأوردية 
والأخريات بالفار�سية

وله موؤلفان باللغة الإنكليزية: الأول )تطور ما 
وراء الطبيعة يف اإيران( والثاين حما�سرات 
اأراد فيه���ا اأن يبن���ي العقائ���د الإ�س���المية على 
الأف���كار  )اإ�س���الح  اأ�س����س جدي���دة و�س���ماها 

الدينية يف الإ�سالم(

ول يت�سع الوقت للكالم عن هذه املنظومات 
وما �س����منت من �س����عر رائع وفل�سفة عالية، 
فح�س����بي اأن اأ�سر اإىل كتابيه اأ�سرار خودي 
ورموز بي خودي، فقد �س����رح فيهما فل�س����فة 
يف الذاتي����ة والالذاتية، وبني اأن العامل قائم 
عل����ى الذاتي����ة واأن على الإن�س����ان اأن يقويها 
م����ا ا�س����تطاع، ثم ّب����ني كيف تلتئ����م الذاتيات 
القوي����ة يف اجلماع����ة واتخ����ذ م����ن تاري����خ 
امل�س����لمني رجالهم وجماعته����م ُمُثال لتطبيق 

هذه الآراء

وكذل���ك اأ�س���ُر اإىل كتابه )بيام م�س���رق( الذي 
جعله جوابًا لل�س���اعر الأملاين جوته �س���احب 
)دي���وان الغ���رب( وفي���ه �س���َور م���ن ال�س���عر 
والفل�سفة يفخر بها ال�سرق على الغرب، وفيه 

نقد لكثر من مذاهب اأوربا وفال�سفتها

ث���م اأ�س���ر كتابه جاوي���د نامه الذي ق����سَّ فيه 
رحلت���ه يف الأف���الك ولقاءه عظماء امل�س���لمني 
يف الع�س���ور القريبة والبعي���دة. وكان دليله 
يف ه���ذه الرحلة جالل الدي���ن الرومي، ولهذا 

الرجل العظيم على اإقبال تاأثر عظيم.
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منظومات اإقب���ال فيها �س���عة النف�س العظيمة 
التي ل حتد؛ ولكن ي�س���تطيع قارئها اأن يتبني 

اأ�سول خم�سة يدور حولها كثر من �سعره:

1 - احلياة هي اجلهاد الدائم وت�س���خر قوى 
العامل

)ما احلياة؟ هي اأن تاأ�س���ر نف�ُس���ك هذا العامل. 
فكيف جتعل نف�سك لهذا العامل اأ�سرة؟(

2 - واإمن���ا ي�س���لح الإن�س���ان للجه���اد بتقوية 
نف�سه، وا�س���تخراج كل ما فيها من قوى. وقد 
بن���ى على هذا مذهبه يف الذاتية و�س���رحه يف 

كتاب )اأ�سرار خودي(...
وم���ن كالمه يف بيام م�س���رق: )اأخ���رج النغمة 
الت���ي ه���ي اأ�س���ا�س فطرت���ك. اأيها ال�س���اَلّ عن 
نف�سه! خل نف�س���ك من نغمات غرك.( ويقول 
)ل�س���ت  واحلباح���ب:  الرباع���ة  ل�س���ان  عل���ى 
كالفرا�سة ا�سطلي بنار غري. ولكني اأ�ستعل 
ة؛ اإذا �س���ار الليل  بنف�س���ي ول اأحمل لأحد مَنّ
اأحل���ك من عني الظبي اأنرت بنف�س���ي لنف�س���ي 

الطريق(
ية اإقبال  وتقت�س���ي هذه الذاتية احلرية، وحَرّ

األ يحَدّ النف�س �سيء حتى الزمان واملكان
ه���و بالأم�س خب���ر بغِد... وه���و اليوم جنُيّ 

الأبد
وق���د بني يف اأ�س���رار خودي الف���رق بني العبد 

واحلر يف قوله:

)العبد �س���ال يف ليل���ه ونهاره، واحلر ي�س���ل 
يف قلب���ه زمانه. العب���د يخيط اللي���ل والنهار 
على نف�س���ه، وين�س���ج من الأيام كفنه، واحلر 
ين�س���ج عل���ى الزم���ان عزائم���ه - العب���د طائر 
يف �س���بكة ال�س���باح وامل�س���اء، حرم���ت روحه 
ال�سبح يف الهواء، و�سدر احلر الهمام، قف�س 
لطائر الأيام. فطرة العبد حت�س���يل احلا�سل، 
وخواط���ره تكرار قاتل. ومقام���ه من اجلمود 
واحد؛ و�س���وته بالليل والنهار راكد. واحلَرّ 

كَلّ ح���ني خ���الق ي�س���كب نغم���ات جدي���دة يف 
الآف���اق، فطرت���ه ل حتتم���ل التكرار، ولي�س���ت 
طريق���ه حلقة الرب كار، العبد يف �سال�س���ل من 
زمان���ه، والق�س���اء والقدر ورد ل�س���انه. وهمة 
ر ي���ده  احل���َرّ م�س���رة عل���ى الق�س���اء، ت�س���َوّ

احلادثات كما ت�ساء(

4 - العل���م وحده حجاب دون احلقائق وعقبة 
يف �س���بيل احلي���اة - كم���ا يقول ناحت �س���نم 
وبائع �س���نم وعابد �س���نم ل بد م���ع العلم من 
الع�سق. وهو يذهب يف هذا مذهب ال�سوفية 
كفري���د الدي���ن العط���ار يف الكالم عل���ى العلم 
والع�س���ق، وه���م يعن���ون بالع�س���ق الوجدان 
اليق���ظ وهذه احلرقة التي ت�س���مو بالإن�س���ان 
عن ال�سفا�سف اإىل العظائم وتدفعه اإىل احلق 
واخل���ر، وتوجه���ه اإىل الله. وقد �س���رب يف 
ذلك مث���اًل ابن �س���ينا وجالل الدي���ن الرومي؛ 
قال: �س���ل اأبو علَيّ يف غب���ار الناقة ونالت يد 
جالل الدين �س���رت الهودج، هذا دار مع الفتاة 
عل���ى وجه امل���اء وذاك غا����س يف اللجة فظفر 

بالالآلئ

5 - هذه الأ�س���ول يف فل�س���فة اإقبال لها ُمثل 
و�س���ننه  الإ�س���الم  مقا�س���د  يف  حت�س���ى  ل 
وتاريخ���ه. وه���و يك���ره النزع���ات الوطنية 
ال�س���يقة وي�سيد بالأخوة الإ�سالمية العامة. 
وق���د ب���داأ ن�س���يده الذائ���ع يف الهن���د والذي 
ي�س���مى الن�س���يد امللي بقول���ه: وحني وعرب 
هم���ارًا هندو�س���تان هم���ارا م�س���لم هني هم، 
وطي هم �ساراجهان همارا )ال�سني والعرب 
لنا والهند لنا، نحن امل�سلمون وطننا كل هذا 

العامل(

وقال يف بيام م�س���رق: اإن النا�س لموا طارق 
بن زياد حينما اأحرق ال�سفن وقالوا هذا بعيد 
من ال�سرع واحلزم. ف�سل �سيفه وقال الأر�س 

كلها ملكنا لأنها ملك ربنا(
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كان اإقبال واثقًا بنف�س���ه، معتدًا باآرائه يتدفق 
يف �س���عره تدف���ق البح���ر ل يع���رف خوفًا ول 
ترددًا. وكان يرى اأحيانًا اأنه ب�سر امل�ستقبل، 
واأنه �سوت �ساعر الغد، واأن الع�سر احلا�سر 
ل ي���درك معاني���ه، واجليل القائ���م لي�س كفء 

كالمه

يقول:
)اأنا �سم�س حديثة امليالد، ل تعرف ر�سوم هذا 
الفل���ك، كما يغم���ر النجوم �س���ياوؤها ويرق�س 
على �س���فحات البحار �س���عاعها... اأنا نغمة ل 
تبايل بامل�س���راب، اأنا �س���وت �س���اعر الغد... 
اإن ع�س���ري ل يفهم الأ�س���رار.. اأن���ا يائ�س من 
الأ�سحاب القدماء، واإن طوري ي�ستعل ليظفر 
بكلي���م، بح���ر اأ�س���حابي كالقط���رة ل تزخ���ر، 
وقط���ري كالبحر فيها طوفان م�س���مر. نغمتي 
من عامل اآخر وجر�سي لغر هذه القافلة... كم 
مرت بهذه ال�س���حراء قوافل مت�س���ي الهوينى 
كم���ا ت�س���ر الناق���ة ولكن���ي عا�س���ق ال�س���ياح 
اإمياين و�سو�س���اء احل�س���ر طليعتي اأنا نغمة 
ولكنها اأكرب من الوتر، ول�ست اأ�سفق على هذا 

العود اأن ينك�سر

كم �س���اعر ولد بعد املوت اأغم�س عينيه ليفتح 
عيوننا وبدا من وراء املوت كما تنبت الأزهار 

يف تربته.
ذلكم الرجل ال���ذي فقدناه اأم�س، والذي يدرك 

عارفوه ماذا فقد امل�سلمون منه.
كان اإقب���ال يتمنى اأن مي���وت يف احلجاز فاإن 
تك���ن فاتته هذه املُنية فله بع�س العزاء يف اأن 
ي�ستمع العامل احلديث عنه من البيت املقد�س، 
م���ن امل�س���جد الأق�س���ى م���ن قبل���ة امل�س���لمني 

الأوىل.
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محمد إقبال: الش��اعر الذي دعا إلى 
تجديد اإلسالم

م��ح��م��د إق��ب��ال

منللذ شللهرين خفت صللوت كان يقصللف يف أجواء 

الللرشق ليوقظه، وخبا بللرق كان يتللأأل يف الُظَلم 

املرتاكمة يضيئها، وطفئ مصباح كان نورًا للسالكني 

يف هللذه الغياهب، وهدى للحائرين يف هذه الفنت، 

وسللكن قلب كان يحاول أن يزلللزل األرض بخفقانه، 

وينشئ الناس نشأة أخرى بإميانه، وهمدت نفس حرة 

كانت تكرب عىل حدود األوطللان والحدثان، والزمان 

واملكان

منذ شللهرين فقد النللاس عامة، واملسلللمون خاصة 

شاعرًا مفلقًا، ومفكرًا ُمبدعًا، وفيلسوفًا حّرًا؛ وافتقد 

شباب املسلمني يف الهند وغريها حامل اللواء الذي 

و فوق كل عقبة، والسري وراء كل  كان يدعو إىل السمَّ

غاية، ويناديهم صباح مساء

آه للعشق الذي قد ذهبا... 

مأ األرض ضياء وخبا

ُرزق املياد يف أرض الحرم... 

وأتاه املوت يف بيت الصنم
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يحتف���ل اأه���ل باك�س���تان يف الي���وم احلادي والع�س���رين 
م���ن �س���هر اأبري���ل كل ع���ام بذك���رى اإقب���ال، ال�س���اعر الفذ 
والفيل�سوف احلكيم والزعيم املدره وال�سيا�سي النابغة، 
الذي يرجع اإليه عظيم الف�س���ل يف اإيقاظ وعي امل�سلمني 
يف �س���به جزيرة الهند، و�سحذ قواهم وجمع كلمتهم، ثم 
وقوفهم كالبنيان املر�س���و�س، هبوا للمطالبة بحقوقهم 

و�سمان م�ساحلهم

فالواق���ع اأن اإقباًل كان من اأعظم رواد فكرة الباك�س���تان، 
وم���ن اأك���رب العاملني عل���ى حتقيقها، م���ذ راأى - وهو ذو 
ال���راأي ال�س���ائب - اأن امل�س���لمني يف �س���به جزي���رة الهند 
لي�س���وا مبج���رد الفئ���ة اأو الطائف���ة، واإمن���ا هم ق���وم لهم 
جميع ما لالأقوام الأخرى من مقومات وخ�سائ�س، فلهم 
اأ�س���لوب للحياة يختلف عن نه���ج الطوائف الأخرى، لهم 
دينهم وله���م لغتهم ولهم تاريخهم وله���م اأبطالهم. ولذلك 
راأى اأن احلل الوحيد مل�س���اكل الهند الد�س���تورية - كانت 
ه���ذه امل�س���اكل ي���كاد ي�ستع�س���ي حله���ا - هو اأن ي�س���تقل 
امل�س���لمون الأق�س���ام التي يوؤلفون فيها اأغلبية ال�س���كان، 
يحكمون اأنف�س���هم باأنف�س���هم وي�س���رون �س���رتهم التي 

يوؤثرون

ق���ال يف خط���اب �سيا�س���ي األق���اه �س���نة األ���ف وت�س���عمائة 
وثالثني يف اجتماع حزب الع�سبة امل�سلمة ما معناه:

)اأود اأن اأرى البنجاب واإقليم احلدود ال�س���مالية الغربية 
وال�سند وبلوخ�ستان دولة م�ستقلة قائمة بذاتها(، وف�سر 

قوله هذا باأن:

)لي�س من حل يوؤدي اإىل تكوين نظام د�ستوري مكني يف 
الهن���د - حيث يتباين املناخ وتختلف العنا�س���ر وتتنوع 
اللغ���ات وتتباي���ن نظم احلي���اة - اإل يف اإقام���ة حكومات 
م�س���تقلة جتم���ع ب���ني �س���كانها وح���دة اللغ���ة والعن�س���ر 
والتاريخ والدين وتقارب امل�سالح( ثم اأو�سى امل�سلمني 

يف نف�س اخلطاب قائاًل:

)اإنني ل اأن�س���ح امل�س���لمني قط بقبول اأي نظام ل يقر لهم 
بكيانهم ال�سيا�سي امل�ستقل(

مل يك���ن حمم���د اإقبال - رحم���ه الله - لينط���ق عن الهوى 
عندما ن�س���ح به���ذا لبني قومه، واإمن���ا كان يعرب اإعرابًا 
�س���ادقًا عما كان يخالج م�س���اعره - وهو ال�س���اعر الفذ - 
من انفعالت وموؤثرات تالزم حياته وحياة امل�سلمني من 

حوله.

فلق���د ول���د حمم���د اإقب���ال �س���اعرًا، مرهف احل����س حديد 
امل�س���اعر بعيد الب�س���ائر، وكان اأبوه يتعه���د تعليمه اأيام 
�س���باه ويو�س���يه بت���الوة الق���راآن الك���رمي والتاأم���ل يف 

معاني���ه، فكان يطلب اإليه اأن ي�سرت�س���ل يف تالوة القراآن 
الك���رمي بع���د الفجر كل ي���وم، وكان كلم���ا راآه بعد الفجر 
�س���األه عما ي�س���نع فيجيب اإقب���ال باأنه يتلو الق���راآن، وملا 
اأحل���ف الأب باأ�س���ئلته واألح كل يوم قال الب���ن: )يا اأبت 
اإن���ك تراين اأتلو القراآن الكرمي... فلم تعيد هذا ال�س���وؤال 
علَي واأنت عليم مبا اأ�سنع( فقال الأب: )بلى! ولكنني يا 

بني اأردت اأن اأقول لك: اأتل القراآن وكاأنه اأنزل عليك(

كان اإقب���ال يروي هذا احلوار ويق���ول: )ومنذ ذلك اليوم 
بداأت اأتفهم القراآن واأتفقه معانيه، فاقتب�س���ت من قب�س���ه 

وا�سترنت بنوره(

ب����داأ حمم����د اإقب����ال تعلم����ه بالق����راآن الك����رمي �س����اأن اأكرث 

امل�س����لمني، ث����م تقل����ب يف الدر�����س واملدار�����س حت����ى نال 
�س����هادته العالية من كلي����ة احلكومة مبدينة لهور، ويف 
�س����نة األ����ف وت�س����عمائة وخم�����س ق�س����د اإنكل����رتا لإمتام 
التح�س����يل العايل به����ا، ومنها �س����افر اإىل ميونيخ حيث 
التح����ق باإح����دى جامعته����ا ونال �س����هادة الدكت����وراه يف 
الفل�س����فة، وكان خالل اإقامته يف اأوربا يتلم�س ما �س����اب 
احل�سارة الغربية من نزعة مادية قوية، ومن ع�سبيات 
عن�س����رية ولوني����ة، ف����اأراد اأن يفه����م الغربي����ني م����ا يف 
الإ�س����الم من نعم وف�س����ل على امل�س����لمني وعلى الب�سرية 
جمعاء، فاألقى عدة حما�س����رات عن الإ�سالم واحل�سارة 
الإ�س����المية، قا�س����دًا اإزال����ة م����ا يف اأذه����ان الأدبي����ني من 
انطباع����ات خاطئ����ة يف ه����ذه احل�س����ارة العتي����دة وذلك 

الدين املجيد

ولد حممد اإقبال �س���اعرًا، مرهف احل�س حديد امل�س���اعر، 
بعيد الب�سائر، وقد و�سفه اأ�ستاذنا الدكتور عبد الوهاب 
ع���زام بك باأنه )اأكرب �س���عراء امل�س���لمني يف هذا الع�س���ر، 
واأبلغهم ت�س���ويرًا للح�سارة الإ�س���المية، واأعظمهم اأثرًا 
يف نفو�س امل�س���لمني، واأ�س���حهم اإدراكا ملقا�سد الإ�سالم 

ومعانيه(.

فاإقب���ال مل يتخذ من ال�س���عر هواية، فلم يتغ���زل اأو ينظم 
ال�س���عر التمثيلي اأو الرومانطيقي، واإن اتخذ من ال�سعر 
حكمة وموعظة وهداية، فكان �س���عره فل�سفيًا مو�سوعيًا 
اأكرثه، ذلك لأنه مل يقل )بالفن - من اأجل الفن -( بل كان 
يوؤم���ن باأن ال�س���عر فن م���ن الفنون الرفيع���ة التي ينبغي 
ا�س���تخدامها لأجل النهو�س باملجتم���ع اإىل اأعلى مراتب 
الرق���ي، حتى روى عن���ه اأنه قال مرة: )اإن وحيًا �س���ادرًا 
من م�س���در من م�س���ادر التدهور والنحط���اط، قد يكون 

اأثره اأ�سد فتكا من جميع جحافل جنكيز خان...(

وهو يرى اأي�س���ًا: )اأن �س���المة النفو�س يف اأي �سعب من 
ال�س���عوب اإمن���ا تتوق���ف اإىل حد كبر على ن���وع الإيحاء 

الذي يلقاه �سعراوؤه وفنانوه...(

ولذلك اتخذ اإقبال من ال�س���عر و�س���يلة لتحريك امل�س���اعر 
بني بني قومه و�س���حذ همهم وا�ستثارة عزائمهم، اإذ اأبان 
لهم ابلغ اإبان���ة باأن لهم جمدًا موؤثاًل وح�س���ارة وتاريخًا 
جمي���دًا، وا�س���تحثهم على ال�س���عي واجلهاد والت�س���امي 

باملقا�سد والغايات

واإليك���م بع�س الأمثلة من �س���عر اإقبال كم���ا يرتجمها اإىل 
العربية �س���احب ال�سعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك 

�سفر م�سر بالباك�ستان:

عليك ال�سر ل ترغب مقيال... 
و�سر كال�سم�س ل ترقب دليال

وهب لالآخرين متاع عقل... 
ونار الع�سق فاحفظها بديال

اأثرت بنغمتي كل النوادي...
 ومن �سر احلياة جعلت زادي

اأ�ساء القلب من عقلي ولكن... 
جعلت عيار عقلي يف فوؤادي

اأرى رمز احلياة بكل زهر... 
جماز فيه يا قلبي احلقيقة

برتب مظلم ينمو ولكن... 
له عني اإىل �سم�س اخلليقة

وه���ذه نب���ذة من ق�س���يدة ممتع���ة لل�س���اعر حمم���د اإقبال 
عنوانها و�س���ية ال�سقر لفرخه وقد ترجمها الدكتور عبد 

الوهاب عزام بك اأي�سا:

متاع احلياة تعلم جهاد
 و�سرب على حمنة واجتهاد

يقول لفرخ عقاب عتيق: 
يريق الدماء يفوق العتيق

ول تبغ �سربا ك�سرب الغنم
 توحد كقومك منذ القدم

�سمعت و�سات ال�سقور العقاق
 بال نقيم بظل و�ساق

فلي�س لنا ريا�س جمال
 ف�سيح الفيايف لنا واجلبال

عن جملة الر�صالة امل�صرية 1942
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 صالح الدين خورشيد

احمد الحمد المندالوي 

الهداي���ة  احل�سني”ع”م�س���باح  الم���ام 
و�سفينة النجاة هذا ما قاله عنه نبينا الكرم 
حممد”����س"يف حديث متواتر،ف���ذا يبدو 
اأنَّ حبَّ احل�س���ني"ع”لي�س حك���را على امة 
دون امة،وبل���د دون بلد وم���ن هذا املنطلق 
اندف���ع �س���عراء كثرون”م�س���لمون وغ���ر 
م�س���لمني"يف هذا املجال لذكر ف�سائل اأبي 
ال�سيم المام احل�سني”ع"الذي �سحى بكل 
م���ا ميلك لأج���ل العدالة ال�س���ماوية وكرامة 
الن�س���ان،ومن هن���ا ج���اءت العظمة له عرب 
التاري���خ بال كل���ل اأو ملل، بل ب���روح تواقة 
للمكوث يف ه���ذه املحراب الرفيع،لالنتهال 

من بحر حما�سنه و ف�سائله.
ال�س���ريف  و  الرائ���ع  املنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
اندف���ع حممد اإقبال الفيل�س���وف وال�س���اعر 
الباك�س���تاين املع���روف باحا�س���ي�س ح���ارة 
وعبقرية زاخرة م�سرقة با�سراقات و�ساءة 
احل�سني”ع"وت�س���وير  الم���ام  م���دح  يف 
املفع���م  الت�س���وير  ذل���ك  الرائ���دة  ثورت���ه 
باجلمال ال�س���اعري البدي���ع والفكر الثاقب 

والري�سة املبدعة.
ولل�ساعر الباك�س���تاين حممد اإقبال ميادين 
عمل �سيا�س���ية وادبية واجتماعية وعلمية 
وا�س���عة نال بها ق�سب ال�سبق وقدم الكثر 
اله���دف  ببلوغه���ا  وامت���ه  ب���الده  خلدم���ة 
ال�س���مى يف احلياة و حترير بالده من نر 
ال�س���تعمار الربيط���اين م���ع رفي���ق دربه و 

جهاده حممد علي جناح.
وفل�سفته تقوم على ادراك الذات وتقويتها، 
التق���دم  �س���بيل  الدائ���ب يف  واىل اجله���اد 
والرق���ي، وي���رى ان احلي���اة العزي���زة هي 
يف التف���اين وبذل ال���روح والدم فيا لها من 

ان�سودة رائعة يقول فيها :
ارفعوا الورد و ال�سقائق 

اكليل ثناء على �سريح ال�سهيد 
ذاك لون الدم الذي انبت املجد 

وروى به حياة اخللود
انه اجلمال ال�س���اعري الذي ر�سمه ال�ساعر 
بني الن�س���ان اخلامل والن�سان العامل يف 
احلي���اة.. ورغم ان�س���غال حمم���د اقبال يف 
درا�س���اته الفل�س���فية والعلمية وال�سيا�سية 
وحر�س���ه عل���ى النهو����س مب�س���توى امته 
ال�س���المية املظلوم���ة بامل�س���توى املطلوب 
وت�س���لمه ملنا�س���ب حكومي���ة واجتماعي���ة 
رفيعة وامتهانه للمحاماة ال انه مل يدع اأي 

حمفل ديني وادبي ال �ساركه.
ومل يبخل يف اظهار ولئه لآل بيت الر�سول 
)����س( ف���رتاه ينظ���م يف ال�س���ديقة فاطمة 
الزه���راء"اأُم اأبيه���ا”ذاك النظم الذي ت�س���ع 
في���ه انوار الف�س���يلة واملثل العليا وب�س���عر 

ف�سيح وفني جميل :
ن�سب امل�سيح بنى ملرمي �سرة 

بقيت على طول املدى ذكراها 
واملجد ي�سرق من ثالث مطالع

 يف مهد فاطمة فما اعالها 

هي بنت من هي زوج من،هي اأم من 
من ذا يداين يف الفخار اأباها 

هي وم�سة من نور عني امل�سطفى
 هادي ال�سعوب اذ تروم هداها 

و لزوج فاطمة ب�سورة هل اأتى 
تاج يفوق ال�سم�س عند �سحاها 
انه���ا براع���ة قوي���ة ومقاط���ع م���ن ق�س���يدة 
لل�س���ديقة  والأج���الل  بال���ولء  تفي����س 
الزهراء"����س"، ومن جمي���ل وروعة نظمه 
اي�سًا للح�سني م�سورا حول امل�ساب الذي 
حلق بالنبياء وامل�سلحني من هابيل حتى 
احل�س���ني وكاأن���ه يري���د اأن يق���ول، لقد عبق 
خط و�سل احل�س���ني وفداءه يف عا�سوراء 

بفداء النبي ابراهيم لولده ا�س���ماعيل"ع"، 
انه خط منقطع النظر وفداء خارق طافح 
بالمي���ان يف �س���بيل ر�س���ا الل���ه �س���بحانه 

وتعاىل فيقول : 

يف الكعبة العليا وقعتها 
نباأ يفي�س دمًا على احلجر 

بداأت با�سماعيل عربتها 
ودم احل�سني نهاية العرب 

وف���ارق الفيل�س���وف حمم���د اقب���ال احلياة 
وعمره انذاك �س���بعة و�س���تون عاما بعد ان 

وهب اأدبه وعقله للم�سلمني جميعًا. 

ش���اع���ر ب���اك���س���ت���ان األك���ب���ر

واإلم��ام  إقب��ال  محم��د 
الحسين بن علي -ع-



مت���ر ه���ذه اليام ذك���رى م���رور مئ���ة  واربعني عام���ا على اعداد/  منارات 
ولدة �س���اعر باك�س���تان الكب���ر”1877 – 1938”وه���و 
الذي يلقب  ب�س���اعر ال�س���رق وفيل�سوف الن�سانية،ولد يف 
�س���يالكوت يف البنجاب يف من ا�س���رة برهمية ك�س���مرية 
ال�س���ل نزح جد اقبال اإىل �س���يالكوت التي ن�ساأ فيها اقبال 
ودر�س اللغة الفار�سية و العربية اإىل جانب لغته الأردية، 
رح���ل اقب���ال اإىل اوروب���ا وح�س���ل على درج���ة الدكتواره 
من جامع���ة ميونخ يف املانيا، وعاد اإىل وطنه ومل ي�س���عر 
ال ان���ه خل���ق ل���الأدب الرفيع وال�س���عر البدي���ع وكان وثيق 
ال�سلة باأحداث املجتمع الهندي حتى ا�سبح رئي�سا حلزب 
الع�سبة ال�س���المية يف الهند ثم الع�سو البارز يف موؤمتر 
الله اأباد التاريخي حيث نادى ب�سرورة انف�سال امل�سلمني 
عن الهندو�س وراأى تاأ�سي�س دولة ا�سالمية اقرتح لها ا�سم 
باك�س���تان، تويف اقب���ال 1938 بعد ان مالأ اّلفاق ب�س���عره 
البليغ وفل�س���فته العالية، غنت له اأم كلثوم احدى ق�سائده 

وهي "حديث الروح".  
غ���ادر اإقب���ال لن���دن اإىل الق���ارة الأوروبية وزار ع���دًدا من 
بلدانه���ا، وكان يف كل اأ�س���فاره يعمل على ن�س���ر الإ�س���الم، 

واأثر ب�س���عره واأ�س���لوبه يف كثر م���ن الأوروبيني ومنهم 
مو�س���وليني؛ حي���ث وج���ه ل���ه دعوة عق���ب م�س���اركته يف 
موؤمت���رات املائ���دة امل�س���تديرة يف لن���دن عام���ي )1930 � 

.)1931
يف ع���ام 1905، ذه���ب اإقب���ال اإىل اأوروب���ا و بداأ درا�س���ته 
بكلية الالهوت، جامعة كامربدج. ا�س���تطاع اأثناء تواجده 
يف انكلرتا اأن ميار�س القانون اأي�سا. ا�ستفاد اإقبال ب�سكل 
خا����س من ج���و كام���ربدج العلمي و م���ن النقا�س���ات التي 
اأجراه���ا مع طلبتها املتميزين مما اأ�س���هم يف تطور فكره و 

تفتح اآفاقه.
مل يكت���ف اإقبال بالدرا�س���ة يف كامربدج، بل تابع درا�س���ته 
يف جامعة ميونيخ و هناك ح�س���ل عل���ى درجة الدكتوراه 
يف الفل�س���فة باأطروحة حملت عنوان "تطور امليتافيزيقيا 
يف ب���الد فار�س"، عمله الآخ���ر باللغة الإنكليزية كان كتاب 
"جتديد الفكر الديني يف الإ�س���الم"  الذي ن�س���ر يف عام 

.1928
بينم���ا كان اإقب���ال م���ا ي���زال يف اأوروبا بداأ بكتابة ال�س���عر 
باللغة الفار�سية، كان اختياره للغة الفار�سية كونها قادرة 
اأن تو�س���له اإىل جمه���ور اأو�س���ع يف اإيران و افغان�س���تان، 
لكن���ه لحق���ا ق���رر اأن يكتب بالأوردي���ة بعد اأن اكت�س���ف اأن 

معظم �سعبه الأ�سلي من الهنود ل يفهمون الفار�سية.
عاد اإقبال اإىل �س���به القارة يف �س���هر يوليو 1908م بعد اأن 
ق�س���ى م���دة يف اأوروبا ما بني درا�س���ات علمي���ة وزيارات 
لدول عربية واإ�سالمية، واأفادته هذه املدة يف التدرب على 
منهج البحث والإملام بالفل�سفة الغربية � ومكث يف لهور، 
وق���دم طل���ب لت�س���جيله حمامًي���ا لدى الق�س���اء الرئي�س���ي، 
َ اأ�س���تاًذا  ومت ت�س���جيله بالفع���ل، ولكن يف مايو 1909 ُعنِيّ
يف للفل�س���فة يف كلية لهور، ومل تواف���ق املحكمة يف اأول 
الأم���ر على اأن يتوىل من�س���بني يف احلكوم���ة، ولكنها يف 
نوفم���رب 1909م وافق���ت على تعيينه، و�س���در قرار حتت 
عنوان:”املوافق���ة على تعي���ني حماٍم يف املحكمة كاأ�س���تاذ 
موؤقت يف كلية احلكومة، وكان ذلك ا�ستثناًء لإقبال، وهذا 
ي�سور لنا مدى اأهمية اإقبال ومكانته يف البالد. وا�ستمرت 
ه���ذه الثنائي���ة حوايل عامني ون�س���ف ا�س���تقال بعدها من 
العمل بالتدري�س؛ ليكون اأكرث تفرًغا للمحاماة وممار�س���ة 
القانون؛ وذلك نتيجة حلبه ال�سديد ملهنة املحاماة والدفاع 
ع���ن احلق���وق، ومل يعتزل اإقب���ال التدري����س نهائًيا؛ حيث 
كان يتاب���ع املوؤمت���رات والجتماعات التي كان���ت تعقدها 
اجلامع���ة؛ حي���ث كان ل���ه دور وا�س���ح يف اإ�س���الح حال���ة 

التعليم يف بلده يف هذا الوقت.
اجتمع املر�س على اإقبال يف ال�سنوات الأخرة من عمره، 
فقد �س���عف ب�س���ره لدرج���ة اأنه مل ي�س���تطع التع���رف على 
اأ�س���دقائه ب�س���هولة، وكان يعاين من اآلم واأزمات �سديدة 
يف احلل���ق؛ مما اأدى اإىل الته���اب حلقه، واأدى بالتايل اإىل 

خفوت �سوته، مما ا�سطره اإىل اعتزال مهنة املحاماة.
ُت���ويف حمم���د اإقبال يف   21 م���ن ني�س���ان  1938م، ودفن 
يف له���ور، و اتخ���ذ اأ�س���دقاوؤه ق���رًبا له يف فناء امل�س���جد 
اجلامع”�س���اهي م�س���جد"، ثم كتب���وا على �س���ريحه: "اإن 
حمم���د نادر �س���اه مل���ك الأفغان اأمر ب�س���نع ذلك ال�س���ريح 
اعرتاًفا منه ومن الأمة الأفغانية بف�سل ال�ساعر اخلالد".  

محمد اقبال في ذكرى ميالده 


